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1. VOORBEREIDING

• Spit of frees de grond voldoende diep en verwijder onkruidwortels en stenen.  
      Werk tegelijk compost en eventueel andere stoffen in. De bodemanalyse kan     
 bv. het gebruik van kalk- of enkelvoudige meststoffen adviseren. 

• Laat een week zakken. Schoffel kiemend onkruid. 

• Egaliseer met de hark. Druk aan met een rol of brede plank. Hark de boven  
 laag los. 

2. GRASZODEN 

• Bij de aanleg van graszoden, hou je ze 3 weken goed vochtig tijdens het 
      inwortelen. Daarna zijn ze beloopbaar.  

• Maai bij een hoogte van 7 cm, 2 à 3 cm af. Doe de volgende maaibeurten op  
 4 cm. 

3. INZAAIEN 

• Zaai bij voorkeur in augustus-september. Van maart tot mei kan ook maar   
 vorst, droogte of onkruidgroei geven dan vaker problemen. 

• Zaai de helft van het zaad in stroken van 2 meter in de lengterichting. Zaai de  
 andere helft in de breedte. Hark licht in en druk aan. 

• Benevel bij droogte. Het zaad kiemt na één tot drie weken (traaggroeiend   
 gras doet er soms zes weken over), samen met onkruiden. Deze laatste   
 verdwijnen bij het maaien. 

• Maai bij een hoogte van 7 cm, 2 à 3 cm af. Doe de volgende maaibeurten op  
 4 cm.



4. ONDERHOUD

- Maart - begin april

• Verticuteer als het gazon veel mos of vilt bevat. Doe dit pas na het derde  
 jaar. Het wortelgestel van een jong gazon is nog niet voldoende vertakt en  
 daarmee ongeschikt voor verticuteren. 

• Bemest sport-, speel- en siergazons. Doe dat steeds matig en gebruik bij
 voorkeur fijngezeefde compost. Bemest liever in verschillende beurten.  
 Teveel voedingsstoffen toedienen zorgt voor overdreven grasgroei en kan  
 tot ziektes leiden. Bij mulchmaaien kan de aanbevolen dosis sterk    
 verminderd worden. Maai nooit te kort. 

• Maai de eerste keer op 5 cm. Verminder stilaan de maaihoogte, tot 3 cm. 

- April - mei - juni

• Mulchmaaien is vanaf nu mogelijk tot eind september.

- Juli - augustus

• Maai bij droogte wat hoger.

- September - oktober

• Zaai kale plekken in. 
 
 
 
 
 

- November

• Laatste maaibeurt op 4 à 5 cm helpt mos voorkomen. 
• Een compostgift in het najaar legt de basis voor mooi gras in de lente. 
• Verwijder afgevallen bladeren.

- December - februari

• Verwijder afgevallen bladeren. 
• Bekalk enkel indien na een bodemanalyse blijkt dat dit nodig is.   
 Overbekalking kan tot ziektes leiden. 
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