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Onder het motto ‘Hoe groen is uw gras’ nemen 
inleiders uit de advisering, onderwijs en het 
bedrijfsleven u mee in het planmatig en technisch 
verduurzamen van het beheer van onze sport-
velden. Een eerste vraag die daarbij centraal staat 
is hoe we afgesproken doelstellingen binnen de 
Green Deal 2020 gaan realiseren en wat we van 
andere sectoren kunnen leren.

Totaalbenadering
Een primeur op de Nationale Grasdag is het drie-
luik over de aanleg en het onderhoud van natuur-
gras vanuit een totaalbenadering. Bundeling van 
verschillende expertises in een meerjarig commit-
ment – waarbij speeluren, duurzaam onderhoud 
en budget gegarandeerd zijn – voorkomt  
miscommunicatie en kan zorgen over de toplaag-
constructie en exploïtatie wegnemen.  

Weerbaar gras
Ook als het gaat om de botanische samenstel-
ling van de grasmat zijn komende jaren stappen 
te maken. Op 500 natuurgrasvelden is inmiddels 
bewust gekozen voor méér veldbeemd omwille 
van de zodedichtheid, bespelingscapaciteit én 

duurzaamheid. Nationale Grasdag deelt graag de 
ervaringen en bevindingen. Verder een interes-
sant inkijkje in afweer- en bodemmechanismen. 
Belangrijk, want door slimme bemesting kunnen 
we gras weerbaarder maken, een must met het 
oog op het wegvallen van de gewasbescherming.

Youri Mulder
‘Special guest’ op deze 14e editie van de Nationale 
Grasdag is voetbalanalist Youri Mulder, bekend om 
zijn scherpe uiteenzettingen op televisie. Vanuit 
zijn rijke carrière als commentator, speler en assi-
stent-trainer verzorgt hij een inspirerend optreden.

Of het nu linksom of rechtsom is, we zullen met een groener sportveldbeheer uiteindelijk een duurzame sportomgeving moeten creëren.  

Maar hoe realiseren we sportvelden die maatschappelijk verantwoord zijn aangelegd en worden onderhouden, zonder uiteraard afbreuk te doen  

aan de speelkwaliteit en veiligheid? Nationale Grasdag reikt u op 1 februari a.s. in Stadion Galgenwaard praktische kennis en oplossingen aan.  

Schrijf vandaag nog in op www.nationalegrasdag.nl. 

ADVERTORIAL

14e Nationale Grasdag op 1 februari a.s. in Utrecht

Schrijf vaNdaaG NOG iN!
U kunt zich aanmelden voor de Nationale 
Grasdag via www.nationalegrasdag.nl. De 
plenaire bijeenkomst wordt onderbroken 
door een uniek bezoek aan het hoofdveld 
van FC Utrecht onder leiding van de field 
managers Arno Harmsen en Jan Gijzen. 
Nationale Grasdag is een initiatief van Advanta, 
DCM, Eurofins Agro, Kybys, Bras Fijnaart en 
HASHogeschool met medewerking van de 
Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek
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