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Compost voor een gezonde bodem
Een tuingrond met voldoende humus droogt minder snel uit 
en slempt minder snel dicht. De wortels van het gras vinden 
er vlot lucht en water. Er komen langzaam voedingsstoffen 
vrij die bijdragen tot een gezonde dichte groei. Mos krijgt 
minder kans.

  Compost bij nieuwe aanleg
Een nieuwe aanleg is een unieke kans om de grond te 
verbeteren. Baseer u op de adviezen uit de bodemanalyse of 
gebruik 35l gft-compost of 45l groencompost per vierkante 
meter. Frees deze grote hoeveelheid compost wel voldoende 
diep in (min. 20cm).

  Compost bij onderhoud
De tuingrond onder een bestaand gazon kan u verbeteren 
door een compostgift van 5 liter per vierkante meter in het 
najaar. Leg de compost in hoopjes op het gazon en spreid ze 
uit. Met de achterzijde van een hark gaat dit vlot.  

Kijk op www.vlaco.be voor een compost-
leverancier in uw buurt.

MEER INFO OVER BODEMANALYSES:
www.bdb.be of bij uw tuincentrum

Andere folders verschenen in deze reeks:
• 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

Gazon, onmisbaar groen tapijt

   Geniet van mooi en gezond gras

   Zorg voor minder tuinwerk

   Beperk uw hoeveelheid grasmaaisel

Kort gras is onmisbaar om in de tuin te wandelen, te spelen 
met de kinderen of een feest te organiseren.
In deze folder vindt u aanwijzingen om een mooi gazon aan te 
leggen en een bestaande grasmat te onderhouden met min-
der tuinresten.

Gazon kiezen
Gazonzaad en graszoden bestaan steeds uit een mengsel 
van grassoorten. De vochtigheidsgraad van uw tuingrond, 
de bezonning en de mate van betreding bepalen welk 
zaadmengsel of type graszode u best kiest. Vraag aanvul-
lend advies aan een vakman.

Gazon aanleggen
Een goede aanleg bespaart u heel wat werk. Een stappen-
plan beschrijft de belangrijkste werkzaamheden.

Gazon onderhouden
Kort gras vraagt het jaarrond onderhoud en kan heel wat 
tuinresten opleveren. Een kalender geeft aandachtspunten 
voor gezond gras met minder mos en maaisel.

Colofon: Folder terbeschikking gesteld aan Vlaco, uit de reeks ‘kringlooptuintechnieken’, ge-
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Vlaams-Brabant) i.s.m. de provinciale Vlabra’fval-werkgroep afvalsensibilisatie met EcoWerf, 
Haviland, Incovo, Interrand en Interza / Layout: grafi sche cel Provincie Vlaams-Brabant / 
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Gazon kiezen Gazon aanleggen Gazon onderhouden

Waar?
   Bij normaal vochtige 

waterdoorlaatbare bodem op een 
zonnige plaats, zijn alle mengsels 
bruikbaar.

   Voor plaatsen met schaduw
en/of droogte, kiest u best aange-
paste mengsels.

   Op plaatsen met diepe 
schaduw zijn bodembedekkers 
meer aangewezen. Hetzelfde geldt 
voor zeer droge of zeer natte grond, 
tenzij u een ingrijpende bodemver-
betering of drainage toepast. 
Zie folder Bodembedekkers.

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

MAART - BEGIN APRIL 

  Verticuteer als het gazon 
veel mos of vilt bevat. 

  Bemest sport-, speel- en 
siergazons. Bemest steeds 
matig en gebruik een traag-
werkende meststof. Bemest 
liever in verschillende beur-
ten. Teveel bemesten zorgt 
voor overdreven grasgroei 
en kan tot ziektes leiden. Bij 
mulchmaaien kan de aanbe-
volen dosis sterk verminderd 
worden.

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

APRIL - MEI - JUNI

Mulchmaaien is vanaf nu mo-
gelijk 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. (zie achterzijde folder)

Verwijder afgevallen bladeren.

DECEMBER - FEBRUARI

Verwijder afgevallen bladeren

Bekalk enkel indien nodig. 
Overbekalking kan tot ziektes 
leiden.

1 Op de verpakkingen vindt u 

meestal volgende namen : Lolium 

perenne (Engels raaigras), Poa pra-

tensis (veldbeemdgras), Festuca rubra 

(roodzwenkgras), Festuca ovina (hard-

zwenkgras/schapengras), Koeleria 

macrantha (fakkelgras).

2 Een correct bemestingsadvies ver-

krijgt u enkel na een bodemanalyse.

3 Bij mulchmaaien kan de aanbevolen 

hoeveelheid sterk verminderd worden. 

Beste tijdstip
Eind augustus-septem-
ber. 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.

Gras zaaien
1   Spit of frees de grond  vol-
doende diep en verwijder onkruid-
wortels 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.Schof-
fel kiemend onkruid.

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

4   Zaai de helft van het zaad in 
stroken van 2 meter in de lengte-
richting. Zaai de andere helft in de 
breedte. Hark licht in en druk aan.

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.

TYPES MENGSELS SAMENSTELLING 1 BETREDING MAAIFREQUENTIE NOOD AAN BEMESTING 2 -3 PROBLEMEN BIJ DROOGTE

1 SPORT-, SPEEL-, HOBBYGAZON
40 à 50 % Engels raaigras aangevuld met 
veldbeemdgras en vaak ook  roodzwenkgras

Zeer intensief Zeer vaak Afhankelijk van de bodemge-
steldheid, maar gemiddeld meer 
dan type 2 en 3

Snel

2 SIERSPEEL-, 
RECREATIEGAZON

Hoog aandeel roodzwenkgras, 20 à 30 % 
veld-beemdgras en eventueel kleine hoeveel-
heid fi jnbladig Engels raaigras

Normaal gezinsgebruik Minder vaak Afhankelijk van de bodem-
gesteldheid, maar gemiddeld 
minder dan type 1

Zelden

3 ONDERHOUDS-ARME MENGSELS
Hoofdzakelijk roodzwenkgras
aangevuld met schapengras, hardzwenkgras 
of fakkelgras

Matig gezins-gebruik Minst Afhankelijk van de bodemge-
steldheid maar gemiddeld minder 
dan type 1 en 2

Zeer Zelden

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