
11-4-2011

1

BSNC Kennisdag 
Sportclub Feijenoord, Rotterdam

BSNC gaat ondergronds!

•



11-4-2011

2

•

•



11-4-2011

3

•

•



11-4-2011

4

•

•



11-4-2011

5

•

•



11-4-2011

6

•

•



11-4-2011

7

•

•



11-4-2011

8

•

•



11-4-2011

9

Waar gaan we voor!!

11-4-2011 Nr.17

Dit veld?           

Of dit veld?

Profielopbouw

Eisen vanuit de plant

• 40% mineraal

• 25-30% zuurstof

• 20-25% vocht 

• 3-5% org. stof 

Nr.18

Eisen vanuit gebruik

• 60% mineraal

• 15-20% zuurstof

• 15-20% vocht 

• 2-3% org. stof 

• 50-55% mineraal

• 25-28% zuurstof

• 18-23% vocht 

• 2 - 4% org. stof
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Normering ISA/KNVB

Nr.19

Waterdoorlatendheid:

I  > 0,25 m/etmaal

II > 0,5 m/etmaal

0,25 m/etmaal =

10 mm/uur

- GHG > 0,45 m

- Waterbergend vermogen?
- pH-KCl ≈ 5-6

Meten is weten

Nr.20

Waterdoorlatendheid / percolatiessnelheid
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Meten is weten!!

Nr.21

Granulaire samenstelling: in het laboratorium

Leem: < 0,53 µm

Lutum: < 2 µm

M50: “gemiddelde” 

grofheid van zand

Meten is weten!!

Nr.22

Granulaire samenstelling: in het veld

De zandlineaal
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Meten is weten!!

• D90/D10

• D60/D10  (≈ 2 - 6)

Geeft spreiding in korrelgrootte aan

Eéntoppigheid

Nr.23

Granulaire samenstelling: gelijkmatigheidscoëfficiënt

Leem + zeer grof zand + water = beton!

Kijken!!

Nr.24

De vorm van het zand
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Verdere aandachtspunten

Nr.25

• Tijd en gebruik veranderen het profiel  bodemvorming!

• Veranderingen in profiel noodzaken tot checken!

• Voorkom problemen controleer vooraf!

• Praat er eens over met een deskundige!

• Bezint eer gij begint!

• Goedkoop kan duurkoop worden!

Bedankt voor de aandacht!

•



11-4-2011

14

•

Wat is organische stof?
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Organische stof gerelateerde 

problemen
1. Vervetting

• keuze organische stof + korrelgrootte 

2. Compactie

• te langzaam afbreken organische stof

• machine bewegingen + speldruk

3. Droogte plekken

• uitgedroogde organische stof

4. Schimmelduk

• stabiele organische stof

Waarom organische stof aanvoeren?

1. Water buffer
• Alle organische stoffen die niet uitgedroogd zijn

2. Voedingsstof buffer
• De meeste organische stoffen behalve volledig 

uitgewerkte stoffen

3. Bodemleven
• Bacterieleven stimulerend

• Schimmelleven stimulerend

• Schimmel- en bacterieleven stimulerend

• Nauwelijks bodemleven stimulerend
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Organische stof principes

Wat is Bodem Organische Stof? 

Alle organische materialen in de 
bodem die koolstof bevatten.

B.O.S. is afkomstig van

•Plant residu 

•Dier residu

•Microbiële biomassa

Na verloop van tijd zetten 
microben verse organische stof 
om naar stabiele humus.

Bacteriën

Schimmels

Actinomyceten

(schimmelachtig

e bacteriën)

B.O.S.

Plant residu

Organische stof principes

)ca 70%

ca 30%
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Organische stof principes

Bodem organische stof kan ruw weg in3 categoriën opgesplits worden

Residu O.S.

Verterende O.S.

Stabiele O.S.

(Humus)

Drainage laag

Bodem OS bouwt op!!      Hoe komt dat?
Vertering van organische stof
hangt af van:
• Kwaliteit OS 
• Bodemvocht / lucht
• Bodemtemperatuur
• Bodemleven
• pH

OS kwaliteit bepaald door:
• C/N ratio
• Soort organisch stof

Sportgrasbodems in Europa

hebben een C/N ratio

tussen de 11 en 25

Tuinbouw is een netto 

gebruiker van OS

Grassen zijn netto 

producenten van OS

Organische stof 
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Koolstof / Stikstof ratios (gebaseerd op LOI -
OS)

Materiaal C/N Ratio

Gemiddelde bacteriën 5

Gemiddelde schimmels 15

Gemiddelde protozoa 10

Gemiddelde nematodes 10

Marathon 16-4-8+2MgO 5

Vitalbase 7-8

GFT compost 11-17

Grasmaaisel 10-19

Varkensdrijfmest 14

Organische meststoffen 
gem. 16

Cacao doppen 16-24

Koeienmest 19

Groente afval 19

Graswortels 20-40

Groencompost (snoeihout) 54

Tuinturf 42-66

Druivenpitten 45

schorscompost 75-110

Cocosvezels 80-105

Witveen (Spagnum Peat) 80-113

Organische stof 
C/N ratio

Organische stof wordt verteerd 

door bacteriën of schimmels.

Schimmels worden gestimuleerd 
door moeilijk verteerbare 
organische stof en zorgen 
voor ziektes in het gras.

Bacteriën kunnen organische 
stof ook goed verteren als 
ze het juiste startvoedsel 
hebben, voor vertering 
van graswortels.

De C/N verhouding bepaalt of 
bacteriën of schimmels 
een dominante rol spelen 
bij de vertering.

Hoewel composteren de C/N 
verhouding laat dalen is 
het aandeel stabiele 
organische stof toe en 
draagt het bij aan opbouw 
van organische stof.

Waarom verschralen we zo vaak?

1. Ophoping van organische stof. Waarom?
• compactie = te weinig lucht in bodem

• geen vertering = te weinig bodemleven

• verkeerde keuze aanvoer organische stof = C/N >10

• verkeerde keuze aanvoer zand = M50 < 300
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Goede grasomgeving, sterk gras

Slechte grasomgeving, slechte mat

De oplossingsrichting!

compactie/vervetting  permanent aanpakken.

• voor drainage een hoger luchtporiënvolume realiseren 

met grover zand of minerale bodemverbeteraars.

• voor bodemleven en vertering van graswortels alleen 

organische stof met lage C/N opbrengen.

• voor vochtbuffering of minerale bodemverbeteraar of 

zeer stabiele OS gebruiken die niet waterafstotend 

wordt.
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• Ecologisch geïnspireerd 

• Agronomisch bewezen

• Originele concepten

• Kosteneffectieve producten

• Sprekende resultaten in de praktijk

website: www.greencare-concepts.nl

Greencare concepts in het kort

•
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Veld 1:
Beluchten

Veld 2:
Dressen

Veld 3:
Opschonen toplaag
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