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Groot in gras

De Royal Barenbrug Group is een Nederlands bedrijf dat 
wereldwijd opereert. Tot op de dag van vandaag is de 
Royal Barenbrug Group een onafhankelijk familiebedrijf. 

Met ruim 100 jaar ervaring heeft Barenbrug een internationale 
reputatie op het gebied van gras opgebouwd. Deze reputatie is 
gebaseerd op kernwaarden als Innovatie, Kwaliteit, Marketing 
en Partnership.

De activiteiten van Barenbrug zijn plantenveredeling, graszaad-
productie en wereldwijde verkoop en marketing van grassen. 
Barenbrug producten worden gebruikt voor uiteenlopende mark-
ten en toepassingen, waaronder golf, voetbal, openbaar groen,  
tuinen en weilanden. 

De Royal Barenbrug Group heeft 22 vestigingen in 13 landen op 
vijf continenten en behoort tot de wereldtop. Barenbrug staat voor 
topkwaliteit!

Research & development in de belangrijkste klimaatgebieden 
ter wereld is gericht op voortdurende innovatie. Dit vormt het 
fundament onder het portfolio van unieke kwaliteitsproducten. 
Barenbrug participeert in onderzoeksprojecten met vooraan-
staande universiteiten en instituten. Ons assortiment is het resultaat 
van een research en development programma gebaseerd op 
wetenschappelijk onderzoek.

Groot in gras
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Focus op 
innovatie in gras 
Marktontwikkelingen en behoeften van eind-

gebruikers vormen de uitgangspunten voor 
onze productontwikkeling. Wij richten ons 

op het creëren van toegevoegde waarde voor de 
gebruiker. Hierbij is innovatie onze leidraad. 
Enkele voorbeelden van innovaties zijn:

SOS – Super Over Seeding
nieuw revolutionair doorzaaiconcept voor sportvelden
SOS is hét doorzaaimengsel bij uitstek, het hele jaar 

door. Het innovatieve gras-
zaadmengsel SOS kiemt en 
vestigt extreem snel, ook in de 
winter en zelfs bij een bodem-
temperatuur van 6 °C. SOS 

herstelt sportvelden in elk jaargetijde. De snelle kieming 
en vestiging zorgt voor een verkorte herstelperiode na 
doorzaai van het sportveld. In de winterperiode wordt 
dit zelfs gehalveerd. Meer informatie over SOS vindt u 
op pagina 15.

Barkoel - fakkelgras, de milieu vriendelijke keuze
Barkoel is ontwikkeld met het oog op een ecologisch 
beheer en gebruiksgemak. Dit gras vereist aanzienlijk 
minder maaibeurten en produceert zeer weinig maai-
afval. Bovendien heeft  Barkoel minder behoefte aan 
meststoffen en water. Hierdoor behoudt Barkoel ook in 
een droge zomer of koude winter zijn mooie groene 
kleur. Barkoel wordt toegepast in het graszaadmengsel 
Low Maintenance®. (zie pagina 27).

Bargold - fi jnbladig Engels raaigras
Barenbrug investeert al jaren in de ontwikkeling van fi jn-
bladige rassen en soorten met een mooiere uitstraling. 
De fi jnbladige rassen van Engels raaigras vormen een 
doorbraak en zijn uniek. Deze rassen combineren de 
voordelen van het sterke Engels raaigras met de ethische 
kwaliteiten van de fi jnbladige roodzwenkgrassen. 
Bovendien zijn deze nieuwe fi jnbladige Engels raaigras-
sen bestand tegen zeer kort maaien. Dit is een belangrijk 
voordeel voor een brede toepassing waaronder in golf, 
voetbal en openbaar groen.

Barcampsia - Ruwe smele: sterk gras 
dat zelfs in de schaduw groeit!
Barcampsia is het antwoord op de vraag 
naar sterke grassen voor voetbal in grote 
stadions met minder lichtinval door hoge 
tribunes of overkappingen. Barcampsia 
werd ontwikkeld uit ruwe smele, een 
grassoort uit Scandinavië die groeit onder 
lichtarme en vochtige omstandigheden. 

Barcampsia is uniek in zijn soort, groeit 
sterk in schaduw- én zonnige omstandig-
heden en heeft een enorme bespelings-
tolerantie. Daarnaast start Barcampsia 
heel vroeg in het voorjaar en groeit lang 
door in het najaar. 
Barcampsia wordt gebruikt in het gras-
zaadmengsel Shadow® (zie pagina 
26). Dit mengsel werd bekroond met de 
Richard Hubert Innovatieprijs.

BarCote
BarCote is een zaadcoating die de kieming van het 
zaad en begingroei van de jonge plant versnelt. 
BarCote bevat planthormonen, enzymen en bio-stimulan-
ten. Een snelle en sterke beginontwikkeling beschermt de 
jonge grasplant tegen alle stress in de ontwikkelingsfase 
net na het zaaien. Dit vormt de basis voor een sterke en 
gezonde ontwikkeling van de grasplant

Focus op 
innovatie in gras
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Mengselsynergie
Januari

materiaal in orde maken
onderhoudsplan maken

Februari
een grondmonster nemen 
 laatste details van het materiaal 
in orde maken

Maart
 bepaal een bemestingsschema n.a.v. 
het advies van de grondanalyse
eerste meststofgift
 indien nodig een mosbehandeling
eventueel verticuteren en doorzaaien
 eerste maaibeurt (niet korter dan 
4,5 cm maaien)

April
1 à 2 maal maaien per week
 eind april een tweede meststofbeurt 
geven (afhankelijk van de grond-
analyse)
doorzaaien van kale plekken

Mei
1 à 2 maal maaien per week
 eventueel een onkruidbestrijding 
toepassen

Juni
maaien
 veel bespeelde sportvelden 
doorzaaien
 beluchten
topdressing
nivelleren met grof rijnzand
 eventueel wat corrigeren met 
graszoden

•
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

Juli
maaien

Augustus
 1 keer per week iets hoger maaien 
(i.v.m. droogte)
eind van de maand bemesten

September
afhankelijk van de groei: maaien 
 beluchten
 indien nodig: onkruidbestrijding
 najaarsbemesting

Oktober
hoger maaien

November
 afhankelijk van de weers-
omstandigheden een van 
de laatste maaibeurten geven

December
 onderhoud van het materiaal
 de planning voor het volgend 
jaar voorbereiden

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

Naast het kweken van nieuwe variëteiten en 
rassen onderzoekt Barenbrug Research ook 
de bestaande rassen in de verschillende 

mengsels. Karakteristieken zoals kiemtemperatuur, groei 
bij extreme kou of warmte en ziektetolerantie worden 
steeds belangrijker. Tevens is de synergie tussen de 
verschillende rassen in een mengsel van groot belang 
voor de prestatie van een graszaadmengsel.
Door verschillende rassen te mengen kan een positieve 
of een negatieve synergie ontstaan. 

Barenbrug Research test uitvoerig de synergie van 
soorten en rassen in praktijkgerichte omstandigheden. 
In proefveldjes van verschillende mengsels worden de 
prestaties van de rassen gedurende een aantal jaren 
getest. Hierdoor krijgen we uiteindelijk het perfecte 
mengsel voor specifi eke doeleinden, zoals schaduwrijke 
plaatsen, sterke sportvelden etc. 

Zaaidiepte Proeven – Het belang van de 
zaaidiepte voor een goede vestiging van een 
gazon
De zaaidiepte beïnvloedt de snelheid van kiemen en 
vestigen, de samenstelling van het gazon en de dicht-
heid van de grasmat. Barenbrug Research toonde in veld-
proeven aan dat er grote verschillen ontstaan naargelang 
de zaaidiepte. Identieke mengsels vertoonden verschil-
lende vestigingssnelheden bij variërende zaaidieptes. 
Mengsels met kleine zaden, zoals veldbeemdgras of 
ruwe smele, dienen ondieper gezaaid te worden om 
niet overwoekerd te worden door meer agressieve 
soorten zoals Engels raaigras. 

