
Project:  Stal Tops, International Concours te Valkenswaard.  
  

In verband met de aankomende “Global Champions Tour” voor springpaarden, 

gehouden op 2 augustus 2008 te Valkenswaard, is ter verbetering van de conditie van 

het gras, het springconcours afgelopen voorjaar voorzien van 50 m
3
 natuurlijk zeoliet, 

afkomstig  van de firma Zeolite Products
®

, te Arnhem. 

 

 
 

Waarom zeoliet als bodemverbeteraar? 
Het concours te Valkenswaard kampt reeds enkele seizoenen met drainage problemen. Er is reeds van 

alles geprobeerd om dit probleem te verhelpen. Totdat dhr. John Hendriks, hoofd facilitaire dienst van 

Stal Tops, een tip kreeg uit Portugal. Het concours Estoril www.csiestoril.com in Portugal, wat tevens 

deel maakt van de Global Champions Tour, heeft het mooiste gras ter wereld. De Greenkeper van dit 

concours wist John Hendriks er van te overtuigen dat dit mede gerealiseerd is door de toplaag van het 

gras te voorzien van natuurlijk zeoliet. 

 

 
 

Het natuurlijk zeoliet van Zeolite Products
®
 heeft o.a. de volgende eigenschappen: 

• Zeoliet verhoogd het buffereffect / klei-humuscomplex (CEC-waarde) van de bodem. Zeoliet 

voorkomt hierdoor uitspoeling van nuttige voedingsstoffen door beregening. Besparing van 

meststoffen tot 50% is een feit. Zeoliet voorkomt tevens uitdroging van de bodem. Er hoeft 

minder beregent te worden wat resulteert in een besparing tot wel 30%. 

• Door de unieke korrelstructuur zorgt zeoliet voor een optimale beluchting en drainage van de 

bodem. Zeoliet maakt de kleibodem los. 

• Zeoliet is een 100% natuurlijk, vulkanisch, mineraal wat rijk is aan natuurlijk 

sporenelementen.  



Behandeling: 

Het beste is om het zeoliet bij de aanleg van een grasveld door het zand van de toplaag te 

mengen.  

Aangezien het hier om een bestaand concours ging is er voor gekozen om het zeoliet in de 

toplaag te brengen door middel van “holprikken en invegen”.  

Door middel van de Verti Drain
®

 is het 2 hectare tellende concours voorzien van gaten van 18 

mm tot zo’n 18 cm diep. Vervolgens is de 50 m
3
 zeoliet, gemengd met 30 m

3
 brekers zand, 

met behulp van een kunstmeststrooier over held veld verspreid. Met behulp van een betonnet 

is het mengsel in de gaten geveegd. 

 

 
 

Resultaat: 

Het concours ligt er perfect bij. “Het gras van Wimbledon kan hier nog een puntje aan 

zuigen.” aldus dhr. John Hendriks, hoofd facilitaire dienst van Stal Tops, 

 

Zelf beoordelen: 

Om de kwaliteit van het gazon te beoordelen bent u van harte welkom op dit gratis 

evenement. Tevens een leuk uitje voor het hele gezin. Voor de kinderen is er een ….. 

Graag zien wij u op zaterdag 2 augustus te Valkenswaard, waar wij u te woord kunnen staan 

om e.e.a. toe te lichten. 
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