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‘In 2007 nam ik het hoveniersbedrijf van 
mijn vader over’, vertelt Peter Evers van 
Hoveniersbedrijf Evers Baarn. ‘Mijn vader 
gebruikte altijd al LandscaperPro en dat ben 
ik blijven doen. Het grootste voordeel van 
LandscaperPro is dat het zo lang werkt. Voor 
mijn klanten is dat belangrijk, want die wil-
len weten hoe vaak ik terugkom. Dankzij 
LandscaperPro is dat niet zo vaak. Het werkt 
zeker een heel seizoen.’
Evers vervolgt: ‘Jaarlijks werken wij aardig wat 
LandscaperPro Full Season weg. Onze hove-
niers werken vooral in het wat hogere segment, 
de wat parkachtige tuinen met veel groen en 
gras. Na het verticuteren bemesten we het 
gras met Full Season en we gebruiken het bij 
nieuwe aanleg. Wij hebben twaalf mensen in 
vaste dienst, waarvan ongeveer de helft zich 
bezighoudt met vast onderhoud en de rest met 
de aanleg van tuinen. Het product Full Season 
doet zijn naam eer aan.’

Gecontroleerde afgifte
‘Daarmee benoemt Peter direct de kracht en 
het onderscheidende van LandscaperPro’, ver-
telt Erik van Wijhe, verantwoordelijk voor sales 
op het gebied van turf en landscape bij ICL 
Specialty Fertilizers. ‘Als het gaat om gecoate 
meststoffen, zijn wij wereldwijd marktleider 
en dat is niet voor niets. Onder kwekers zijn 
onze merken Osmocote, Peters en Universol 
bekende namen. Voor hoveniers hebben we 
LandscaperPro ontwikkeld. De meststoffen 
van LandscaperPro werken volgens hetzelfde 
principe: ze zijn gecoat en geven daardoor de 
voeding gecontroleerd af. Hoelang en bij welke 
temperatuur, is afhankelijk van het product dat 
je kiest. Van LandscaperPro Full Season is één 
toediening genoeg voor het hele seizoen. Full 
Season bevat een gecontroleerd vrijkomende 
meststof voor een gebalanceerde gazongroei 
en goede wortelontwikkeling. Het toege-
voegde magnesium geeft een extra boost aan 

de kleur. Op onze website staan per product 
bemestingsprogramma’s aangegeven. Een 
standaard bemestingsprogramma dat wij advi-
seren wanneer het premium programma niet 
haalbaar is, is Full Season in het voorjaar, Pre-
Winter in het najaar en wanneer nodig tussen 
augustus en oktober LandscaperPro-graszaad 
toepassen.’

Wel/niet duurder
Van Wijhe merkt dat de aanschafprijs van 
LandscaperPro een drempel kan lijken: ‘Maar 
dat is niet terecht. Het is waar dat de aankoop-
prijs per kilo iets hoger ligt dan van veel andere 
merken. De voordelen van LandscaperPro zijn 
echter groter. Ik noem ze graag even op: de 
bemesting is beter dan van andere producten, 
door die gecoate vorm en de gecontroleerde 
afgifte. Van langwerkende meststoffen met een 
hoog stikstofgehalte heb je aanzienlijk minder 
nodig. Hoe vergelijk je de efficiëntie van een 
meststof? Op de verpakking staat het percenta-
ge stikstof vermeld. Deel het stikstofpercentage 
van LandscaperPro door het percentage van 
een ander merk. Bij percentages van respec-
tievelijk 27 en 9 staat elke kilo LandscaperPro 
gelijk aan 3 kilo van het andere merk. Stikstof 
is het belangrijkste voedingselement voor gras. 
Doordat je van LandscaperPro Full Season min-
der nodig hebt, scheelt dit in de transport- en 
verpakkingskosten. Er is veel minder uitvloeiing 
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van nutriënten, wat minder belastend is voor 
het milieu en juist weer heel goed voor de 
plant, die optimaal gebruik kan maken van de 
voeding. Ook de klant is blij, want je hoeft min-
der vaak te komen.’

Dat laatste kan Evers beamen: ‘Op onze offertes 
staat LandscaperPro All Season vermeld en we 
leggen ook uit aan onze klanten waarom we 
hiervoor kiezen. Veel klanten zijn verenigingen 
van eigenaren, die vooral willen weten hoe 
vaak wij moeten komen. Dankzij All Season 
hoeft dat dus niet zo vaak.’