Bovendien zou het aantal grasplanten en hun 
specifi eke eigenschappen in de graszode bij te diep 
zaaien afnemen. In deze grasgids vind u de optimale 
zaaidiepte van alle mengsels.

Gecombineerde betredings- en 
schaduwproeven
Bij alle bestaande en nieuwe mengsels worden de 
betredings- en schaduwtolerantie uitvoerig getest. 
De proeven worden gedurende een jaar uitgevoerd 
onder een schaduwtent. Deze tent fi ltert 65% van het 
licht dat nodig is voor de fotosynthese en heeft een 
relatieve vochtigheidsgraad die gemiddeld 10% hoger is 
dan in de praktijk. De mengsels en rassen onder de 
schaduwtent worden intensief betreden tijdens het 
‘speelseizoen’. De betredingssimulatie gaat tot vier maal 
het equivalent van de betreding van een normaal 
voetbalveld. De resultaten van de proeven vormen een 
basis voor de update van bestaande mengsels of voor 
het samenstellen van nieuwe mengsels.

Succesvol doorzaaien
Belangrijke factoren bij doorzaaien zijn de bodemdicht-
heid, de afstelling van de zaaimachine, de samenwer-
king met de bestaande grassen en de vestigingsperiode 
voor het pas gezaaide gras. Het is belangrijk dat het 
zaad contact heeft met de bodem. De aanbevolen 
zaaidiepte voor doorzaaien is de diepte tot onder de 
graszode. Voldoende water zorgt voor een vlotte 
kieming en vestiging. Een korte maaibeurt voor het 
doorzaaien garandeert voldoende licht en lucht voor 
de nieuwe grasplanten.

Onderhoudskalender
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Sport

Voor professionele sportvelden is betredingtolerantie de 
belangrijkste eigenschap. Het is tevens de meest essentiële 
voorwaarde waaraan moet worden voldaan. Grassoor-

ten die een dichte zode vormen, intensief bespelen verdragen en 
tevens sterk en goed wintervast zijn, nemen een voorname plaats 
in de professionele sportveldmengsels in. Weersomstandigheden en 
bodemstructuur zijn factoren die om grassoorten vragen die zich 
moeiteloos kunnen aanpassen. 

Barenbrug heeft veel ervaring met het kweken van de juiste 
grasrassen voor verschillende sportvelden. 
De nieuwste ontwikkeling van Barenbrug is het sportveldmengsel 
SOS. Met SOS kunt u het hele jaar doorzaaien zelfs bij extreem 
lage bodemtemperaturen. 
Sommige sportveldmengsels zijn nu ook leverbaar met de zaad-
coating BarCote. Het versnelt de kieming van het zaad en de 
begingroei van de jonge plant. 

Barenbrug is huisleverancier bij diverse belangrijke voetbal-
kampioenschappen, zoals het EK 2004 in Portugal, het WK 2006 
in Duitsland, het EK 2008 in Zwitserland en Oostenrijk en de 
Olympische Spelen 2008 in China.

inzaai nieuwe velden doorzaai 
bestaande velden

intensieve betreding  Supersport SV8
 Superwear  Rapide SV7

snelle vestiging  Rapide SV7
 Barstadion  Speedy Green

droogtegevoelig 
terrein

 Superroot  Superroot

schaduw  Superwear  Superwear

droogte  Superroot  Superroot 
Sport
STERK EN GOED WINTERVAST
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met BarCote

Superwear 

Kan tegen zware 
betreding en schaduw

Het mengsel Superwear 
bestaat voor de helft uit 
Barcampsia: een ras dat een 
zeer dichte zode vormt.
Barcampsia geeft straatgras 
minder kans,  begint al 

vroeg in het voorjaar te groeien en gaat ook langer 
door in het najaar. Van oorsprong komt het ras 
Barcampsia uit Scandinavië en is dus bestand tegen 
lagere temperaturen.

Omdat Barcampsia al jaren als beste uit 
schaduwproeven komt is Superwear geschikt voor 
inzaai en doorzaai op schaduwrijke velden. Samen 
met het Engels raaigras en veldbeemd heeft het 
mengsel een superieure tolerantie tegen betreding.

Eigenschappen
superieure betredingstolerantie
vormt een dichte zode
behoudt dichte zode in najaar
zode herstelt snel
wortelt diep
tolereert schaduw

Mengselsamenstelling
ruwe smele   50%
Engels raaigras   30%
veldbeemdgras   20%
  Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  //////////////

Behoefte aan meststoffen  ////////////
Groeisnelheid  ////////////

Zaaidichtheid 20 – 25 gr/m2

Maaihoogte 2,5 – 3 cm
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Sport- en trapvelden
 Stadions

•
•
•
•
•
•

Speedy Green

Herstelt zware 
beschadigingen

Speedy Green herstelt 
zwaar beschadigde sport-
velden in korte tijd.
Het mengsel bestaat uit de 
drie beste Engelse raaigras-
sen voor sportvelden en 

kiemt zeer snel. Omdat de gebruikte rassen behoren 
tot de nieuwe generatie Engels raaigras kan het 
mengsel tegen intensieve betreding.

Eigenschappen
kiemt en vestigt zeer snel
kan zeer goed doorgezaaid worden
supersterk mengsel
kan tegen kort maaien

Mengselsamenstelling
Engels raaigras (3 soorten) 100%
  Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  ///////////

Behoefte aan meststoffen  ////////////
Groeisnelheid  ///////////

Zaaidichtheid 15 – 20 gr/m2

Maaihoogte 2 – 3 cm
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Sport- en trapvelden

•
•
•
•

Rapide SV7

Herstelt zich 
uitzonderlijk snel

Rapide SV7 is het 
topmengsel voor inzaai en 
doorzaai van sportvelden. 
Alleen toprassen komen in 
dit mengsel terecht. 

Verschillende rassen Engels raaigras en veldbeemd 
maken het gras geschikt voor zware betreding en een 
uitzonderlijk goed herstellingsvermogen.

Het veldbeemdras Bariris geeft tevens een goede 
wintervastheid aan het mengsel. De combinatie met 
de Engels raaigrassen zorgt er voor dat het mengsel 
snel kiemt en zich snel vestigt. De gebruikte grassen 
kunnen zeer goed tegen kort maaien.

Eigenschappen
voor inzaai en doorzaai
snelle vestiging
dichte zode
bestand tegen zware betreding
herstelt zich in winter
kan tegen kort maaien

Mengselsamenstelling
Engels raaigras (min 2 soorten) 75%
veldbeemdgras   25%
  Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  ////////////

Behoefte aan meststoffen  ////////////
Groeisnelheid  ////////////

Zaaidichtheidw 20 – 25 gr/m2

Maaihoogte 2 – 3 cm
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Sport- en trapvelden

•
•
•
•
•
•

Superroot

Wortelt diep en 
repareert zichzelf

Superroot past zeer goed op 
droogtegevoelige velden. 
Het wortelt zeer diep, tot 
wel 50 cm, en kan daardoor 
veel langer beschikken over 
water dan andere mengsels 

en heeft minder beregening nodig. Superroot past 
bijvoorbeeld zeer goed op de WeTra-velden.

