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Vandinter Semo produceert recreatiegrassen en weidegrassen in zowel Nederland als Denemarken. 

Dit zijn twee landen weer graszaad erg goed wil groeien. Onze landbouwkundigen begeleiden de 

akkerbouwers met de teelt, certificering en de oogst. In Scheemda wordt de oogst geschoond, 

opnieuw gecertificeerd en afgezakt. Zo hebben we de controle over de hele keten en is kwaliteit 

gegarandeerd.  

 

Voedergrassen 

Vandinter Semo beschikt over een goed 

geselecteerd aanbod aan grasrassen die zonder 

uitzondering een toppositie hebben op de 

rassenlijsten. Bij de samenstelling van de 

uiteindelijke weidemengsels kijken we echter 

verder dan alleen pure opbrengst. Zo kijken we naar 

de voederwaarde, verteerbaarheid en de 

landbouwkundige kwaliteiten. Wij passen dagelijks 

onze kennis en capaciteit direct toe voor de beste 

weidemengsels. 

 

Recreatiegrassen 

Naast voedergrassen produceert Vandinter 

Semo ook veel gazongrassen. Er wordt hierbij 

intensief samengewerkt met grasveredelaars 

uit de hele wereld. De beste rassen worden 

door ons vermeerderd. Mengsels worden 

uitgekiend samengesteld en geselecteerd op 

bruikbaarheid voor diverse 

toepassingsmogelijkheden zoals sportvelden, 

siergazons, recreatiegazons, openbaar groen, 

bermen en dijken. 

 

Ons mengselaanbod vindt u op de achterzijde. Uiteraard bestaat er ook de mogelijkheid voor een 

mengsel op maat. We blinken uit in flexibiliteit, snelle levertijden en korte lijnen. Neem voor meer 

informatie contact met ons op. 

 

Vandinter Semo   Hendrik Nagelhoud 

Stationsstraat 124   Accountmanager Benelux 

9679 EG Scheemda   06 11 75 98 89  

0597 591 233    nagelhoud@vandintersemo.nl 

sales@vandintersemo.nl         
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Beschikbare recreatiemengsels 
 
 
 
Gazonmengsels (15 kg verpakking) 

 
Type SV 7      Recreatie/Speelgazon    Siergazon    
Voor inzaai van sportvelden    Geschikt voor gazon/trapveldjes/plantsoenen Hoog siergehalte door 70% roodzwenk types 
80% Engels raai en 20% veldbeemd   Kan goed tegen betreding    Fijne structuur van het gras 
Kan goed tegen betreding     Vlotte kieming en sterke grasmat   Prima zodedichtheid  
Zaaizaadhoeveelheid 200 kg/ha    Zaaizaadhoeveelheid 200-300 kg/ha  Zaaizaadhoeveelheid 200-300 kg/ha  
 
Type SV 100      Schaduwgazon     Bermenmengsel 
Geschikt voor doorzaai van sportvelden      Geschikt voor gazons met veel schaduw  Geschikt voor bermen, hellingen, taluds en andere groenstroken 
Kiemt snel en heeft groot herstellingsvermogen  Weinig input nodig en een sterk wortelstelsel Traag groeiend en droogtebestendig 
Zaaizaadhoeveelheid 200 kg/ha (inzaai)   Heeft ook een hoog siergehalte    Goed herstellingsvermogen  
Zaaizaadhoeveelheid 125 kg/ha (doorzaai)   Zaaizaadhoeveelheid 200-300 kg/ha  Zaaizaadhoeveelheid 100-150 kg/ha  
 
Op verzoek leverbaar D1 en D2 dijkenmengsels.              VDS9323 

 Engels raaigras  
(gazon/sport) 

Roodzwenk  
(gewoon) 

Roodzwenk 
(fijn) 

Roodzwenk 
(fors) 
 

Veldbeemd Hardzwenkgras Gewoon struisgras 
(Highland bent) 

SV 7 grasgids 75 %    25 %   

Type SV 7 80 %    20 %   

Type SV 100 100 % (2 rassen)       

        

Recreatie/Speelgazon 40 % 35 % 10 %  15 %   

Type R1 Recreatie 20 % 15 % 10 % 10 % 25 % 20 %  

Schaduwgazon 20 % 30 %   25 % 20 % 5 % 

Siergazon 30 % 30 % 20 % 20 %    

        

Bermenmengsel 5 % 25 %  60 %  10 %  

B3 grasgids  20 % 15 % 15 %  45 % 5 % 


