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Het gazon neemt in veel 

tuinen een belangrijke 
plaats in. En terecht! 

Een gazon: het is 
praktisch, ideaal voor 

kinderen, zomer en 
winter groen en relatief 
onderhoudsvriendelijk. 

Kortom: reden genoeg 
om er in Woonstijl eens 

bij stil te staan. 

tekst: Bart Bolier
www.buytengewoon.nl

VERTICU-
WAT?Een mooi gazon krijgt u alleen 

als het onderhoud op de juiste 
manier uitgevoerd wordt. Een geduchte 
vijand van gazon is mos. Mosvorming 
ontstaat voornamelijk als er te weinig 
zonlicht is, als het gazon regelmatig 
te laat gemaaid wordt en als de onder-
grond te zuur is. Tegen het laatste is 
kalk een goed middel. Een manier om 
mos te verwijderen is verticuteren. Met 
behulp van een verticuteermachine 
wordt het mos tussen het gras weg-
gehaald, terwijl de grasmat voor het 
grootste deel intact blijft. Zo ontstaat 
voldoende ruimte, zuurstof en licht voor 
nieuwe grassprieten. NA

G



Om het gazon 
op gang te helpen is 
het goed om na het verticuteren een 
combinatie van graszaad, potgrond en 
koe- en kunstmestkorrels te verwerken. 
Voeding is essentieel! Het graszaad 
vult de kale plekken op, potgrond zorgt 
ervoor dat het graszaad snel aanslaat, 
kunstmest geeft een directe groeistoot, 
terwijl koemest voor de lange termijn 
gestrooid wordt. Voor schaduwachtige 
plekken is een speciaal schaduwmeng-
sel te verkrijgen.

TUINTIPS

MMM!

AAR GROENER
GRAS

zon 
helpen is 
om na het verticuteren een
e van graszaad potgrond en
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TUINTIPS

Een grote fout die vaak gemaakt wordt is het 
omspitten van het oude gazon. In het eerste jaar 
zijn de gevolgen daarvan nog niet zo te merken, 
maar het jaar daarna des te meer. De grasplag-
gen gaan verteren, waardoor het eens zo mooie, 
gladde gazon gaat verzakken. Na drie jaar is het 
gazon bijna niet meer te maaien door alle kuilen 
die zijn ontstaan. De graszoden moeten daarom 
afgevoerd worden. 

Spitspijt

Werk de grond vervolgens los met behulp van een 
frees. Omspitten kan ook, maar dat is erg intensief. 
Daarna kan het gazon geëgaliseerd worden. Er zijn 
speciale grasrollers die de grond goed verdichten. 
Het is goed om na het rollen de grond opnieuw los 
te harken en een keer extra te egaliseren. Het rollen 
moet ook opnieuw herhaald worden. 

Freesvrees

doe het goed!

Voordat u het gazon daadwerkelijk gaat 
inzaaien of leggen is het raadzaam om een 
aantal dagen te wachten, zodat de grond 
goed in kan klinken. Het inklinken kan ver-
sneld en versterkt worden door een paar 
stevige buien of door zelf de sproeier erop 
te zetten. U kunt het gazon vervolgens 
inzaaien. Dit is prijstechnisch aantrekke-
lijker, maar heeft ook een aantal nadelen:

Het duurt langer voordat u een mooi 

gazon hebt

De kans op onkruid tussen het gazon 

is groter

Er blijven nogal eens kale plekken over

Bij bijzondere weeropstandigheden 

kan een gazon letterlijk in het water 

vallen
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een goed
   begin maar 
geen half 
     werk!

‘laat de grond 
            goed 
      inklinken’

  NIEUW
GAZON?
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Graszoden zijn wel wat prijziger, maar u heeft direct 
een mooi gazon. Nadat de graszoden gelegd zijn moet 
het gazon opnieuw aangerold worden. Zorg bij droog 
en zonnig weer voor voldoende bevochtiging. De 
eerste twee weken mag het gazon nog niet betreden 
worden. U kunt controleren of het gazon er aan toe is 
om gemaaid te worden, door te voelen of de graszoden 
zich al aan de ondergrond gehecht hebben. Als dat zo 
is kunt u voor de eerste keer maaien. Maai de eerste 
keer niet te kort. Na deze eerste keer kan het normale 
onderhoud beginnen.

Zodenzorg

Het is raadzaam om maandelijks, tot en met 
september, een kleine hoeveelheid koemest-
korrels te blijven strooien. Doe dit echter niet 
bij zonnig en heet weer, want dan kunnen er 
brandplekken ontstaan. Het gazon moet bij 
voorkeur tweemaal per week worden ge-
maaid. Hou daarbij een hoogte van 3 á 4 cm 
aan. Als het gazon niet kort genoeg gemaaid 
wordt werkt dat mosvorming in de hand. En 
wanneer het te kort gemaaid wordt krijgt het 
gazon iedere keer een grote klap, waardoor 
het na verloop van tijd minder mooi wordt. 
Als het gazon regelmatig gemaaid wordt, 
hoeft het gras niet per se opgevangen te wor-
den. Te grote hoeveelheden kan mosvorming 
veroorzaken.

Mest&mos

  MOS, MEST
& ZODEN

    ‘maai de 
eerste keer 
   niet te kort’

Op plekken waar een normaal gazon écht niet wil 
kan kunstgras overwogen worden. Er zijn prachtige 
soorten op de markt die voor het oog bijna niet van 

echt te onderscheiden zijn. Kunstgras kan dus 
een goed alternatief zijn. Het is in aanschaf 

echter wel duurder dan een gewoon gazon. 
Daarnaast warmt kunstgras op als 

de zon er lang op schijnt.  

aar een normaal gazon écht niet wil 
den Er zijn prachtige

Uit de
    kunst!
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