
R E V I VA ®  G R I N D G A Z O N

BERIJDBAAR GAZON

productomschrijving
Typeaanduiding

Mengsel van substraat met een laag gehalte organische stof en zaaizaden. Mengsel van 

teeltsubstraat en zaaizaden.

Doelstelling

Substraat voor aanleg van een sporadisch berijdbaar gazon en dit aansluitend op een ReViva 

funderingssubstraat.

Omschrijving van het substraat

Homogeen mengsel van een berijdbaar gesteente met voedingsgrond en graszaad. De 

voedingsgrond zorgt voor een goede kieming en duurzame groei van de grasplanten. Het 

substraat is geproduceerd door een gespecialiseerd bedrijf, met inbegrip van voldoende 

groeikrachtig graszaad om een dichte grasmat te garanderen. De mineralen kunnen vocht 

vasthouden, zijn vorstbestendig en drukvast.

Gebruik en verwerking

Het substraat dient binnen 24 uur na levering verwerkt te worden in een laagdikte tussen de 

5 en 18 cm. Het mengsel afwerken met een rol van ten minste 250 kg/lm. Niet verbruikt substraat 

- binnen de gestelde termijn - wordt afgevoerd en door de producent opnieuw ingemengd met 

graszaad.

 

Na aanleg mag het grindgazon niet worden bereden gedurende een termijn van 6 weken. Het 

grindgazon is uitermate geschikt voor brandgangen, verhuispaden, festivalterreinen, 

kampeergelegenheden, parkbegraafplaatsen et cetera. Vermijd het kort draaien met meerassige 

zware voertuigen. Geen geotextiel aanbrengen, vee niet laten grazen en gewassen niet als 

groenvoer gebruiken binnen 21 dagen na gebruik.

Opslag

ReViva grindgazon moet binnen 24 uur zijn verwerkt. Bij regenval het substraat afdekken om 

een goede verwerking te behouden. 

Eenheid  : watermaat m3

Aanlevering : op een voor oplegger bereikbare en berijdbare locatie

Gewaarborgde samenstelling:

• Lava 8/16

• Gebakken klei 5/15

• Leemhoudende teelaarde

• Veen

• Compost

• Graszaad: 2‰ waarvan 55% Festuca 

arundinacaea, 20% Festuca rubra species, 

15% Lolium perenne, 10% Poa pratensis

• pH (water) tussen 4,5 en 7

• Droge stof 80%

• Organische stof 2%

• Volumegewicht bij levering: 1250 kg/m3

Van Berkel Biomassa & Bodemproducten is 
exclusief partner van TerraViva® in Nederland.
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