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E-commerce en Landscaping
Het vermarkten van produkten en diensten veranderd de laatste jaren drastisch; meer mo-
biel, meer online-video-marketing maar ook andere kanalen zoals Whatsapp of Facebook 
Advertising zijn sterk toe genomen. 

De consumentenbestedingen middels traditioneel winkelen en E-Commerce worden steeds 
meer met elkaar verweven.  

Consumenten verwachten tegenwoordig snel en makkelijk over een relevant aanbod van 
retailers met hun specifieke service te kunnen beschikken, onafhankelijk van tijd, locatie en 
medium.
Hendriks E-Commerce and Landscaping biedt U de mogelijkheden om op deze uitdagingen 
in te spelen middels onze producten, advies en after-sales-service:

• Hendriks E-commerce and Landscaping draagt zorg voor een diversiteit aan kwalitatief 
hoogstaande produkten en diensten met een modern machinepark en goed opgeleide 
mensen. Een team waarin ieder zijn eigen specialisatie heeft, van innovatie, ontwikke-
ling, productie, tot de levering van diensten.

• Om de kwaliteit en de houdbaarheid van ons produkt aanzienlijk te vergroten, worden 
de graszoden bij Hendriks E-commerce en Landscaping na het oogsten vacuüm-gekoeld,  
een geheel nieuwe techniek in de graszodenteelt die e-commerce en drop-shipment 
mogelijk maken.     

• Laatste schakel in de supply chain, de distributie van graszoden naar retail of recht-
streeks naar de consument. Hiervoor heeft Hendriks E-commerce een samenwerking met 
Europese logistieke partners die in onze behoefte kunnen voorzien en die een actieve 
professionele buitendienst vormen middels home-delivery.   

• Tijdens het gehele traject bieden wij de mogelijkheid, middels een persoonlijke benade-
ring met onze back-office-dienst, gebruik te maken van onze informatievoorziening en 
service afgestemd op de specifieke behoefte van U en Uw klant. 

• Hendriks E-commerce heeft een strategische samenwerking met een professionele 
legservice. U kunt desgewenst, in het hoogseizoen, hiervan gebruik maken, zodat Uw  
opdrachtenstroom door gebrek aan tijd en personeel niet stagneert.  
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Van veld naar tuin, 
van producent naar consument
De graszodenbestellingen van U of Uw klanten worden op de gewenste locatie gelost, middels het reguliere 
transport en/of het drop-shipment systeem. Graszoden kunnen in overleg ook afgehaald worden. 

Klantenservice 
Heeft U vragen over tijden, prijzen en overige onderwerpen, 
dan kan onze klantenservice U hierbij van dienst zijn. 

Soorten 
Sportgazon voor intensief gebruik, makkelijk in onderhoud, 
robuuster. Speelgazon voor een onderhoudsvriendelijk 
gazon, bestand tegen intensief gebruik en heeft een groot 
herstellingsvermogen. 

Kies voor het beste gazon, kies voor Hendriks E-commerce 
en Landscaping! 



backoffice



Telen van het gras 
Het telen van het juiste gras, aangepast aan de verschillende klimaten en omstandigheden 
is niet eenvoudig. Het vereist een alles omvattende kennis van omstandigheden die in ons 
teeltproces worden meegenomen. Het is ook van essentieel belang om de juiste apparatuur 
en machines te gebruiken om daarmee te zorgen dat het gras de processen van oogst en 
installeren goed kan doorstaan en de beoogde resultaten behaald worden. 

Eerst brengen we het zaaibed middels ploegen, egaliseren en bemesten in gereedheid. 
Vervolgens strooien we speciaal geselecteerd rivierzand over het veld en vermengen dit met 
de bovenlaag.
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Het oogsten
We beschikken over oogstmachines waarmee we direct na aankomst van de 
vrachwagens kunnen gaan oogsten. Dit garandeert dat de graszoden zo vers 
mogelijk getransporteerd worden.
Dankzij deze methode van oogsten kunnen we een hogere kwaliteit leveren dan 
met traditionele machines.

Een complete vrachtwagenlading kan binnen 20 minuten worden geoogst.  

Het oogsten





vacuüm koeling

Waarom vacuüm-koeling? 
Jarenlang onderzoek en ontwikkeling heeft tot een opzienbarend resultaat geleid, 
het vacuum-koelsysteem. Met dit procedé is de houdbaarheid van graszoden, afhan-
kelijk van de weersomstandigheden, verbetert tot tenminste 3 dagen. Dit maakt de 
levering van graszoden naar andere landen binnen Europa toegankelijk.

Gras groeit vanaf ongeveer 6˚. Door de temperatuur onder deze grens te brengen 
zal het groeiproces van de grasplant geremd worden waardoor zij minder warmte 
produceert. De traditionele manier om producten te koelen is voor graszoden on-
voldoende gebleken. Omdat een pallet met graszoden een zeer dichte massa vormt 
kan een normale koeling de binnenste rollen op de pallet onvoldoende koelen. In 
dat geval blijft de temperatuur in het binnenste deel van de pallet boven de 6˚ grens. 
Het groeiproces wordt dan onvoldoende geremd. In opgerolde toestand, en onder 
druk van de bovenste grasrollen, in combinatie met het groeiproces wordt de gras-
plant dermate opgewarmt dat het zichzelf vernietigt. De plant verstikt als het ware 
omdat er geen warmteafvoer plaats kan vinden. (Broei).

Een traditionele koeling zou dagen nodig hebben om een pallet met grasrollen af te 
koelen op de gewenste temperatuur. Dit blijkt economisch onhaalbaar te zijn, laat 
staan de milieutechnische gevolgen van dit proces.

