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BLIJVEND GROEN
De periodes van herstel voor het gras zijn tegenwoordig steeds korter, omdat er 

het hele jaar door wordt genoten van het buitenleven op de camping. Hoe zorgt 

u er dan voor dat een camping het hele jaar door groen blijft? Wij vertellen u er 

alles over in deze folder.

BODEMVRUCHTBAARHEIDSONDERZOEK
Om jaarrond een groene camping te hebben is er goede kennis van de bodem 

nodig. Een gezonde bodem is namelijk dé belangrijkste basis voor een gezonde 

gras- of plantengroei. Voor een gezonde groei en een mooi campingveld is het 

belangrijk om te weten aan welke voedingsstoffen behoefte is. Dit verschilt per 

situatie.

Voor uw gazons bevelen wij een onderzoek op bodemvruchtbaarheid aan. De 

maanden december, januari en februari zijn het meest geschikt voor een goede 

meting van de minerale bodemvoorraad. Naast een optimale mineralenbalans 

speelt organische stof (humus) een belangrijke rol voor een vruchtbare bodem. 

De resultaten van het bodemonderzoek vertalen wij in een adviesrapport. Dit 

rapport geeft u inzicht in:

 Gemeten waarden

 Juiste streefwaarde die voor uw toepassing vereist is

  Bemestingsadvies waarin staat welke meststof wanneer en hoe vaak 

gestrooid moet worden

GRASZADEN
Campingterreinen zijn uniek en vragen daarom om specifieke aanleg en 

onderhoud van het gras. De keus van het juiste gras is cruciaal. Het gras moet 

geschikt zijn voor zeer intensieve betreding en snel herstellen na betreding. Het 

gras moet snel kunnen groeien en een optimale beworteling hebben. Ook moet 

het snel en goed kunnen ontwateren en droogtetolerant zijn.

De doorzaaiperiode is meestal eind september, na het campingseizoen. Extra 

snelle groei en ontwikkeling is een vereiste omdat de weersomstandigheden  

dan juist vaak minder gunstig zijn. 

KEUZE GRASZAAD
Wij adviseren een mengsel dat bestaat uit Engels raaigras, roodzwenk en  

voldoende veldbeemd.

Recover 2 headstart Gold

Met Recover 2 headstart Gold wordt de jaarlijkse opknapbeurt van uw gras een 

fluitje van een cent. Dit heel snel kiemend en vestigend grasmengsel, vult kale en 

open plekken in razend tempo op, zodat u uw campingterrein in de kortste keren 

klaarstoomt voor het nieuwe buitenseizoen. Door zijn explosieve groeikracht 

slaagt Recover 2 headstart Gold eigenlijk altijd. Het nieuwe gras weet zich 

naadloos in de bestaande zode te nestelen. Uw gras ziet er binnen enkele weken 

na doorzaai als nieuw uit; veel voller, groener en weerbaarder zodat onkruid en 

mos geen kans krijgen. 

Campino

Naast mengsels die bestaan uit Engels raaigras, veldbeemd en roodzwenk zien 

we ook dat rietzwenk in opkomst is als component in mengsels voor campings. 

We zaaien dit mengsel (Campino) voornamelijk in zanderige bodems. Ze wortelen 

diep en zijn goed tolerant tegen droogte en hebben een lagere behoefte aan 

meststoffen. 
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BLOEMZADEN
Het inzaaien van bloemen- en kruidenmengsels is erg in trek en wordt steeds 

vaker op camping- en recreatieterreinen toegepast vanwege de prachtige 

kleurrijke uitstraling van het terrein. We leveren een breed assortiment bloemen- 

en kruidenmengsels voor verschillende toepassingen. Deze mengsels dragen bij 

aan het in stand houden van de inheemse flora en fauna. U kunt bij ons terecht 

voor standaard of op maat gemaakte mengselsamenstellingen. De samenstelling 

is afhankelijk van uw eis. Met onze bloemen- en kruidenmengsels realiseert u een 

kleurrijke en vrolijke uitstraling. En met het juiste beheer geniet u er jaren van. Wilt 

u de ongewervelde insecten in stand houden? Dat kan met onze speciale bijen- 

en vlindermengsels. Verder leveren wij klavers, enkelvoudige vlinderbloemige 

mengsels, graskruidenmengsels en bloemrijke akkerrandmengsels. 

