ONDERHOUDSKALENDER

Kalender
gras onderhoud
Handige stappen per maand
voor onderhoud van
gazon.

www.vangrasman.nl

INHOUDSOPGAVE

Overzicht gras onderhoudskalender
Een mooi groen dicht gazon, dat is wat iedereen toch wilt? Alleen voor het
behouden van groen gras moet je het gazon wel goed onderhouden. Dit kost
ook wel de nodige voorkennis om het goed te doen. Des te meer reden voor
ons om een handige onderhoudskalender op te stellen.
De werkzaamheden voor goed onderhoud van het gras verschillen per maand en seizoen
nogal aardig. Op de volgende pagina’s gaan we dan ook graag verder in op de werkzaamheden
die je uit moet voeren om altijd een mooi, groen dicht gazon te hebben. Zo kun je precies zien
wanneer wat moet gebeuren. Alles voor het perfecte gazon.

Januari

03

Het gras laat je rusten, maar je let wel extra op met
betreding bij kou.

Februari

04

Gras laten rusten, eind februari een pH-waarde
bodemtest doen en eventueel bekalken.

Maart

05

06

Augustus

10

September

11

Oktober

12

Voor een van de laatste keren dit jaar maaien op een
hoge stand. PH-waarde van grond ook nameten.

07

Regelmatig maaien, sproeien en goed bijhouden van
het onkruid.

Juni

Blijven maaien, sproeien, voor de 2e keer bemesten
en opletten bij intensief gebruik van gazon.

Kouder weer? Dan het maaien en sproeien
minderen. Daarnaast kun je bemesten.

Het gras moet je bemesten en twee keer deze
maand maaien.

Mei

09

Blijven maaien, sproeien en opletten bij intensief
gebruik van gazon.

Het gras voor het eerst van het jaar maaien en
tevens verticuteren.

April

Juli

08

Herstellen van kale plekken, regelmatig maaien en
royaal besproeien bij drogere periodes.

November

13

Bladeren moeten worden verwijderd van het gazon.
Bij veel regen afwatering verbeteren met een riek.

December

14

Bij vriezen het gras niet betreden. Bij veel regen
afwatering verbeteren. Tuingereedschap nakijken.
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Januari

JAN
FEB
MRT
APR
MEI

In januari laat je het gazon
nog rusten, maar je moet
wel opletten bij kou. In geval
van vriezen, het gras niet
betreden.

JUN
JUL

Het gras laten rusten

AUG

In de maand januari is het gazon
nog in rust. In januari is het dan
ook belangrijk om voornamelijk op
te letten bij dagen van kou. Gras is
namelijk gevoelig voor betreding
in de winter. Anders gezegd als
het vriest, er sneeuw of ijs op het
gazon ligt is het beter om het
gazon met rust te laten en niet te
betreden. Of indien het echt niet
anders kan, zou je met planken
kunnen werken, die je na betreding
direct weghaalt.

SEP
OKT
NOV
DEC
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De reden dat het betreden van
bevroren gras niet aan is te raden
is omdat het gras kan dan namelijk
sneller beschadigt raken, wat
vervolgens weer voor kale plekken
in het gras kan zorgen. Ook is het
aan te raden om bij nat weer niet
met de kruiwagen of grasmaaier
over het gazon te rijden.
Het gevolg van het bij nat
weer rijden over het gazon
met machines is dat de
bodemstructuur verdicht.
Hierdoor zullen toekomstige
voedingsstoffen moeilijker bij de
wortels komen.
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Februari

BENODIGDHEDEN (OPTIONEEL)

pH-bodemtest

JAN
FEB
MRT
APR
MEI
JUN

Kalk

Handstrooier/strooiwagen

In februari laat je ook
het gazon rusten, maar
eind februari kun je de
zuurtegraad van de grond
bepalen en eventueel kalk
strooien.

JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEC

In begin februari geldt hetzelfde
als voor januari. We laten het gras
dan nog steeds rusten. Wel kun je
bijvoorbeeld het tuingereedschap
voorbereiden op aankomende
maanden, door bijvoorbeeld
de messen van je grasmaaier te
slijpen.

om de zuurtegraad van de grond
te bepalen. Dit kun je uitstekend
doen met een pH-bodemtest.
Gazon voorzien van kalk
Wanneer de pH-waarde tussen
de 5,5 en 6 ligt, kun je het gazon
einde maand bekalken. Kalk
zorgt namelijk voor het in balans
brengen van de zuurgraad van
de grond. Dit zal voor betere
bescherming tegen mosgroei
helpen en bovendien kan het gras
de voedingsstoffen in de bodem
dan beter opnemen. Kalk heeft een
werking van circa 10 maanden.

PH-waarde controle
Eind februari is een goed moment
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Maart

BENODIGDHEDEN (OPTIONEEL)

Grasmaaier

JAN
FEB
MRT
APR
MEI

Graskantsteker

In maart mag je het gras
voor het eerst van het jaar
maaien. Daarnaast is het
verticuteren van het gazon
ook aan te raden.

JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEC

Gazon maaien
In maart is het een goed moment
om voor het eerst dit jaar het gras
te maaien. Het gras moet je niet te
kort maaien, ofwel tussen de 3 en
4 centimeter.
Daarnaast is het goed om de
graskanten af te steken, waarmee
je een scherp begrensd gazon
verkrijgt. Het afsteken kun je doen
door een touwtje te spannen

www.vangrasman.nl

Verticuteermachine

tussen twee paaltjes en hierlangs
te werken met een schop of
graskantsteker.
Gazon verticuteren
Daarnaast is het in maart ook goed
om het gazon te verticuteren. Met
het verticuteren verwijder je de
viltlaag die door het gras heen
groeit. Deze viltlaag bestaat uit
oude grasdeeltjes en mosgroei.
De viltlaag staat er onder andere
om bekend dat het zuurstof, mest,
licht en water ervan weerhoudt de
bodem goed te kunnen bereiken.
Meer over verticuteren
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April

BENODIGDHEDEN (OPTIONEEL)

Bemesting

JAN
FEB
MRT
APR
MEI

Strooiwagen

De maand april is de maand
voor het bemesten van het
gras. Daarnaast mag het
gras twee keer in de maand
gemaaid worden.

JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEC

Gazon bemesten
In april is het een ideaal moment
om het gras te bemesten. De
winter is als het goed is dan echt
voorbij en de nachttemperatuur
komt boven de 5 graden uit.
Zo zal het gras in de maanden
erop voldoende voedingsstoffen
hebben om optimaal te kunnen
groeien.

Grasmaaier

Gazon maaien
Naast het bemesten van het
gras kun je in de maand april ook
starten met regelmatig maaien van
het gazon. Door gras te maaien
stimuleer je het gras om zich in de
breedte sterker te maken.
Het gras raden wij aan om niet
TE kort te maaien. Het gras zal
hierdoor minder snel uitdrogen.
Het beste kun je wat langer starten
bij het maaien van het gras,
bijvoorbeeld met 6 centimeter.
Dan twee weken erna maai je het 5
centimeter.

Meer over bemesten
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Mei

BENODIGDHEDEN (OPTIONEEL)

Grasmaaier

JAN
FEB
MRT
APR
MEI

Onkruidverdelger

De maand mei is de maand
voor het regelmatig maaien,
sproeien en het goed
bijhouden van het onkruid in
het gazon.

JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEC

Gazon maaien
In mei is het voorjaar toch echt
aangebroken. Het gevolg hiervan
is dat het gras sneller zal groeien
en je het dus vaker moet maaien.
Een keer per week maaien is wel
aan te raden. Ook kun je het gras
nu korter maaien, anders gezegd
minimaal 3-4 centimeter.

gazon in deze periode ook van
belang. Sproei zeker 30 minuten,
zodat het wat goed de grond in
kan trekken. En hierbij geldt, beter
één keer met veel water sproeien,
dan heel vaak sproeien met te
weinig water.
Meer over sproeien
Onkruid bestrijden

Gazon sproeien

Mocht je last krijgen van onkruid,
dan kun je deze verwijderen.
Dit kan met de hand, maar ook
onkruidverdelger kun je prima
gebruiken. En tref je mos aan?
Voeg dan ijzersulfaat aan je gazon
en verticuteer daarna.

