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‘Sportveldbeheer kan in mijn ogen gewoon 
zonder chemie; dat doen we al tien jaar. 
Meestal is gewasbescherming op sportvelden 
symptoombestrijding. Het gaat om goed gras 
telen en om balans. In een gezonde, gesloten 
grasmat krijgen onkruiden en ziekten nauwe-
lijks kans. En volledig onkruidvrij kan niet. Ik 
zoek liever naar een natuurlijk evenwicht.’

Gezonde bodem, gezond gras
Dat begint volgens Bertus uitdrukkelijk al ín 
de grond. ‘Er wordt te veel gefocust op de fase 
vanaf het moment dat het gras boven staat. Je 
moet beginnen met een goede bodem, gras-
senkeuze en inzaai. Op een gezonde bodem 
met voldoende lucht, minimale verdichting 
en een goed bodemleven is de grasgroei 
veel beter, krijgen ziekten minder kans en 
hoef je minder te bemesten. Qua graskeuze 
is veldbeemdgras voor mij hét sportveldgras. 
Veldbeemd is een heel goede zelfhersteller, 
heeft veel minder last van speelschade en kan 
goed tegen droogte en weinig bemesten. Het 
is kortom de soort die je nodig hebt voor een 
stabiel sportveld.’

Rust laten terugkeren
Bertus weet een fors aandeel veldbeemd in zijn 
velden te realiseren dankzij een bijzondere zaai-
methode. Eerst wordt Engels raaigras ingezaaid 
vervolgens legt een aangepaste zaaimachine 
veldbeemdgras boven op de grond, dat ten 
slotte aangerold wordt. ‘Het eerste jaar is het 
Engels raaigras dominant, maar daarna komt 
het veldbeemd echt tot zijn recht. Alles gaat 
wat rustiger met veldbeemd, en dat is volgens 
mij precies de gewenste denkwijze voor een 
succesvol chemievrij beheer.’

De aanpak van grasvakman Bertus Meijer

Bertus Meijer is een gedreven grasvakman, die 

bij het onderhouden van de vijf sportparken in 

de gemeente Dalfsen een geheel eigen strate-

gie volgt. De aanstaande Green Deal Sport-

velden zal aan die strategie niets veranderen. 

Sterker nog: ‘Het is goed dat die er komt om de 

omslag in te zetten, maar van mij had hij nog 

scherper gemogen.’
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