Eigenschappen
intensieve wortelstructuur tot 50 cm diep
droogtetolerant
minder gevoelig voor tekort aan stikstof in 
toplaag
hoge betredingstolerantie
stabiele en dichte zode

Mengselsamenstelling
rietzwenkgras   80%
Engels raaigras   10%
veldbeemdgras   10%
  Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  //////////////

Behoefte aan meststoffen  /////////////

Groeisnelheid  ///////////////

Zaaidichtheid 30 – 35 gr/m2 (grof zaad)
Maaihoogte 2,5 – 3 cm
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Sport- en trapvelden
 Tuinen
 Openbaar groen

•
•
•

•
•
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SOS

Super Over Seeding is 
een nieuw revolutionair 
doorzaaiconcept voor 
sportvelden

SOS is hét doorzaaimengsel 
bij uitstek, het hele jaar 
door. Het innovatieve 
graszaadmengsel SOS 

kiemt en vestigt extreem snel, ook in de winter bij 
een bodemtemperatuur van 6 °C. SOS herstelt 
sportvelden in elk jaargetijde. De snelle kieming 
en vestiging zorgen voor een sterk verkorte 
herstelperiode na het doorzaaien van het een 
sportveld. In de winterperiode wordt dit zelfs 
gehalveerd.

Eigenschappen
kiemt vanaf 6 °C en vestigt super snel
is speciaal voor doorzaai 
onderdrukt straatgras
kan 12 maanden per jaar gezaaid worden

Mengselsamenstelling
SOS   100%
  Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  //////////

Behoefte aan meststoffen  ///////////
Groeisnelheid  //////////

Zaaidichtheid 30 – 50 gr/m2

Maaihoogte 2 – 3 cm
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Sport- en trapvelden

•
•
•
•

Supersport SV8 

Voor inzaai en hoge 
betreding

Voor het nieuw inzaaien 
van sportvelden in 
Supersport SV8 geschikt. 
De helft van het mengsel 
bestaat uit veldbeemd. 

Het mengsel kan dus zeer goed tegen betreding. 
Omdat veldbeemd wat trager kiemt en vestigt, 
worden uitsluitend veldbeemdrassen met een vlotte 
kieming in dit mengsel gebruikt.

De andere helft van Supersport SV8 bestaat uit de 
nieuwe generatie Engels raaigras. Het mengsel kan 
dus goed tegen kort maaien.

Eigenschappen
voor inzaai en doorzaai
hoge betredingstolerantie
snelle kieming en vestiging
kan tegen kort maaien

Mengselsamenstelling
Engels raaigras   50%
veldbeemdgras   50%
  Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  ///////////////

Behoefte aan meststoffen  /////////////

Groeisnelheid  ////////////

Zaaidichtheid 20 – 25 gr/m2

Maaihoogte 2 – 3 cm
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Sport- en trapvelden

•
•
•
•

Barstadion

Alle toprassen 
in speciaal 
stadionmengsel

Het grasmengsel Barstadion 
is speciaal ontwikkeld 
voor zaaien in stadions. 
Het bestaat voor 100% 
uit meerdere soorten 

Engels raaigras. Barstadion bevat alleen de absolute 
toprassen. Alleen rassen die fi jnbladig zijn, bewezen 
schaduw- en betredingstolerant, snel kiemen en een 
homogene kleur geven, komen in Barstadion terecht. 

Eigenschappen
kiemt en vestigt zeer snel
homogene groene kleur
supersterk mengsel dat snel hersteld 
na wedstrijden
kan tegen kort maaien
goed bestand tegen ziektes

Mengselsamenstelling
Engels raaigras fi jnbladig (3 soorten) 100%
  Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  ///////////

Behoefte aan meststoffen  ////////////
Groeisnelheid  ///////////

Zaaidichtheid 20 – 25 gr/m2

Maaihoogte 2 – 3 cm
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Sportvelden in stadions

•
•
•

•
•

met BarCote



Golf
De kwekers van Barenbrug zijn al ruim dertig jaar actief 

op het terrein van grasveredeling voor golfbanen. Niet 
voor niets zijn de golfbaanmengsels van Barenbrug 

toonaangevend in Nederland en de rest van de wereld.
Om deze toonaangevende positie te behouden werkt Barenbrug 
nauw samen met greenkeepers en golfarchitecten over de hele 
wereld. Overeenkomsten met organisaties zoals FEGGA, EIGCA, 
Elmwood College waaronder St. Andrews en Pebble Beach zorgen 
er voor dat de nieuwe ontwikkelingen en producten meteen 
aansluiten op de praktijk.

De eisen die gesteld worden aan het gras voor greens, tees, 
fairways en roughs zijn totaal verschillend. Deze eisen variëren 
van een uitstekende ziekteresistentie en super kort maaien van 
grassen op de greens en een super herstellingsvermogen van 
grassen op de tees tot traag groeiende schaduwtolerante rassen 
die weinig onderhoud behoeven in de rough. Een goede kwaliteit 
van de gebruikte rassen is belangrijk maar zeker zo belangrijk 
is de uitgekiende verhouding van specifi eke rassen in een 
graszaadmengsel.

Graszaadmengsels aanbieden voor golfbanen betekent een breed 
assortiment van soorten, rassen en mengsels testen en produceren. 
Naast de beschreven topmengsels levert Barenbrug ook mengsels 
op maat. 

green fairway tee

kort maaien  Bar Allround
 Bar Superb

 Bar Fairway 
    Intensive

 Bar Tee
 Bar Tee Intensive

intensieve 
betreding

 Bar Superb
 Bar All Bent

 Bar Fairway 
    Intensive  Bar Tee Intensive

doorzaai  Bar All Bent
 Bar Platinum

 Bar Platinum
 Bar Extreme

 Bar Platinum
 Bar Extreme

ziektetolerant  Bar Fescue  Bar Fairway 
    Intensive  Bar Tee Intensive

lage voedings-
behoefte 

 Bar Fescue  Bar Fairway  Bar Tee

Golf
TOP KWALITEIT VOOR GOLFBANEN 
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Bar All Bent

Voor doorzaai met 
struisgras

Bar All Bent bevat 100% 
gewoon struisgras. Dit 
mengsel wordt daarom 
veel gebruikt om bestaande 
greens door te zaaien en zo 
het aandeel struisgras te ver-

hogen. Maaien kan tot 3,5 mm. De gebruikte rassen 
staan in het Verenigd Koninkrijk - bij de STRI - in de 
top van rassenlijst voor golfbanen. En in heel Europa 
behoren de rassen tot de beste.

Eigenschappen
kan tegen zeer kort maaien (tot 3 mm)
bevat alleen toprassen
voor het doorzaaien van greens

Mengselsamenstelling
gewoon struisgras (min. 2 rassen)  100%
  Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  ///////////////

Behoefte aan meststoffen  //////////////

Groeisnelheid  ////////////

Zaaidichtheid 4 – 6 gr/m2

Maaihoogte vanaf 4 mm
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Green

•
•
•

Bar Fescue

Voor greens van 
100% roodzwenk

De beste roodzwenkrassen 
die in de markt te verkrijgen 
zijn, zitten in Bar Fescue. 
Zo bevat dit mengsel de 
rassen Bargreen, Barcrown 
en Barpearl. Bar Fescue is 

het ideale mengsel voor diegene die een green willen 
van 100% roodzwenk en een maaihoogte van 5 mm. 

Eigenschappen
kan tegen kort maaien
hoge zode dichtheid
groeit prima onder schrale omstandigheden
sterke kiemkracht

Mengselsamenstelling
gewoon roodzwenkgras   40%
roodzwenkgras met fi jne uitlopers 60%
  Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  ////////////////

Behoefte aan meststoffen  ///////////////

Groeisnelheid  /////////////////

Zaaidichtheid 30 – 40 gr/m2

Maaihoogte vanaf 5 mm 
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Green

•
•
•
•

Bar Superb

Voor grens van rood-
zwenk én struisgras

Bar Superb bevat naast 
de roodzwenk ook 20% 
gewoon struisgras.
Hierdoor kan het korter 
gemaaid worden dan bij
Bar Fescue. Tot 4 mm 

maaien is voor dit mengsel geen probleem. In 
Bar Superb zitten de toprassen Barcrown, Bargreen 
en Barking. De combinatie roodzwenk en struisgras 
zorgt ook nog eens voor een zeer dichte zode.