Naast maaien is sproeien van het

Meer over onkruid
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Juni

BENODIGDHEDEN (OPTIONEEL)

Graszaad

JAN
FEB
MRT
APR
MEI
JUN

Grasmaaier

De maand juni is de maand
voor het herstel van
eventuele kale plekken,
regelmatig maaien, royaal
besproeien in de drogere
perioden en bemesten.

JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEC

Kale plekken in gazon
Nu het gazon alweer een tijdje
aan het groeien is kan het zijn dat
er kale plekken beter te zien zijn.
Deze kun je het beste herstellen.
Graszoden kun je vervangen of je
zaait nieuw gras in.
Meer over zaaien

maaien. Het gras blijven we zoals
gezegd maaien tot een minimale
hoogte van 3 - 4 centimeter.
Gazon sproeien
Let goed op het weer. En is het
gras droog? Besproei het gras dan
goed. Bij voorkeur in de ochtend.
Zoals eerder benoemd zeker 30
minuten per keer. Wij raden dan
ook aan om liever enkele keren wat
langer te sproeien, dan elke dag
maar kort. Bij langer sproeien trekt
het water namelijk goed de grond
in. Dit helpt uitstekend tegen
uitdroging.
Meer over sproeien

Gazon maaien
Ook in juni blijven we het gras
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Juli

BENODIGDHEDEN (OPTIONEEL)

Grasmaaier

JAN
FEB
MRT
APR
MEI
JUN

Bemesting

De maand juli zal je moeten
blijven maaien, goed
sproeien, voor de 2e keer
bemesten en opletten bij
beschadiging van het gras
door vele betreding.

JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEC

Regelmatig maaien
In juli blijven we het gras maaien.
Het gras blijven we zoals gezegd
maaien tot een minimale hoogte
van 3-4 centimeter. Langer heeft
zelfs de voorkeur, want dan is het
gras beter tegen droogte bestand.
Royaal sproeien
Ook deze maand goed blijven
sproeien. Indien je met vakantie
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gaat zou je het beste iemand voor
het onderhoud kunnen zoeken.
Meer over sproeien
Gazon bemesten
Als je in april het gazon hebt
bemest, mag je dat deze maand
nogmaals doen. Dan kan het gras
er weer tegenaan aankomende
maanden.
Meer over bemesten
Rond deze periode zal ook het
gazon intensiever gebruikt worden
door o.a. meubilair en speelgoed.
Het is aan te raden om deze
spullen met regelmaat van plaats
te verzetten.
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Augustus

BENODIGDHEDEN (OPTIONEEL)

Grasmaaier

JAN
FEB
MRT
APR
MEI

Verticuteermachine

Het is in de maand augustus
nog volop zomer. Hierbij
geldt dus hetzelfde als in juli.
Daarnaast is verticuteren van
het gras aan te raden.

Het sproeien doe je extra goed,
afhankelijk van het weer. Zeker 30
minuten per keer. Wij raden dan
ook aan om liever enkele keren wat
langer te sproeien, dan elke dag
maar kort.

Maaien en sproeien

Meer over sproeien

Zoals gezegd geldt voor augustus
bijna hetzelfde als voor juli.
Regelmatig maaien, goed sproeien
en oppassen bij veel betreding van
het gras.

Gras verticuteren

JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEC

Het maaien doe je op minimaal 3-4
centimeter, waarbij langer aan te
raden is. Dat werkt het beste tegen
droogte.

Met het verticuteren verwijder je
de viltlaag die door het gras heen
groeit. Deze viltlaag bestaat uit
oude grasdeeltjes en mosgroei.
De viltlaag staat er onder andere
om bekend dat het zuurstof, mest,
licht en water ervan weerhoudt de
bodem goed te kunnen bereiken.
Meer over verticuteren
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September

BENODIGDHEDEN (OPTIONEEL)

Grasmaaier

JAN
FEB
MRT
APR
MEI
JUN
JUL
AUG

Najaarsbemesting

Is het nog boven de 20
graden? Doe dan hetzelfde
als in juli en augustus. Dalen
de temperaturen, dan kun
je het sproeien en maaien
minderen. Daarnaast is het
een ideaal moment om het
gazon bij te zaaien.

