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Gras met een aantal kruiden, dat klinkt bijna 
zweverig of als iets uit de biologisch-dynami-
sche hoek. Wie het bedrijf Scholman een beetje 
kent, weet dat dit niet kan kloppen. De broers 
Robert en Jos jr., die mij vol enthousiasme het 
verhaal over Natugram vertellen, willen bena-
drukken dat ze vol gas willen geven met dit 
product. Robert Scholman: ‘Vorig jaar hebben 
we honderd velden behandeld met deze biosti-
mulant en zien nu de positieve resultaten. Dit 
jaar gaan we naar de 250 velden, maar we wil-
len tegelijkertijd ook opschalen.’ Met dat laatste 
bedoelt Scholman dat het product niet alleen 
op de eigen velden van Jos Scholman BV zal 
worden toegepast, maar via een  nieuw op te 
richten bv ook zal worden geleverd aan andere 
afnemers in de totale groene sector. 

Slowjuicer 
Als totale technobeet probeer ik te snap-
pen wat beide heren Scholman mij vertellen: 
Natugram is dus feitelijk gemaakt uit gras dat 
door een slowjuicer of graspers is gehaald, met 
wat kruiden eraan toegevoegd voor de essen-
tiële micro-elementen? Robert Scholman: ‘Dat 
is wat kort door de bocht, maar daar komt het 
wel op neer. Vorig jaar produceerden we dit 
product nog op een locatie in Lelystad, maar 
de productie is inmiddels zo groot dat we een 
nieuwe locatie in Nieuwegein hebben betrok-
ken.’ 

Veel pruik, weinig haar
Het unieke van Natugram zou zijn dat het werkt 
als een soort natuurlijke groeistimulator. Robert 
Scholman: ‘Je stimuleert vooral de wortelgroei 

Gebroeders Scholman willen gas geven met hun nieuwe product Natugram

Veel circulairder kan het niet ; een voeding voor 

gras die gemaakt wordt uit gras. En dat is dat 

exact het doel dat Jos Scholman BV in zijn  

samenwerking met Wim van Garderen wil  

bereiken. Zijn nieuwe uitgebalanceerde natuur-

lijke voedingsstof is volgens Robert Scholman 

een biostimulant en is gericht op het voorko-

men van abiotische stess van de grasmat.
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De beste voeding voor gras  
is gemaakt van...gras!

Een gezonde grasmat met een sterk vertakt 

netwerk van haarwortels na behandeling met 

Natugram
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en veel minder de groei van het gras. Het effect 
is een bodem en grasmat die in balans zijn. 
Daardoor heb je minder ziektes. Traditionele 
meststoffen zoals kas doen eigenlijk het tegen-
overgestelde. Daarmee zorg je voor enorm veel 
lengtegroei, met extra maaien en een ondiep 
wortelende grasplant als gevolg. Bij Natugram 
gebeurt het tegenovergestelde. de bodem en 

de grasmat komen in balans door een even-
wichtige ‘natuurlijke’ voeding..’ 

Scholman geeft overigens meteen toe dat hier-
onder nog geen uitgebreid wetenschappelijk 
onderzoek ligt. Het is echter wel de bedoeling 
om dit te gaan uitvoeren. Jos Scholman jr. daar-
over: ‘Dat zal wel moeten gaan gebeuren. Als 

we verder willen met dit product, willen klanten 
wel bewijs zien. Voor onze bestaande klanten 
geldt dat minder; die zien het bewijs met eigen 
ogen op de velden waar wij Natugram hebben 
toegepast.’
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'De bodem en de grasmat komen 
in balans door een evenwichtige 
‘natuurlijke’ voeding' 

Door met kunstmest te bemesten  ontwikkelt het 

gras nauwelijks haarwortels
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