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Meer info over gazon?
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Laat u er gras over groeien?
Grasbeheer in de kringlooptuin
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Andere folders verschenen in deze reeks:
Vlaco
• Thuiscomposteren in compostbakken
• Thuiscomposteren in het compostvat
• Mulch in de kringlooptuin
• Hoe verzorgt u vaste planten in de kringlooptuin?
• Hoe kiest u vaste planten voor de kringlooptuin?
• Bodembedekkers
Meer halen uit de biologische
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Gras zaaien
1 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
meststof adviseren.
2 Laat een week zakken.Schoffel kiemend onkruid.

3 Egaliseer met de hark.

Druk aan met een rol of brede
plank. Hark de bovenlaag los.

Waar?

4 Zaai de helft van het zaad in

Bij normaal vochtige
waterdoorlaatbare bodem op een
zonnige plaats, zijn alle mengsels
bruikbaar.
Voor plaatsen met schaduw
en/of droogte, kiest u best aangepaste mengsels.
Op plaatsen met diepe
schaduw zijn bodembedekkers
meer aangewezen. Hetzelfde geldt
voor zeer droge of zeer natte grond,
tenzij u een ingrijpende bodemverbetering of drainage toepast.

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

Waarvoor?
In de tabel vindt u mengsels voor gezinsgebruik.
Sportveldmengsels met
meer dan 50 % Engels
raaigras zijn doorgaans
geen goede keus voor de
particuliere tuin.

Zie folder Bodembedekkers.

5 Benevel bij droogte.
Het zaad kiemt na één tot drie
weken samen met onkruiden. Deze
laatste verdwijnen bij het maaien.

6 Maai bij een hoogte van 8 cm,
2 à 3 cm af. Volgende maaibeurten
op 4 cm.

APRIL - MEI - JUNI

Mulchmaaien is vanaf nu mogelijk tot eind september.

Beste tijdstip
Eind augustus-september. Maart-mei kan ook
maar vorst, droogte of
onkruidgroei geven vaker
problemen.

Zoden leggen
1 Volg eerst stap 1-4.
2 Leg aansluitend en
houd de zoden 3 weken
goed vochtig tijdens het
inwortelen. Daarna zijn ze
beloopbaar.
3 Volg stap 6.

Neem de tijd voor een degelijke bodemverbetering. Een bodemanalyse
met passend advies is bij een nieuwe aanleg te overwegen.

JULI - AUGUSTUS

Maai bij droogte wat hoger.
MAART - BEGIN APRIL

Verticuteer als het gazon
veel mos of vilt bevat.

SEPTEMBER - OKTOBER

Zaai kale plekken in.

Bemest sport-, speel- en
siergazons. Bemest steeds
matig en gebruik een traagwerkende meststof. Bemest
liever in verschillende beurten. Teveel bemesten zorgt
voor overdreven grasgroei
en kan tot ziektes leiden. Bij
mulchmaaien kan de aanbevolen dosis sterk verminderd
worden.

NOVEMBER

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

Bekalk enkel indien nodig.
Overbekalking kan tot ziektes
leiden.

TYPES MENGSELS

SAMENSTELLING 1

BETREDING

MAAIFREQUENTIE

NOOD AAN BEMESTING 2 -3

PROBLEMEN BIJ DROOGTE

1

Zeer intensief

Zeer vaak

Afhankelijk van de bodemgesteldheid, maar gemiddeld meer
dan type 2 en 3

Snel

SPORT-, SPEEL-, HOBBYGAZON

40 à 50 % Engels raaigras aangevuld met
veldbeemdgras en vaak ook roodzwenkgras

2

SIERSPEEL-,
RECREATIEGAZON

Hoog aandeel roodzwenkgras, 20 à 30 %
veld-beemdgras en eventueel kleine hoeveelheid ﬁjnbladig Engels raaigras

Normaal gezinsgebruik

Minder vaak

Afhankelijk van de bodemgesteldheid, maar gemiddeld
minder dan type 1

Zelden

3

Hoofdzakelijk roodzwenkgras
aangevuld met schapengras, hardzwenkgras
of fakkelgras

Matig gezins-gebruik

Minst

Afhankelijk van de bodemgesteldheid maar gemiddeld minder
dan type 1 en 2

Zeer Zelden

ONDERHOUDS-ARME MENGSELS

Laatste maaibeurt op 4 à 5
cm helpt mos voorkomen.
Een compostgift in het najaar
legt de basis voor mooi gras
in de lente. (zie achterzijde folder)
Verwijder afgevallen bladeren.
DECEMBER - FEBRUARI

Verwijder afgevallen bladeren

1 Op de verpakkingen vindt u
meestal volgende namen : Lolium
perenne (Engels raaigras), Poa pratensis (veldbeemdgras), Festuca rubra
(roodzwenkgras), Festuca ovina (hardzwenkgras/schapengras), Koeleria
macrantha (fakkelgras).
2 Een correct bemestingsadvies verkrijgt u enkel na een bodemanalyse.
3 Bij mulchmaaien kan de aanbevolen
hoeveelheid sterk verminderd worden.

