MULCHMAAI
JE GAZON

LEVE DE TUIN. VOLOP GENIETEN
VAN JOUW STUKJE GROEN

Ga voor minder tuinafval, mulchmaai je gras.
Bij mulchmaaien vang je het grasmaaisel
niet op, maar breng je het fijnversnipperd
opnieuw tussen het gras, waar het verteert
en de grasmat voedt.

Wanneer mulchmaaien?
Van mei tot september kan je meestal probleemloos
mulchmaaien. Vroeg en laat in het maaiseizoen of
tijdens natte periodes is het soms beter om je maaisel
op te vangen.

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

Waarnaartoe met opgevangen
maaisel als mulchmaaien niet
lukt?
- Geef het aan de kippen: ze zijn dol op scharrelen
in grasmaaisel;
- Gebruik het bij het composteren. Meng het dan wel
met andere tuinresten zoals bladeren en twijgjes.
(zie folder over composteren);
- Breng het in dunne laagjes aan op de bodem
onder struiken. Het beschermt tegen felle zon
en slagregens.

MEER INFO
www.vlaamsbrabant.be/levedetuin
levedetuin@vlaamsbrabant.be
www.facebook.com/levedetuin
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VAN TUINAFVAL
TOT GRONDSTOF

Kringlooptuinier

Cirkelmaaiers

Cilindermaaiers

Cirkelmaaiers hebben een snel ronddraaiend
mes dat het gras in kleine stukjes ‘afslaat’.

Een cilindermaaier heeft een ronddraaiende
cilinder met messen die het gras als het ware
‘afknippen’. Bij regelmatig maaien levert dit fijn
grasmaaisel op. Dat vergaat ter plaatse.

Combimaaiers zijn cirkelmaaiers met een
opvangbak. Zij kunnen zowel mulchmaaien
als maaien met opvang van het maaisel. Bij
nat of lang gras gebruik je dan de opvangbak.
Combimaaiers hebben een afsluitbare, speciaal
gevormde maairuimte en/of speciale messen.
Ze snijden het gras meermaals tot fijne snippers.
Reinig na elke maaibeurt de maairuimte en
het mes.

of kooimaaiers

- Voor zeer kleine tuintjes kan een handgeduwd
cilindermaaiertje uitkomst bieden.
- Motoraangedreven cilindermaaiers vragen een
nauwkeurige afstelling en onderhoud. Ze zijn
vooral interessant als je een perfect ‘Engels’
gazon nastreeft.

Kies voor

Maairobots
Maairobots zijn kleine automatische mulchmaaiers. De meeste modellen maaien dagelijks
het gras in een willekeurig patroon binnen
vastgelegde grenzen. Het gras blijft continu even
kort. Doordat het gras elke keer maar een beetje
kan bijgroeien, is het maaisel erg fijn en verteert
het ter plaatse.
- Dit comfort heeft een prijskaartje!
- Robotmaaiers hebben beperkingen.
Zo hebben ze het vaak moeilijk met steile
hellingen, oneffen oppervlaktes of
voorwerpen op het gazon.

- een elektrische maaier of een grasmaaier
op batterij als je een klein gazon hebt en
weinig onderhoud aan de machine zelf wenst;
- een

maaier op batterij of een
benzinemaaier als je gazon groot is.
Geef de voorkeur aan een grasmaaier
op batterij. Een benzinemotor vraagt meer
onderhoud en is minder goed voor het milieu;
- een
zitmaaier met mulchfunctie als je een

héél grote gazonoppervlakte hebt.

Bouw je grasmaaier om tot een combimaaier
Verschillende merken verkopen een mulchkit,
die bestaat uit een afsluitstop en eventueel
een aangepast mes. Vraag meer info bij de
gespecialiseerde vakhandel.

2 tips voor een geslaagde maaibeurt
1 DROOG
Mulchmaaien doe je best bij
droog weer. Droog gras is
gemakkelijker te versnipperen.

2 REGELMAAT
Laat je gras niet te lang worden,
maai het regelmatig. Doordat je niet
hoeft te stoppen om de opvangbak
leeg te maken, duurt een maaibeurt
wel minder lang.