Eigenschappen
kan tegen kort maaien (tot 4 mm)
combinatie roodzwenk/struisgras 
geeft dichte zode
bevat Europese toprassen

Mengselsamenstelling
roodzwenkgras gewoon   60%
roodzwenkgras met fi jne uitlopers  20%
gewoon struisgras   20%
  Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  ///////////////

Behoefte aan meststoffen  //////////////

Groeisnelheid  /////////////

Zaaidichtheid 25 – 30 gr/m2

Maaihoogte vanaf 4 mm
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Green

•
•

•

Bar Allround

Breed inzetbaar 
op greens

Bar Allround is een green-
mengsel dat steeds meer 
aan populariteit wint. 

Het kan beter tegen kort 
maaien dan de andere 

greenmengsels. Dit komt door de toevoeging van 
wit struisgras. Het mengsel kan onder geschikte 
omstandigheden gemaaid worden tot een hoogte 
van 3 mm. 

Eigenschappen 
zeer hoge kortmaaitolerantie, vanaf 3 mm
dichte zode
vereist een hoog onderhoudsniveau
 betere zouttolerantie dan de andere green 
mengsels

Mengselsamenstelling
gewoon roodzwenkgras 15%
roodzwenkgras met fi jne uitlopers 15%
gewoon struisgras 40%
wit struisgras 30%
  Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  //////////////

Behoefte aan meststoffen  /////////////

Groeisnelheid  ////////////

Zaaidichtheid 15 – 20 gr/m2

Maaihoogte Vanaf 3 mm
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Green

•
•
•
•
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Bar Fairway

Geeft sterke fairways

Bar Fairway bevat rood-
zwenk (gewoon en met 
fi jne uitlopers) en veld-
beemd. Het roodzwenk 
zorgt er voor dat de mat 
zich makkelijk herstelt, het 
veldbeemd dat de mat goed 

tegen betreding kan. Bar Fairway kan zowel bij 
inzaai als doorzaai gebruikt worden.

Eigenschappen
sterk fairway-mengsel
voor overwegend roodzwenk fairways
voor zowel in- als doorzaai

Mengselsamenstelling
roodzwenkgras gewoon 50%
roodzwenkgras met fi jne uitlopers 20%
veldbeemdgras 30%
  Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  ////////////////

Behoefte aan meststoffen  ///////////////

Groeisnelheid  ///////////////

Zaaidichtheid 20 – 25 gr/m2

Maaihoogte vanaf 10 mm
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Fairway

•
•
•

Bar Fairway 
Intensive

Kan tegen zware 
betreding

Bar Fairway Intensive is 
speciaal samengesteld 
om een hoge betreding te 
kunnen weerstaan. Dit komt 
vooral door de aanwezig-

heid van Engels raaigras. Bar Fairway Intensive is 
een zeer breed mengsel. Het kan ook tegen kort 
maaien doordat de nieuwe generatie fi jnbladige 
Engelse raaigrassen zijn toegevoegd, zoals Bargold.

Eigenschappen
hoge betredingstolerantie
goed herstelvermogen
vormt dichte zode
minder vorming van vilt
bestand tegen kort maaien (tot 10 mm)

Mengselsamenstelling
Engels raaigras (fi jnbladig) 35%
veldbeemdgras 20%
gewoon roodzwenkgras 35%
roodzwenkgras met fi jne uitlopers 10%
  Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  /////////////

Behoefte aan meststoffen  //////////////

Groeisnelheid  /////////////

Zaaidichtheid 20 – 30 gr/m2

Maaihoogte vanaf 10 mm
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Fairway

•
•
•
•
•

Bar Extreme

Extreem snel fi jn gazon

Gegarandeerd snelle 
kieming en vestiging en 
goede betredingstolerantie. 
Ideaal voor doorzaaien van 
greens, tees, fairways en 
driving ranges. Bar Extreme 
wordt ook aanbevolen voor 

cricket-, tennis- en polobaan. Het is het ideale meng-
sel voor herstel van schade door weersinvloeden of 
intensief gebruik. 

Eigenschappen
zeer snelle kieming en vestiging
zeer goede betredingstolerantie
groot herstelvermogen
voor zowel in- en doorzaai
goede ziekteresistentie
bestand tegen kort maaien op 5 mm

Mengselsamenstelling
Engels raaigras (fi jnbladig) 100%
  Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  ///////////

Behoefte aan meststoffen  ////////////
Groeisnelheid  ///////////

Zaaidichtheid 15 – 20 gr/m2

Maaihoogte vanaf 10 mm
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Doorzaai van Tee, 
 Fairway en Green

•
•
•
•
•
•

Barplatinum

De allrounder voor 
golfbanen

Barplatinum is een echte 
allrounder. Het mengsel kan 
bijna overal op de golf-
baan gebruikt worden voor 
in- en doorzaai: op de tee, 
fairway, foregreen, driving 

range en green. Het unieke aan Barplatinum is de 
combinatie van verschillende rassen fi jnbladig Engels 
raaigras en roodzwenk. De absolute toprassen zijn 
in dit mengsel samengevoegd. De fi jnbladige Engelse 
raaigrassen lijken op roodzwenk en kunnen tot 5 mm 
gemaaid worden. Voor de golfmarkt is dit een uniek 
mengsel.

Eigenschappen
zeer fi jnbladig
bestand tegen kort maaien (tot 5 mm)
hoge betredingstolerantie
goed bestand tegen schaduw
snelle kieming en vestiging
bestand tegen lage temperaturen bij opkomst
uistekende resistentie tegen ziekten
kan doorgezaaid worden

Mengselsamenstelling 
Engels raaigras (fi jnbladig) 30%
roodzwenkgras met fi jne uitlopers 50%
gewoon roodzwenkgras 20%
  Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  /////////////

Behoefte aan meststoffen  //////////////

Groeisnelheid  //////////////

Zaaidichtheid 20 – 25 gr /m2

Maaihoogte vanaf 5 mm
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) In en doorzaai van: Green, 
 Fairway, Tee en Rough

•
•
•
•
•
•
•
•
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Bar Rough

Past op alle 
grondsoorten

Dit mengsel voor de rough 
is geschikt voor alle grond-
soorten. Het mengsel kan 
goed tegen droogte, behoeft 
weinig onderhoud en maakt 
een redelijk dichte zode. 

De bloeiwijze van Bar Rough is bijzonder mooi.

Eigenschappen
geschikt voor alle grondsoorten
vergt weinig onderhoud
mooie bloeiwijze
schaduwtolerant

Mengselsamenstelling
hardzwenkgras 40%
schapengras  10%
roodzwenkgras met forse uitlopers 30%
gewoon roodzwenkgras 20%
  Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  ////////////////

Behoefte aan meststoffen  /////////////////

Groeisnelheid  /////////////////

Zaaidichtheid 10 – 20 gr/m2

Maaihoogte vanaf 10 mm
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Rough

•
•
•
•

Bar Tee Intensive 

Voor tees met intensief 
gebruik

Het mengsel Bar Tee 
Intensive is speciaal 
samengesteld voor tees die 
intensief worden gebuikt. 
Bar Tee Intensive bevat 
Engels raaigras dat zeer 

goed tegen betreding kan. Speelschade die toch nog 
ontstaat worden door het aanwezig veldbeemd en 
roodzwenk weer snel hersteld.