Het belang van najaarsbemesting
Onder de naam LandscaperPro biedt ICL 
Specialty Fertilizers graszaden en meststoffen 
aan. Naast de mest All Season zijn er nog Pre-
Winter, Flora, Shade Special en een aantal ande-
re, elk met een eigen toepassing. Graszaden zijn 
er in vijf variëteiten. ‘Onze graszaden worden in 
het Verenigd Koninkrijk en België veel gebruikt 
in stadions voor het betaald voetbal, en er 
zijn ook wel Nederlandse gemeenten die op 
voetbalvelden LandscaperPro gebruiken’, ver-
telt Van Wijhe. ‘Maar ik wil hoveniers nog even 
attenderen op Pre-Winter. Najaarsbemesting 
wordt vaak vergeten, maar is wel belangrijk. Er 
wordt vaak gedacht dat in de winter bijna niets 
meer groeit. Dat is niet helemaal waar. Door 
de almaar zachtere winters staat de groei niet 
meer stil. Anderzijds heeft de plant, ook wan-
neer hij bijna stilstaat, voedingsstoffen nodig 
om in het voorjaar weer sterk en gezond te 
zijn. Na zachte winters zie je in het voorjaar een 
explosie van onkruid. Als je Pre-winter toedient, 

zie je in het voorjaar minder bruine plekken in 
het gras en direct een mooi begin. Doordat de 
grasmat sterk, gezond en dus gesloten is, heb-
ben onkruid en mosgroei in de mat ook veel 
minder kans.’

Onbedoeld getest
‘Wij hebben nog niet met Pre-Winter gewerkt, 
maar er al wel over gesproken’, vertelt Evers. 
‘Na de afgelopen natte en zachte winter zag 
ik in welke staat veel grasmatten verkeerden. 
Dat moet anders. Het product was door al die 
heftige regenbuiten te veel uitgespoeld. We 
hebben duidelijk te maken met veranderende 
weersomstandigheden en daar moeten wij als 
hoveniers iets mee. Met onze leverancier, Jacob 
Jan Jager van B&J BV, heb ik het over een oplos-
sing gehad en dus ook over Pre-Winter. We 
moeten daar wel iets mee gaan doen.’
Evers heeft ook nog een leuke anekdote over 
LandscaperPro Full Season: ‘Normaal gesproken 
strooien we de Full Season-korrels ónder de 
grasmat. Het gebeurde een keer dat de hove-
nier dat vergeten was en de korrels achteraf 
op het gras gooide. Na korte tijd zagen we dui-
delijk het verschil. Waar de korrels op de juiste 
manier, dus onder de mat, waren aangebracht, 
had het gras een mooiere kleur, was het harder 
gegroeid en was de mat dichter. Een onbe-

doelde test, maar wel met een heel duidelijk 
resultaat! Ik kijk dan ook niet zo naar de kosten, 
maar naar het resultaat. En dat is gewoon goed.’

Goed bemesten, goed strooien
Voor een goede verdeling van de meststof-
fen of graszaden ontwikkelde ICL Specialty 
Fertilizers eigen strooiers, de AccuPro 1000 
en de AccuPro 2000. Van Wijhe: ‘De 2000 kom 
je veel tegen op golfbanen en andere sport-
terreinen, de AccuPro 1000 bij hoveniers. Ze 
zijn ijzersterk en hufterproof, dus ze kunnen 
tegen een stootje. Het belangrijkste is dat deze 
strooiers een geweldig strooibeeld geven met 
een egale verspreiding. Ze zijn dan ook in te 
stellen op de grootte van de korrel. We leveren 
er strooitabellen bij, waarmee de hovenier of 
greenkeeper heel nauwkeurig kan werken. Er 
zijn veel van deze strooiers in omloop; je komt 
ze overal tegen. Combineer dit met onze mest-
stoffen en je gras kan niet meer kapot!’
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‘Onze hoveniers werken vooral in het 
wat hogere segment, de wat park-
achtige tuinen met veel groen en gras’

De AccuPro 2000 geeft een geweldig 

strooibeeld met egale verspreiding.
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