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COMPOST VOOR 
EEN GEZONDE BODEM 
Het kenmerk van een gezonde bodem is 
humus. 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 voedings-
stoffen vrij die zorgen voor een gezonde en 
dichte groei van het gazon. Mos krijgt  
minder kans. 

Humus is het eindproduct van het compos-
teerproces. Maar hoeveel compost mag je 
toedienen aan je gazon? 

Nieuw gazon 
1. Om te weten wat jouw gazon precies nodig 

heeft, laat je best eerst je bodem analyseren. 
Volg het advies van uit de bodemanalyse. 

2. Zonder bodemanalyse gebruik je 35 l/m² gft- 
compost of 45 l/m² groencompost. Frees de  
compost diep genoeg in (min. 20 cm) 

Onderhoud van bestaand 
gazon 
Leg 5 l/m² compost in hoopjes op het gazon en 
spreid ze uit. Gebruik hiervoor de achterzijde  
van een hark. 

LEVE DE TUIN. VOLOP GENIETEN 
VAN JOUW STUKJE GROEN 
Ben jij één van de 86% Vlaams Brabanders met  
een tuin? En is dat voor jou ook de plek bij uitstek 
om in te genieten? Of dwarsbomen vervelende 
tuinproblemen weleens dat plezier? Jammer als dat 
zo is, want jouw tuin is kostbaarder dan je denkt. 
Bekijk hem eens vanuit de lucht en zie hoe jouw 
tuin en de tuin van jouw buren en die van  
de buren van jouw buren samen één groot groen 
lint vormen. 

Wist je dat 8 tot 9% van Vlaanderen tuin is? 
Laat ons daar één groot groen paradijs van maken. 
Met kansen voor dieren, planten en het klimaat.  
Om nog meer te genieten. 

Je hoeft er niet eens heel gek voor te doen.  
Alle beetjes helpen. En wij helpen jou. 

HOE? 
Surf naar www.vlaamsbrabant.be/levedetuin 

MEER INFO 
www.vlaamsbrabant.be/levedetuin 
levedetuin@vlaamsbrabant.be 
www.facebook.com/levedetuin 
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LIG MINDER  
WAKKER VAN  
JE GAZON 
Kringlooptuinier 

INTRADURA 

www.vlaamsbrabant.be/levedetuin
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Gazon kiezen Gazon aanleggen Gazon onderhouden 
Gazonzaad is altijd een 
mengsel van verschil-
lende grassoorten. Hou 
bij je keuze rekening met 
de vochtigheidsgraad 
van je tuingrond, de 
stand van de zon en 
waarvoor je het gazon 
wil gebruiken. 

- Bij een normaal  
waterdoorlaatbare 
bodem op een zon-
nige plaats of in de 
lichte schaduw, zijn alle 
mengsels bruikbaar. 

- In droge omstandig-
heden kies je best voor 
aangepaste mengsels. 

- In extreme omstan-
digheden, zoals diepe 
schaduw en/of zeer 
droge bodem, kies je 
best voor bodembedek-
kende vaste planten. 

Voor welk gazon kiezen? 

Een goed aangelegd gazon 
bespaart je achteraf veel werk. 

STAPPENPLAN 
Gras zaaien 

1. Spit of frees de grond  
voldoende diep en verwijder 
onkruidwortels en stenen. 
Werk tegelijk compost en 
indien nodig andere stoffen 
in. Om te weten of extra stof-
fen nodig zijn, laat je best een 
bodemanalyse uitvoeren. 

2. Laat de grond een week 
zakken.Schoffel kiemend 
onkruid. 

3. Egaliseer met een 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 lengterichting. 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 het 
onkruid. Deze laatste ver-
dwijnen bij het maaien. 

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

Beste tijdstip 
Eind augustus - september. 
Behalve in de buurt van bomen, 
waar afvallende bladeren het 
jonge gras kunnen verstikken. 

Maart - mei. 
In deze periode kunnen vorst, 
droogte en onkruidgroei het pas 
gezaaide gras wel parten spelen. 

Kort gras vraagt veel onder-
houd en zorgt voor veel tuin-
resten. Ga voor gezond gras 
met minder mos en maaisel 
met dit stappenplan. 

Maart - begin april 
- Verticuteer als het gazon 

veel mos of vilt bevat. 

- Bemest sport-, speel- en 
siergazons alleen maar als 
dat nodig is. Overdrijf er 
niet mee. Wie mulchmaait, 
kan de aanbevolen dosis 
sterk verminderen. 

- 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. 

Strooi alleen maar kalk 
als dat echt nodig is. Voer 
daarom eerst een bodemanalyse 
uit. Te veel kalk kan tot ziektes 
leiden. 

1 
2 
3 

GAZONZAADMENGSELS 
VOOR DE PARTICULIERE TUIN SAMENSTELLING 1 BETREDING MAAI 

FREQUENTIE 

NOOD AAN BEMESTING2 3 

AFHANKELIJK VAN DE BODEM 
GESTELDHEID, MAAR GEMIDDELD 

PROBLEMEN 
BIJ DROOGTE 

SPORTGAZON (INTENSIEF GEBRUIK) 
>> VRAAGT ZEER VEEL ONDERHOUD 

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

Zeer intensief Zeer vaak meer dan type 2 en 3 Snel 

SIER- EN SPEELGAZON 
>> VRAAGT VEEL ONDERHOUD 

Veel roodzwenkgras, 20 à 30 % veldbeemdgras en 
soms een kleine hoeveelheid fjnbladig Engels raaigras 

Normaal 
gezinsgebruik 

Minder vaak minder dan type 1 Zelden 

ONDERHOUDSARME MENGSELS 
Vooral roodzwenkgras, aangevuld met schapengras, 
hardzwenkgras of fakkelgras 

Matig 
gezinsgebruik 

Minst minder dan type 1 en 2 Zeer Zelden 

1 Op de verpakkingen vind je meestal 
volgende namen: Lolium perenne (Engels 
raaigras), Poa pratensis (veldbeemdgras), 
Festuca rubra (roodzwenkgras), Festuca 
ovina (hardzwenkgras/schapengras), 
Koeleria macrantha (fakkelgras). 

2 Enkel een bodemanalyse geeft garantie  
op correct bemestingsadvies. 

3 Door te mulchmaaien beperk je de nood  
aan bemesting. 