Eigenschappen
hoge betredingstolerantie
goed herstellingsvermogen
vormt een dichte zode

Mengselsamenstelling
Engels raaigras (fi jnbladig) 40%
veldbeemdgras 20%
gewoon roodzwenkgras 25%
roodzwenkgras met fi jne uitlopers 15%
  Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  /////////////

Behoefte aan meststoffen  //////////////

Groeisnelheid  /////////////

Zaaidichtheid 20 – 30 gr/m2

Maaihoogte vanaf 10 mm
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Tee

•
•
•

Bar Tee

Mengsel voor 
roodzwenkgras tees

Bar Tee is een mengsel 
zonder Engels raaigras. 
Het is bedoeld voor minder 
intensief betreden tees. 
Bar Tee vormt een dichte 
en fi jne zode.

Eigenschappen 
voor minder intensief gebruikte tees
vormt een dichte en fi jne zode
hoge ziekteresistentie
gaten worden snel weer opgevuld

Mengselsamenstelling
roodzwenk gewoon  30%
roodzwenk met fi jne uitlopers 30%
veldbeemd 40%
  Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  ////////////////

Behoefte aan meststoffen  ///////////////

Groeisnelheid  ///////////////

Zaaidichtheid 20 – 30 gr/m2

Maaihoogte vanaf 10 mm
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Tee

•
•
•
•

Bar Driving Range 

Een sterk en snel 
mengsel 

Driving Range, de naam 
zegt het al: dit mengsel is 
speciaal voor de driving 
range samengesteld. 
Belangrijk hierbij zijn een 
sterke zode en een snelle 

kieming en vestiging. Door het gebruik van sportveld-
grassen is dit een perfect mengsel. 

Eigenschappen 
snelle kieming en vestiging
kan goed tegen betreding
dichte zode 
heeft weinig onderhoud nodig

Mengselsamenstelling
Engels raaigras 75%
veldbeemd 25%
  Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  /////////////

Behoefte aan meststoffen  /////////////

Groeisnelheid  /////////////

Zaaidichtheid 20 – 25 gr/m2

Maaihoogte vanaf 10 mm
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Driving Range

•
•
•
•



Gazon en 
openbaar groen

Voor een duurzaam en mooi gazon is de keuze van het juiste 
grasmengsel een eerste vereiste. Voor elke toepassing, 
van schaduwrijke speelvelden tot siergazons die weinig 

onderhoud nodig hebben, hebben wij het juiste graszaadmengsel. 

Barenbrug ontwikkelt gazonmengsels voor alle toepassingen en 
probeert daarbij de beste eigenschappen van de verschillende 
grassoorten met elkaar te combineren. Barenbrug gazonmengsels 
bevatten daarom de nieuwste generatie Engels raaigrasmengsels 
die de hoge betredingstolerantie, het grote herstellingsvermogen 
en de snelle kieming van Engels raaigras combineren met het fi jne 
en decoratieve uiterlijk van roodzwenkgrassen. Deze Engelse 
raaigrasmengsels zijn ook erg goed bestand tegen kort maaien. 
Het ‘kapot maaien’ van gazons is daarmee verleden tijd. 

siergazon speelgazon openbaar groen

intensieve 
betreding

 Solide  Solide  Solide

weinig 
betreding

 Solide  Solide  Solide

weinig 
onderhoud

 Low Maintenance  Shadow  Low Maintenance

normaal 
onderhoud

 Solide  Solide  R1

schaduw  Shadow  Shadow  Shadow

droogtetolerant  Royal  Superroot  Superroot

Gazon en 
openbaar groen
EEN DUURZAAM EN MOOI GAZON
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Low Maintenance

De (eco)logische keuze 

Voor mensen die weinig tijd 
aan het gazon kwijt willen 
zijn of voor professionele 
gebruikers die letten 
op de arbeidskosten is 
Low Maintenance een 
ideaal mengsel. Door de 

toepassing van fakkelgras (Barkoel) is er weinig 
vegetatieve groei. Het aantal maaibeurten, en dus 
ook het maaiafval, neemt met 40% af.

Omdat het mengsel traag groeit heeft de plant ook 
minder voedingselementen – kunstmest – en water 
nodig. En ook dat scheelt in de kosten. Ondanks 
het zuinige karakter van Low Maintenance blijft het 
gras mooi groen. Low Maintenance is daarmee een 
uitgekiend mengsel voor een kritische gebruiker.

Eigenschappen
minder maaien (tot 40%)
minder bemesten
bestand tegen droogte en betreding
altijd een groene zode

Mengselsamenstelling
fakkelgras 40%
roodzwenkgras fi jn 15%
Engels raaigras 10%
roodzwenkgras gewoon 15%
veldbeemdgras 20%
  Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  ////////////////

Behoefte aan meststoffen  //////////////////

Groeisnelheid  //////////////////

Zaaidichtheid 20 – 25 gr/m2

Maaihoogte vanaf 15 mm
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Laag onderhoud gazon
 Bermen
 Dijken
 Openbaar groen

•
•
•
•

Solide

Extra fi jn en sterk 
speelgazon met een 
hoge sierwaarde

Voor een fi jn, zacht en 
donkergroen speelgazon 
is Solide het aangewezen 
mengsel. Ook intensief 
betreden is voor dit meng-

sel geen probleem. Solide verdraagt kort maaien 
uitermate goed.

Het mengsel kan op alle grondsoorten uit de voeten 
en is heel droogteresistent. Dit komt onder andere 
door de rassen Bargreen (roodzwenk) en Barcrown 
(roodzwenk met kleine uitlopers). In Solide zitten ook 
de fi jnste veldbeemdgrassen. Het mengsel tolereert 
daardoor zelfs schaduw.

Eigenschappen
snelle kieming en vestiging
kan goed tegen betreden
dichte zode
kan tegen kort maaien
hoge sierwaarde

Mengselsamenstelling
Engels raaigras (fi jnbladig) 35%
veldbeemdgras 20%
gewoon roodzwenkgras 35%
roodzwenkgras met fi jne uitlopers 10%
 Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  /////////////

Behoefte aan meststoffen  /////////////

Groeisnelheid  /////////////

Zaaidichtheid 20 – 25 gr/m2

Maaihoogte vanaf 15 mm
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Speelgazon

•
•
•
•
•

Shadow

Een mooi gazon, 
ook in de schaduw

Bomen, gebouwen of 
struiken in de tuin? Neem 
Shadow. Shadow groeit in 
de zon én in de schaduw, 
zelfs nabij de stam van 
dikke bomen. Het geheim 

schuilt in het grassoort ruwe smele afkomstig uit 
het hoge noorden. Terwijl andere rassen het loodje 
leggen, groeit ruwe smele met weinig zonlicht, 
warmte en voedingsstoffen gewoon door.

Op de demodagen in Papendal werd in 2005 het 
mengsel Shadow bekroond met de Richard Hubert 
Innovatieprijs voor de beste innovatie van de laatste 
15 jaar.

Eigenschappen
hoge schaduwtolerantie
goede betredingstolerantie
groeit ook goed in de zon
hoge sierwaarde

Mengselsamenstelling
ruwe smele 40%
gewoon roodzwenkgras 20%
roodzwenkgras met fi jne uitlopers 20%
veldbeemdgras 20%
  Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  ///////////////

Behoefte aan meststoffen  ///////////////

Groeisnelheid  //////////////

Zaaidichtheid 20 – 25 gr/m2

Maaihoogte vanaf 15 mm
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Speelgazon 
  in zon én schaduw

•
•
•
•
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Barenbrug R1

Voor allerlei recreatieve 
terreinen

Campings, parken of 
ligweiden. Barenbrug 
R1 presteert goed 
onder uiteenlopende 
omstandigheden. 
Dit komt omdat het mengsel 

maar liefst vijf verschillende grassoorten bevat. 
Het gras kan zich dus aanpassen aan diverse 
gebruikssituaties.