MESTSTOFFEN
Recreatieterreinen en campingvelden kunt u bemesten met onze eigen lente-, 

zomer- en herfstmix. 

Lentemix is een meststof die 17% stikstof en 14% fosfaat bevat. Hiermee kan het gras 

bij een bodemtemperatuur van ongeveer 10°C in het vroege voorjaar direct van start. 

Zomermix zorgt tijdens het zomerseizoen voor een optimale groei van het 

gras. Zomermix is een meststof met stikstof, fosfaat, kali, magnesium, zwavel 

en humifirst. Zwavel zorgt voor een extra donkergroene kleur. Probeer tijdens 

het drukke campingseizoen uw belangrijkste velden groen te houden door 

bijvoorbeeld met de handmatige meststoffenstrooier deze velden te bemesten.

Herfstmix zorgt voor een goede afharding van het gras voor het najaar. Met deze 

meststof is er geringe kans op fusarium en overige schimmels tijdens de herfst- 

en winterperiode. In de bodem wordt stikstof, in de vorm van ureum, langzaam 

omgezet in ammonium en nitraat. 

Een passend advies voor de basisbemesting, kunt u opvragen bij uw adviseur. 

Dendromix bomen

Boommeststoffen kunt u gebruiken voor (her)groei van bomen, vooral in de 

jeugdige fase. U kunt gericht voedingselementen verstrekken, bijvoorbeeld bij 

verplantingsstress of voedingstekorten. Ook is het mogelijk met boommeststoffen 

verstoord bodemleven te activeren. Als uit een bodemanalyse een gebrek aan 

voedingsstoffen blijkt, kunt u dit opheffen met onze boommeststoffen. Dendromix, 

Dendrovorm, Alghium en Hokan zijn veel gebruikte meststoffen voor bomen. 

Meststofstrooier

Bij ons kunt u terecht voor de aanschaf van een meststofstrooier. Deze 

roteerstrooier (op luchtbanden) is een duwmodel en kan naast meststoffen ook 

gebruikt worden voor het verstrooien van kalk, graszaden of strooizout.

TIP
Start in het voorjaar met het maken van een goed verkruimeld en ondiep 

zaaibed. Gezien er verder in het seizoen weinig mogelijkheden zijn om 

onkruid te bestrijden (behalve handmatig), raden wij u aan om een vals 

zaaibed te maken. Een vals zaaibed kunt u enkele weken voor het zaaien 

al aanleggen waardoor vroeg kiemende onkruiden kunnen ontwikkelen 

en u deze vervolgens, vlak voor zaai, kunt bestrijden met een tweede 

grondbewerking.

BIOLOGISCHE PLAAGBESTRIJDING EN GBM
Biologische plaagbestrijding biedt u de mogelijkheid uw groen op een 

duurzame manier mooi te houden. Door natuurlijke vijanden in te zetten 

kunnen we steeds meer plaaginsecten effectief bestrijden. Het voordeel is 

dat de natuurlijke vijanden zichzelf in stand houden door zichzelf te voeden 

en te vermenigvuldigen. Met deze natuurlijke vijanden kunt u problemen 

met de taxuskever, emelten en engerlingen goed bestrijden. De biologische 

bestrijdingsmethoden dragen bij aan milieuvriendelijk ondernemen.  
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en kan de benodigde voedingsstoffen leveren. De bomengrond is rijk en luchtig. 

U kunt het toepassen in open grond. Wij leveren bomengrondmengsels met 

RAG- en BSB-certificaat. Wilt u bomengrond die past bij uw soort bomen en 

omstandigheden? Wij kunnen de mengsels daarop afstemmen.

Standplaatsverbetering met teelaarde voor uw plantvakken

De teelaarde RAG is een kant en klaar eindproduct. Het hoeft niet gemengd te 

worden met de bestaande grond. Er kan dus direct in geplant worden. Deze 

teelaarde heeft een hoog organisch stofgehalte. Vaste plantenvakken op uw 

camping hebben hierdoor een gezonde basis zodat ze snel kunnen dichtgroeien.

Standplaatsverbetering mengen met bestaand materiaal (gezakt)

Bij de aanplant van bomen, hagen, vaste planten en heesters is het gebruik 

van bodemverbeteraars noodzakelijk. U kunt producten zoals Ferticure 

beplantingaarde of DCM Vivimus met het bestaande materiaal opmengen bij de 

aanplant van bijvoorbeeld van vaste planten, heesters en hagen.