De oplossing blijkt even eenvoudig als doeltreffend te zijn, koelen onder uiterst lage 
druk, ofwel vacuüm koelen. Binnen 20 minuten kan met dit procede een volledige 
trucklading gekoeld worden. De graszoden worden tot in de kern van de pallet tot 
2˚ teruggekoeld. Eenmaal koud, zullen de graszoden ook lange tijd koud blijven, juist 
omdat de graszode een slechte warmtegeleider is. Voor het bezorgen van de graszo-
den is het niet langer meer noodzakelijk om bij warm weer zogenaamde koelauto’s in 
te zetten. De op deze manier gekoelde graszoden zijn tot 3 keer langer houdbaar dan 
niet gekoelde graszoden. Het gehele procedé maakt het nu mogelijk om graszoden op 
voorraad te nemen alsmede ver in Europa uit te leveren met behoud van de kwaliteit.



Stap 1
Vacuüm - koeling is in de graszodenteelt 
een nieuwe techniek. Middels deze tech-
niek wordt de houdbaarheid van het gras 
aanzienlijk vergroot en garandeert tevens  
daarmee de kwaliteit van het gras. Om 
te voorkomen dat het gras gaat broeien, 
worden de grasrollen onder vacuüm tot in 
de kern terug gekoeld naar 3-4°C.  

Stap 2
De graszoden worden door de koeling 
getransporteerd met een band waarna de 
druk wordt verlaagd, zodat het vocht in de 
graszoden gaat verdampen. Het verdam-
pingsproces onttrekt de energie (warmte) 
aan het product. Als gevolg daarvan kun-
nen producten worden gekoeld tot in de 
kern tot 3 of 4 ˚C binnen een tijdsbestek 
van 20 tot 30 minuten.  

Stap 3
De snelle en uniforme koeling resulteert in 
een aanzienlijk langere houdbaarheid van 
het gras terwijl de kwaliteit van het gras 
goed is en heeft U ongeveer 2 dagen meer 
tijd om de graszoden te distribueren en/of 
te verwerken! 



Stap 4
Na het koelproces zijn de graszoden klaar 
voor het transport per fijn-distributie. In 
afwachting van de transporteurs worden de 
graszoden tijdelijk in koelcellen geplaatst. 





Home delivery - fijn distributie. 
Distributie, een vak apart ! 
Hoog serviceniveau, gekoppeld aan een hoge leverbetrouwbaarheid.
Laatste schakel in de supply chain, de distributie van graszoden naar retail of rechtstreeks 
naar de consument. 

Hiervoor heeft Hendriks E-commerce een samenwerking met grote Europese logistieke 
partners die in onze behoefte kunnen voorzien en die een actieve professionele 
buitendienst vormen middels een stuk fijn-distributie. Zo kunnen we onze graszoden in 
binnen- en buitenland afleveren bij de retail of de consumenten.  

Home delivery





Afleveren van
de graszoden
op locatie
Het lossen bij de consumenten wordt,  in 
overleg  met de chauffeur, direct naast de 
vrachtauto op locatie uitgevoerd. 

levering





legservice

Legservice
Hendriks E-commerce & Landscaping is een strategische samenwerking 
aangegaan met een zeer professioneel bedrijf met als specialiteit het leg-
gen van graszoden.
 
Dit biedt voor U de mogelijkheid, bij gebrek aan mankracht en tijd, uw 
orderstroom toch te kunnen laten continueren.
 
‘Snel, goed en betrouwbaar’ staan bij ons hoog in het vaandel!
Wij hebben daarvoor de beste vakmensen in huis.



Sportgras
Een lust voor het oog!
Het ideale speelveld of zonneweide is een grasvlakte die frisgroen oogt, probleemloos een 
flinke belasting kan dragen en uitnodigt tot het ontplooien van de meest uiteenlopende 
recreatieve activiteiten. Ideaal voor kinderen en huisdieren.

Eigenschappen;
• Dichte zode
• Kan tegen kort maaien
• Kan goed tegen betreding
• Kan redelijk goed tegen droogte
• Groot herstellingsvermogen
• Minimaal onderhoud



Speelgras
Speelgras kan tegen een stootje en is ideaal om lekker actief op te zijn. Kinder en 
huisdieren zijn geen problem!
Speelgras kan een flinke belasting verdragen en heeft een groot herstellend vermogen. 
Heeft hogere sierwaarde. 

grassoorten





Gazon met RPR
Een praktisch gazon
Zelfherstellend gras, groeit alle kale plekken 
supersnel dicht. Voor weinig bemesten 
en maaien, een uniek grasmengsel. Een 
mengsel wat geschikt is voor de gebruiker 
die weinig onderhoud wenst.

Hendriks maakt gebruik van het unieke 
RPR gras concept. Op alle mengsels van 
alle grassoorten wordt deze revolutionaire 
ontwikkeling toegepast.

Eigenschappen;
• Mooie groene mat
• Dichte zode
• Is bestand tegen normale betreding
• Droogteresistent
• Milieuvriendelijk (weinig afvoer)
• Lage onderhoudskosten

Champions League
gras in úw tuin!
Grassoorten worden op onze proefvelden gemonitord op 
genetische eigenschappen om zo een beeld te krijgen over de 
houdbaarheid, kleur, droogteresistentie, ziekteresistentie en 
herstellend vermogen.

Van zaailing tot aan commercieel succes worden de graszoden 
beoordeeld op haar vele eigenschappen en kwaliteiten. Na 
bewezen kwaliteit op de proefvelden worden ze bij Hendriks 
Graszoden op de velden uitgezaaid.
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Hendriks Graszoden Group
Caluna 17

6093 PG Heythuysen
The Netherlands

www.hendriks-graszoden.nl
sales@hendriks-graszoden.nl

T. +31 (0) 475 49 51 73
F. +31 (0) 475 49 52 85