Omdat Barenbrug R1 hardzwenkgras bevat, kan het 
zeer goed tegen droogte. De grasmat houdt zich in 
de zomer goed, zonder dat het noemenswaardige 
beregening behoeft.

Eigenschappen
breed inzetbaar
goede betredingstolerantie
dichte zode
droogtetolerant

Mengselsamenstelling
Engels raaigras 20%
veldbeemdgras 25%
gewoon roodzwenkgras 10%
roodzwenkgras met forse uitlopers 20%
hardzwenkgras 20%
struisgras 5%
 Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  /////////////

Behoefte aan meststoffen  /////////////

Groeisnelheid  /////////////

Zaaidichtheid 20 – 25  gr/m2

Maaihoogte vanaf 15 mm
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Zeer breed

•
•
•
•

Superroot

Wortelt diep en 
repareert zichzelf

Superroot past zeer goed op 
droogtegevoelige velden. 
Het wortelt zeer diep, tot 
wel 50 cm, en kan daardoor 
veel langer beschikken over 
water dan andere mengsels 

en heeft minder beregening nodig. Superroot past 
bijvoorbeeld zeer goed op de WeTra-velden.

Eigenschappen
intensieve wortelstructuur tot 50 cm diep
droogtetolerant
minder gevoelig voor tekort aan stikstof 
in toplaag
hoge betredingstolerantie
stabiele en dichte zode

Mengselsamenstelling
rietzwenkgras   80%
Engels raaigras   10%
veldbeemdgras   10%
  Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  //////////////

Behoefte aan meststoffen  /////////////

Groeisnelheid  ///////////////

Zaaidichtheid 30 – 35  gr/m2

Maaihoogte 2,5 – 3 cm
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Sport- en trapvelden
 Tuinen
 Openbaar groen

•
•
•

•
•

Royal

Voor een typisch 
Engels gazon

Gebruikers die een dik, 
gesloten en zacht grastapijt 
willen, kiezen met Royal 
het juiste mengsel. Royal 
verandert een alledaags 
grasveld in een typisch 

Engels siergazon. Een Royal gazon ziet er uit als een 
green: kort maaien, zelfs op 5 mm, is voor dit gras 
geen enkel probleem. Royal blijft ook in de winter 
mooi donkergroen.

Het mengsel is samengesteld uit de beste fi jnbladige 
roodzwenkgrassen en bevat ook fi jnbladig 
struisgras. Voor intensieve betreding is het mengsel 
minder geschikt. Omdat de gebruikte rassen met 
relatief weinig vocht toe kunnen, is zaaien op 
droogtegevoelige gronden mogelijk.

Eigenschappen
zeer fi jnbladig (naaldjesgazon)
mooie donkergroene grasmat
minder geschikt voor betreding
verticuteren is aan te bevelen

Mengselsamenstelling
gewoon roodzwenkgras 60%
roodzwenkgras met fi jne uitlopers 35%
struisgras 5%
  Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  ////////////////

Behoefte aan meststoffen  /////////////////

Groeisnelheid  /////////////////

Zaaidichtheid 10 – 20  gr/m2

Maaihoogte vanaf 5 mm
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Siergazon

•
•
•
•



Speciale mengsels

Voor grassen op dijken gelden zeer specifi eke 
gebruiksnormen. Het is van groot belang dat het gras snel 
kiemt en een dichte zode vormt, en dat het goed groeit 

onder natte omstandigheden. Voor graasdieren dient het gras 
bovendien smaakvol te zijn. Met al deze factoren is rekening 
gehouden bij de samenstelling van graszaadmengsels voor dijken. 
 
Aan bermen worden andere eisen gesteld. Langzaam groeiend 
gras voor extensief beheer, mooi en kleurrijk gras voor schrale 
wegbermen. Goede tolerantie tegen zouten zijn belangrijk. 
Barenbrug heeft een uniek testprogramma voor zouttolerantie. 
Alleen de beste rassen uit deze test worden in de bermenmengsels 
gebruikt. 

In combinatie met gras kunnen een aantal bloemenmengsels in 
de bermen gezaaid worden voor een extra natuurlijke en vrolijke 
wegberm.

bermen dijken

intensieve 
beheer

 Barenbrug B3  Barenbrug D1

extensief beheer  Low Maintenance  Barenbrug D2

snelle aanslag  Bermen/Talud  Barenbrug D1

beweiden  Barenbrug D1  Barenbrug D1

erosiebestrijding  BTK 1100  BTK 1100

Speciale mengsels
NATUURLIJKE EN VROLIJKE WEGBERM
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Barenbrug D1

Smakelijke weide 
voor de dijk

Barenbrug D1 is een 
mengsel dat speciaal 
is samengesteld voor 
beweiding van dijken. 
Er zit een Engels raaigras 
weidetype in dat een snelle 

vestiging waarborgt. Het roodzwenkgras met fi jne en 
forse uitlopers zorgt ervoor dat beschadigde plekken 
weer snel worden opgevuld.

In Barenbrug D1 zit ook witte klaver. Dit geeft extra 
smaak aan de weide: schapen en andere dieren 
zijn er dol op. Witte klaver bindt tevens stikstof uit 
de lucht zodat bijstrooien van kunstmest minder vaak 
nodig is.

Eigenschappen
geschikt voor beweiding
snelle vestiging
dichte zode
behoeft minder kunstmest

Mengselsamenstelling
Engels raaigras 40%
veldbeemdgras 25%
roodzwenkgras met fi jne uitlopers 15%
roodzwenkgras met forse uitlopers 10%
witte klaver 10%
  Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  ////////////

Behoefte aan meststoffen  /////////////

Groeisnelheid  ///////////////

Zaaidichtheid 10 – 15  gr/m2

Maaihoogte vanaf 15 mm
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Dijken met beweiding 

•
•
•
•

Barenbrug B3

Ideaal voor bermen met 
weinig onderhoud

Barenbrug B3 is een ideaal 
mengsel voor wegbermen 
waaraan weinig onderhoud 
gepleegd wordt. Er zit 
45% hardzwenkgras 
in, dat bestand is tegen 

langdurige droogte. Barenbrug B3 vormt een sterke, 
dichte zode. Beschadigde plekken worden door het 
roodzwenkgras weer snel opgevuld.

Eigenschappen
droogtetolerant
dichte zode
mooie bloeiwijze

Mengselsamenstelling
gewoon roodzwenkgras 20%
hardzwenkgras 45%
roodzwenkgras met forse uitlopers 30%
struisgras 5%
  Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  ///////////////

Behoefte aan meststoffen  //////////////

Groeisnelheid  ////////////////

Zaaidichtheid 10 – 15  gr/m2

Maaihoogte vanaf 15 mm
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Bermen 

•
•
•

Bermen/Talud

Kiemt snel en kan 
tegen zout

In Bermen/Talud zit 20% 
Engels raaigras. Deze 
grassoort kiemt en vestigt 
zich snel. Het is zodoende 
een ideaal mengsel 
voor bermen waar snel 

resultaat gewenst is. Bovendien zijn de gebruikte 
rassen uitgebreid door Barenbrug getest op hun 
zouttolerantie. Het mengsel houdt zich dus goed 
als er in de winter veel zout op de wegen gestrooid 
wordt.