Standplaatsverbetering met dressgrond

In hele schrale zanderige omstandigheden is het zinvol om uw gazons in het 

naseizoen op te waarderen met dressgrond. Dressgrond wordt zeer homogeen 

gemengd en zeer fijn gezeefd waarbij een fijne schrale aarde ontstaat die 

stabiel en waterdoorlatend is. In deze periode kunt u verslempte gronden 

tevens opwaarderen door het vermengen van de bestaande bodem met DCM 

Lava Oxygen 0-3 mm. Het verbetert de waterhuishouding en uw toplaag wordt 

hiermee stabieler.

ZWEMBADCHLOOR
Als uw camping beschikt over een zwembad, kunt u bij ons ook terecht voor 

zwembadchloor (natriumhypochloriet 13,8%) Wij adviseren dit vloeibare 

zwembadchloor te gebruiken bij zwembaden met automatische chloorregelaars. 

Het product is eenvoudig toe te voegen en hiermee houdt u de waterwaardes van 

uw zwembad op niveau.

ADVIES VANUIT PASSIE EN SPECIALISME
Onze adviseurs hebben jarenlange kennis op tal van camping- en 

recreatieterreinen om u bij te staan. Wij helpen u graag met het maken van een 

jaarrond advies voor uw situatie. 

Wij leveren diverse biologische plaagbestrijders zoals: nematoden tegen 

engerlingen, emelten, veenmollen en aardrupsen. Tegen plagen in bomen en 

beplantingen leveren wij de volgende natuurlijke vijanden:

 Nematoden tegen taxuskever

 Lieveheersbeestjes tegen bladluis (vooral goed in bomen toepasbaar)

 Gaasvlieg tegen bladluis (vooral goed in hagen toepasbaar)

Biociden voor groene aanslag

Dimanin Algendoder, Fervent Groenweg, Enzymas (schoonmaken van 

bijvoorbeeld witte muren van huisjes) en Biomos zijn nog steeds de bekende 

producten voor bestrijding van groene aanslag. Na enkele dagen kunt u de dode 

wieren verwijderen door ze af te spuiten of te schrobben. Als na deze reiniging 

een nawerking gewenst is, herhaal dan de toepassing, maar spoel niet na. 

Bestrijding levermossen

Het product MossKade is een natuurlijk middel voor het verwijderen van 

levermos, draadmos en algen. MossKade bestaat uit diverse (plantaardige) 

natuurlijke ingrediënten die samen een dikke vloeistof vormen. Aangezien 

MossKade een contactvloeistof is en een coating vormt over de mossen en algen, 

is het belangrijk dat de vloeistof ruim voldoende wordt aangebracht. MossKade 

werkt ook goed tegen groene aanslag op hout en straatwerk. 

STANDPLAATSVERBETERING 
Standplaatsverbetering begint bij een goed infrastructuurplan, goede 

ontwikkelingsmogelijkheden voor bomen en een goede materiaalkeuze. Alleen 

op goed ingerichte plantplaatsen groeien bomen gelijkmatig en kunnen zij een 

duurzame invulling geven aan uw campingterrein. 

Standplaatsverbetering met bomengrond

Een groot gedeelte van de boom leeft ondergronds, in de bodem. Onze 

bomengrond heeft een goede zuurstofvoorziening en waterbergingscapaciteit 

MEER WETEN?
In onze flyer Luisbestrijding leest u alles over de mogelijkheden  

en toepassingen met lieveheersbeestjes en gaasvliegen. 
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GROEISPECIALIST 
Al generaties lang zorgt 

Van Iperen als Nederlands 

familiebedrijf met haar 

klanten voor de groei van 

gezonde én renderende 

gewassen. Op een manier 

die goed is voor mens, 

dier en plant. De liefde 

voor wat groeit en bloeit

zit diep in onze vezels. 

Onze specialisten hebben 

ruime kennis en ervaring.  

Zij begeleiden u bij een  

integrale aanpak om  

gewassen te voeden,  

versterken en beschermen.

UW GROENADVISEURS:
Bart Boot

+31 (0)6 10 45 82 39

Henri Eerland

+31 (0)6 10 45 79 00

Van Iperen BV

 +31 (0)186 57 88 88

 info@iperen.com

 www.iperen.com