SEP
OKT
NOV
DEC

Is het nog warm en doet de herfst
zijn intrede nog niet, dan kun
je zoals gezegd nog prima met
regelmaat sproeien en maaien.
Het gras heeft hier dan nog steeds
behoefte aan.
Doet de herfst zijn intrede? Het
gras raden wij dan aan om op

www.vangrasman.nl

minimaal 3-4 centimeter te maaien.
Daarnaast zul je merken dat je
minder hoeft te sproeien. Het is nu
wel een prima tijd om te starten
met bemesting voor het najaar.
Gazon bemesten
Hiervoor kun je het beste mest
pakken met langzaam werkende
stoffen, speciaal voor deze tijd
van het jaar. Zo heeft het gazon
de gehele winter voldoende en de
juiste voeding.
Meer over bemesten
Gazon bijzaaien
Zijn er kale plekken ontstaan, dan
raden wij aan om bij te zaaien.
Meer over zaaien
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Oktober

BENODIGDHEDEN (OPTIONEEL)

Grasmaaier

JAN
FEB
MRT
APR
MEI
JUN

Kalk

pH-bodemtest

In de maand oktober
zal je moeten maaien in
hogere stand, bekalken
en regelmatig afgevallen
bladeren moeten
verwijderen.

JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEC

In de maand oktober gaat het
gazon langzaam aan in winterrust.
Dit betekent dat het een van de
laatste keren is dat je zal moeten
maaien. Doe dit op een hogere
stand, circa 5 tot 6 centimeter.
Bladeren op het gazon
Naast een verminderde groei van
gras, zullen meer bladeren van de
bomen af vallen. Verwijder deze
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Handstrooier/strooiwagen

bladeren gelijk, want deze kunnen
gaan schimmelen. Dit kan voor ziek
gras zorgen.
Bekalken van het gazon
Controleer voor de laatste keer de
zuurgraad van het gazon. Bij een
pH-waarde die lager is dan 5 is het
gewenst om kalk te strooien. De
pH-waarde moet namelijk tussen
de 5,5 en 6 liggen. Kalk zorgt voor
het in balans brengen van de
zuurgraad van de grond. Dit zal
voor betere bescherming tegen
mosgroei helpen en bovendien kan
het gras de voedingsstoffen in de
bodem dan beter opnemen.
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November

BENODIGDHEDEN (OPTIONEEL)

Riek

JAN
FEB
MRT
APR
MEI
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEC

In de maand december is het
van belang dat bij vriezen
het gras niet betreden mag
worden, bij veel regenval
afwatering geholpen
moet worden en ook
tuingereedschap nagekeken
moet worden.

aan het gazon.
Water op het gazon
Daarnaast is het ook van belang
dat als er veel water door regenval
op het gazon blijft staan, je met een
riek op die plek de grond in steekt.
Zo help je mee met de afwatering
van het wateroverschot.

Bladeren op het gazon
In de maand november is het
nog steeds belangrijk dat de
bladeren van het gazon af worden
verwijderd. Ook kan het zijn dat
takken van de boom af waaien.
Uiteraard zullen die er ook even
af verwijderd moeten worden. Dit
voorkomt ziektes en schimmels
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December

BENODIGDHEDEN (OPTIONEEL)

Riek

JAN
FEB
MRT
APR
MEI
JUN
JUL
AUG

In de maand december is het
van belang dat bij vriezen
het gras niet betreden mag
worden, bij veel regenval
afwatering geholpen
moet worden en ook
tuingereedschap nagekeken
moet worden.

SEP
OKT
NOV
DEC

Vriezen en sneeuwen
In december is het veelal koud. Als
het vriest is het dan ook af te raden
om het gazon te betreden. Dit kan
het gras beschadigen.
Regen op het gazon

kan zijn dat er plassen water op
het gazon kunnen blijven staan. In
dat geval kun je met een riek in de
grond steken op de plaats waar de
afwatering niet zo goed werkt.
Tuingereedschap repareren
Als laatste is het goed om het
tuingereedschap even na te laten
kijken. Zijn de messen van de
grasmaaier of ander tuinmateriaal
nog voldoende scherp? Is al het
gereedschap nog goed ingeolied?
Het is goed om die voor het
voorjaar weer piekfijn in orde te
hebben.

Ook is er kans dat het juist flink
gaat regenen. Het gevolg hiervan
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Nog meer weten
over gras?
Naar website

Of blijf via social
media op de hoogte

www.vangrasman.nl