Eigenschappen
kiemt snel
dichte zode
hoge zouttolerantie
vestigt zich sneller dan B3

Mengselsamenstelling
Engels raaigras 20%
veldbeemdgras 40%
roodzwenkgras met forse uitlopers 40%
  Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  ////////////

Behoefte aan meststoffen  /////////////

Groeisnelheid  ///////////////

Zaaidichtheid 10 – 15  gr/m2

Maaihoogte vanaf 15 mm
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Bermen

•
•
•
•

Barenbrug D2

Waterwerend voor 
op dijken

In Barenbrug D2 zitten 
grassen die een fl inke zode 
vormen. Er ontstaat zo een 
sterke mat, die waterwerend 
werkt. Het mengsel kiemt 
ook snel. Barenbrug D2 

voorkomt zo erosie van steile taluds. Het mengsel is 
niet geschikt voor beweiding.

Eigenschappen
sterke waterwerende mat
snelle kieming
gaat erosie tegen
niet geschikt voor beweiding

Mengselsamenstelling
Engels raaigras 10%
veldbeemdgras 30%
roodzwenkgras met fi jne uitlopers 60%
  Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  ////////////

Behoefte aan meststoffen  /////////////

Groeisnelheid  ///////////////

Zaaidichtheid 10 – 15  gr/m2

Maaihoogte vanaf 15 mm
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Dijken zonder beweiding 

•
•
•
•
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BTK 1100

Stopt erosie

BTK 1100 is vooral geschikt 
om erosie tegen te gaan. 
In het mengsel zit 15% 
Westerwolds raaigras. 
Dit gras kiemt en vestigt 
ontzettend snel en legt na 
inzaaien de grond snel vast. 

Westerwolds raaigras is niet wintervast. Na de winter 
nemen de andere rassen de taak over om de grond 
voor wegspoelen te behoeden. BTK 1100 is geschikt 
voor dijken en bermen.

Eigenschappen
zeer snelle vestiging
bestrijdt erosie
voor zowel bermen als dijken

Mengselsamenstelling
veldbeemdgras 20%
gewoon roodzwenkgras 10%
roodzwenkgras met forse uitlopers 50%
struisgras 5%
Westerwolds raaigras 15%
  Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  ////////////

Behoefte aan meststoffen  ///////////////

Groeisnelheid  /////////////

Zaaidichtheid 10 – 15  gr/m2

Maaihoogte vanaf 15 mm
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Bermen en dijken

•
•
•

Horse Master

Speciaal voor paarden, 
geiten en schapen

Paarden geiten en schapen 
grazen anders dan koeien. 
Ze bijten het gras vlak 
boven de grond af, terwijl 
koeien het gras met de tong 
op een hoogte van 5 cm 

afscheuren. De soorten en rassen in Horse Master 
zijn speciaal geselecteerd op een laag groeipunt. 
Zo zijn ze bestand tegen het korte afbijten.

De gebruikte grassen beschikken over veel structuur, 
dat past bij het verteringsstelsel van paarden, 
geiten en schapen. Weidemengsels voor koeien 
zijn daarentegen geselecteerd op een hoge 
voederwaarde. Ook is Horse Master bestand tegen 
betreding en is het erg smakelijk.

Mengselsamenstelling
Horse Master 100%
  Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  ////////////

Behoefte aan meststoffen  /////////////

Groeisnelheid  ///////////////

Zaaidichtheid 10 – 15  gr/m2

Maaihoogte N.v.t.
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Paarden-, schapen- 
 en geitenweide 

Low Maintenance

De (eco)logische keuze 

Voor mensen die weinig tijd 
aan het gazon kwijt willen 
zijn of voor professionele 
gebruikers die letten 
op de arbeidskosten is 
Low Maintenance een 
ideaal mengsel. Door de 

toepassing van fakkelgras (Barkoel) is er weinig 
vegetatieve groei. Het aantal maaibeurten, en dus 
ook het maaiafval, neemt met 40% af.

Omdat het mengsel traag groeit heeft de plant ook 
minder voedingselementen – kunstmest – en water 
nodig. En ook dat scheelt in de kosten. Ondanks 
het zuinige karakter van Low Maintenance blijft het 
gras mooi groen. Low Maintenance is daarmee een 
uitgekiend mengsel voor een kritische gebruiker.

Eigenschappen
minder maaien (tot 40%)
minder bemesten
bestand tegen droogte en betreding
altijd een groene zode

Mengselsamenstelling
fakkelgras 40%
roodzwenkgras fi jn 15%
Engels raaigras 10%
roodzwenkgras gewoon 15%
veldbeemdgras 20%
  Score van laag naar hoog
Snelheid van vestiging  ////////////////

Behoefte aan meststoffen  //////////////////

Groeisnelheid  //////////////////

Zaaidichtheid 20 – 25 gr/m2

Maaihoogte vanaf 15 mm
Verpakking 15 kg
Toepassing(en) Laag onderhoud gazon
 Bermen
 Dijken
 Openbaar groen

•
•
•
•



Bloemenmengsels

De laatste jaren zien we steeds vaker dat het openbaar groen 
niet alleen bestaat uit gras, maar ook wordt opgefl eurd 
door bloemen. Ook langs wegen, op industrieterreinen 

en bij bedrijfspanden is steeds meer behoefte aan geur en kleur. 
Vooral inheemse bloemen en kruiden staan in de belangstelling.

Barenbrug heeft goede ervaringen met een brede toepassing 
van bloemzaadmengsels. Vier mengsels zijn samengesteld 
voor verschillende toepassingen. Hiermee kunt u voor iedere 
toepassing het optimale mengsel kiezen. Steeds vaker worden 
door gemeenten, architectenbureaus en bestekschrijvers, de 
bloemzaadmengsels van Barenbrug voorgeschreven.

Bloemenmengsels
STEEDS MEER BEHOEFT AAN GEUR EN KLEUR
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ENTwee- en meerjarige soorten   Bermkruiden– Bloemenmengsel Zonminnend Fleurige

   mengsel Buitengebied Bloemenmengsel Braak

Achillea millefolium Duizendblad wit • • – •
Allium schoenoprasum Bieslook paars • – – –
Anthemis tinctoria Gele kamille geel – – • –
Artemisia vulgaris Bijvoet geel – – • –
Barbarea vulgaris Barbarakruid geel • – • –
Bellis perennis Madeliefje wit – – • –
Campanula rapunculoides Akkerklokje violet – – • –
Campanula trachelium Ruig klokje paarsblauw • – – –
Campunula rotundifolia Grasklokje donkerblauw • – – –
Chrysanthemum leucanthemum Margriet wit • • • •
Cichorium intybus Wilde cichorei blauw • – – –
Dianthus carthusianorum Kartuizer anjer rood – • – –
Digitalis purpurea Vingerhoedkruid purper • – • –
Dipsacus sativus Kaardebol lila – – • –
Erysimum allionii Steenraket oranje • – – –
Galium verum Echt walstro geel • – – –
Geum urbanum Nagelkruid geel/rood • – – –
Hypericum perforatum St. Janskruid geel • – – –
Hyssopus officinalis Hyssop donkerblauw • – – –
Lychnis chalcedonia Brandende liefde rood – – – •
Linaria vulgaris Vlasleeuwebek geel • – – –
Lotus uliginosus Moerasrolklaver geel • – – –
Lotus corniculatus Rolklaver geel • • – •
Lychnis flos-cululi Koekoeksbloem roserood • – – –
Malva sylvestris Groot kaasjeskruid rose • – – –
Malva moschata Muskuskaasjeskruid lila – – – •
Mentha pulegium Polei lila – • – –
Marrubium vulgare Malrove wit – • – –
Matricaria chamomilla Echte kamille wit • – – –
Medicago sativa Luzerne violet – • – –
Onobrychis viciifolia Esparcette rose – • – –
Plantago lanceolat Smalle weegbree wit • • – •
Potentilla recta Rechte ganzerik geel – – • –
Prunella vulgaris Brunel donkerblauw • • – –
Ranunculus bulbosus Knolboterbloem geel – • – –
Ranunculus acris Scherpe boterbloem geel • – – –
Salvia officinalis Salie violet • – – –
Saponaria officinalis Zeepkuid wit/rose • – – –
Scabiosa columbaria Duifkruid lila – • – –
Thymus pulegioides Wilde tijm purper • • – –
Trifolium pratense Rode klaver rood • – – •
Trifolium repens Witte klaver wit • – – –
Verbascum densiflorum Stalkaars geel – – • –

Eenjarige soorten
Adonis aestivalis Zomeradonis rood – • – –
Agrostemma githago Bolderik paars • – – –
Apium graveolens Selderij wit – – • –
Bupleurum rotundifolium Doorwas geel/groen • – – –
Carum carvi Karwij wit – • – –
Centaurea cyanus Korenbloem blauw • • • •
Chenopodium foliosum Aardbeispinazie rood – • – –
Chrysanthemum segetum Gele ganzebloem geel/groen • – – •
Tanacetum parthenium Moederkruid wit – – • –
Cichorium intybus Cichorei blauw – – – •
Collinsia heterophyllla Collinsia wit/violet • – – –
Cynoglossum amabile Hondstong blauw • – – –
Dracocephalum moldavicum Drakekop violet/blauw • – – –
Gilia capitata Hoofdjesgilia lichtblauw • – – –
Lupinus augustifolius Blauwe lupine blauw • • – –
Matthiola bicornis Violier lila – – • –
Oenothera erythrosepala Teunisbloem geel/groen – • – –
Papaver rhoeas Klaproos scharlaken – • • •
Reseda alba Wilde reseda wit • – • •
Vicia satvia Wikke paars • – – –

Samenstelling verschillende bloemenmengsels
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Bermkruidenmengsel

Het bermkruidenmengsel is voornamelijk samenge-
steld uit inheemse soorten en bestaat voor een groot 
deel uit vaste planten. Het mengsel bereikt een hoogte 
van ongeveer 50 cm. Door deze geringe hoogte is 
het mengsel uitermate geschikt voor toepassing bij 
wegen en in bermen, zowel binnen als buiten de 
bebouwde kom. Het mengsel geeft het hele jaar door 
voldoende kleur, terwijl de automobilist de garantie 
heeft van een goed zicht. De grondsoort waarop dit 
mengsel gedijt varieert van goede kleigrond tot 
schrale zandgrond. Het mengsel zal echter beter 
presteren bij een schralere grondsoort.

Zonminnend  bloemenmengsel

Dit bloemenmengsel gedijt zeer goed op droge 
en schrale gronden binnen de bebouwde kom. 
Het mengsel is opgebouwd uit een groot aantal 
inheemse soorten die een minimale hoogte bereiken 
van 50 cm. Taluds, openbare plantsoenen en verloren 
hoeken binnen de bebouwde kom zijn uitermate 
geschikte toepassingsgebieden voor het zonminnende 
bloemenmengsel.

Bloemenmengsel  buitengebied

Het bloemenmengsel buitengebied is speciaal 
samengesteld voor toepassing buiten de bebouwde 
kom. Het bevat een selectie van 25 inheemse soor-
ten, die afhankelijk van het voedselrijkdom van de 
grondsoort 60 tot 90 cm hoog worden. Toepassing 
van dit mengsel kan op een groot aantal plaatsen 
buiten de bebouwde kom. Voorkom echter dat het 
zicht door het mengsel wordt belemmerd. 
Het mengsel gedijt op een groot aantal gronden 
en heeft een snelle bodem bedekking.

Fleurige braak

Naast een drietal meerjarige mengsels is het mengsel 
voor braakliggende gronden, Fleurige braak, een 
mengsel dat opgebouwd is uit eenjarige inheemse 
kruiden. Het mengsel is uitstekend geschikt voor 
tijdelijk braakliggende terreinen; na de bloei wordt de 
vegetatie gemaaid en afgevoerd. De in het mengsel 
opgenomen soorten zijn smakelijk voor diverse 
soorten dieren. Fleurige braak kan eventueel voor 
hooibouw in aanmerking komen. Om de draagkracht 
van de grond te verhogen en erosie van de grond 
tegen te gaan is het aan te bevelen het mengsel te 
vermengen met een niet zodenvormende grassoort. 



Verkoop

In samenwerking met onze belangrijkste distributeurs voor 
de regionale verkoop wordt het uitgebreide assortiment van 
kwaliteitsproducten ondersteund met specialistische kennis op 

het gebied van de verschillende toepassingen. Het merk Barenbrug 
staat voor topkwaliteit!

Barenbrug Verkoopteam Recreatiegrassen

Jan van den Boom
Rayon & product manager
tel. 06 17106035 
jvdboom@barenbrug.nl

Frontoffi ce – Ria Thomassen en Geert-Jan Jurjus
tel. 024 3488111
frontoffi ce@barenbrug.nl

Paul van den Berg  
Marketing manager
tel. 024 3488116 
pvdberg@barenbrug.nl

Leen Struik
Hoofd verkoop Nederland
tel. 06 53 86 99 05
lstruik@barenbrug.nl

Verkoop
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Soort Zaden Optimale Vochtigheids- Zout- Onderhouds- Maai- Stikstof- Water- Vilt-
 per gram pH behoefte tolerantie behoefte hoogte cm behoefte behoefte productie

Agrostis capillaris 14.000 5,6 - 7,0 gemiddeld gemiddeld gemiddeld 0,4 - 2,5 gemiddeld hoog hoog
Gewoon struisgras

Agrostis stolonifera 16.000 5,6 - 7,0 hoog goed intensief 0,3 - 2,0 zeer hoog hoog zeer hoog
Kruipend struisgras

Festuca rubra rubra 1000 5,5 - 6,8 laag zwak laag 1,5 - 6,0 laag laag gemiddeld
Roodzwenkgras met forse 
uitlopers

Festuca rubra commutata  1000 5,5 - 6,8 laag zwak laag 0,5 - 6,0 laag laag/gemiddeld hoog
Roodzwenkgras gewoon

Festuca rubra trichophylla 1000 5,5 - 6,8 laag goed laag 0,5 - 6,0 laag laag hoog
Roodzwenkgras met fi jne 
uitlopers

Festuca ovina 2000 4,5 - 5,8 zeer laag zwak zeer laag 1,0 - 6,0 zeer laag laag/zeer laag laag
Hardzwenkgras

Festuca arundinacea 400 5,5 - 7,0 hoog goed gemiddeld 2,0 - 6,0 hoog zeer laag laag
Rietzwenkgras

Lolium perenne 800 5,8 - 7,4 gemiddeld gemiddeld gemiddeld 2,0 - 4,0 hoog gemiddeld zeer laag
Engels raaigras

Poa pratensis 3300 5,8 - 7,5 gemiddeld zwak gemiddeld 1,5 - 5,0 hoog gemiddeld gemiddeld
Veldbeemdgras

Poa trivialis 5500 5,8 - 7,2 hoog zwak gemiddeld 1,5 - 5,0 hoog hoog gemiddeld
Ruwbeemdgras

Poa annua 6500 5,5 - 7,5 hoog zwak intensief 0,5 - 2,5 hoog hoog gemiddeld
Straatgras

Koeleria macrantha 3000 5,5 - 7,0 laag goed zeer laag 0,6 - 4,0 zeer laag laag/zeer laag laag
Fakkelgras

Deschampsia caespitosa 3800 5,5 - 6,5 hoog gemiddeld laag 3,0 - 4,0 gemiddeld hoog hoog
Ruwe smele

Cynodon dactylon 1700 5,7 - 7,0 zeer laag zeer goed gemiddeld 0,5 - 2,5 hoog zeer laag hoog
Bermudagras

Eigenschappen van grassoorten
OnderhoudAanleg
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