WHITEPAPER

Gras zaaien?
5 simpele stappen
voor een dicht, groen
gazon.
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INHOUDSOPGAVE

Overzicht van de stappen
Het zaaien van gras kan nog best ingewikkeld zijn. Onkruid verwijderen, de
grond omspitten, bemesten, egaliseren en dan pas kan het zaaien van het gras
beginnen. In deze whitepaper zorgen we dat gras zaaien een eitje wordt.
Zoals gezegd, gras zaaien is een vak apart. Voor de gras liefhebber die al vaker gras heeft
gezaaid zal het voor zich spreken. Echter iemand die voor de eerste keer gras gaat zaaien zal
nog wel wat meer vragen hebben. Want hoe werkt dat nou, gras zaaien? Om deze vraag te
tackelen hebben wij een stappenplan gemaakt waarmee iedereen in een handomdraai de
basis kan leggen voor een dicht, groen gazon.

Stap 1
Onkruid verwijderen voor het vermijden van ongewenste planten in
het toekomstige gazon
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Stap 2
Het goed luchtig maken van de bodem door het goed los te maken
middels frezen en omspitten
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Stap 3
Geven van mest voeding aan het “jonge” gras, in het bijzonder nodig
voor optimale groei van het gras
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Stap 4
Het egaliseren van het gazon, zodat je minder kans hebt op
verzakkingen en zorgt voor een verbeterde afwatering
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Stap 5
Als laatste kun je het graszaad zaaien over het gazon. Uit de hand,
of met een strooiwagentje
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STAP 1

Onkruid verwijderen

BENODIGDHEDEN (OPTIONEEL)

Onkruidsteker

01

Voordat je begint met
gras zaaien is het slim om
uw bodem te ontzien van
onkruid en andere troep.
Het einddoel is namelijk een
mooi, egaal gazon.
Het onkruid kun je op twee
manieren aanpakken. Met
onkruidverdelger of met een
onkruidsteker. Hieronder gaan we
op beide verder in.
Gebruik van onkruidverdelger
Onkruid en gras kun je makkelijk
verwijderen met behulp van een
gras verdelger. Echter kun je dan
pas na een paar weken zaaien. Het
is dus een gemakkelijk hulpmiddel
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om onkruid tegen te gaan, maar
voor snel resultaat raden wij het
dan ook niet aan.
Gebruik van onkruidsteker
Voor het verwijderen van
hardnekkig onkruid raden wij een
onkruidsteker aan. Door de lange
steker kom je gemakkelijk tot de
wortel van het onkruid en kun je
het eruit trekken. Echter is dit wel
arbeidsintensiever dan het gebruik
van onkruidverdelger.
Tot slot, let erop dat ongewilde
struiken, bomen en ook niet
verteerbaar materiaal als plastic
en blikjes zoveel mogelijk worden
verwijderd.
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STAP 2

Grond frezen en omspitten

BENODIGDHEDEN (OPTIONEEL)

Tuinfrees

02

Spade

Fink omspitten van de
bodem zal de ondergrond
goed luchtig maken. Dit
bevordert zowel het gras in
een later stadium, als bij het
wortelen van het gras.
Omspitten met frees of spade
Een goed stuk gereedschap om de
bodem goed om te spitten is een
tuinfrees. Met een tuinfrees kun je
namelijk snel en efficiënt de grond
losmaken en verluchten. Let bij
een tuinfrees wel op bij het vooraf
verwijderen van grote stenen uit
de grond. Je kunt uiteraard met de
hand de bodem omspitten en dan
is een spade ook een handig stuk
gereedschap om te gebruiken.
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Waar je op moet letten
Let bij het omspitten op, ontdek
je een harde laag, doorbreek
deze dan. Doorbreek je deze niet,
dan zal in nattere periodes hier
gemakkelijker wat er blijven staan.
Ook komt dit de stevigheid van je
gras uiteindelijk niet ten goede.
Bovendien is het doel bij spitten
of frezen, om de bodem voor te
bereiden op bemesten. De grond
moet los zijn, zodat wortels kunnen
groeien en het water kan vloeien.
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STAP 3

Grond bemesten

BENODIGDHEDEN (OPTIONEEL)

Strooiwagen

03

Rechttandhark

Het geven van mest voeding
aan het “jonge” gras is in
het bijzonder nodig voor
optimale groei van het gras.
Compost geeft voeding af
aan het gras en zorgt voor
het beter vasthouden van
water.

je de meststoffen gestrooid hebt,
kun je alles door elkaar harken. Doe
dit met een mesthaak. Het harken
zorgt ervoor dat de meststoffen
goed met de grond vermengd
worden. Na het door elkaar harken,
hark je als laatste alles weer een
beetje losjes.
Bemesten bij kleigrond

Bemesten bij zanderige grond
Is de grond erg zanderig? Dan
heb je een grond dat weinig kalk
in de grond heeft. Het is dan aan
te raden om meststoffen toe te
voegen. Wij raden organische
meststoffen aan. Als eerste zal
je met een strooiwagen of uit de
volle hand het mest over het gazon
moeten strooien. Vervolgens zodra
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Heb je juist een zwaardere
kleigrond? Dan is de grond
van zichzelf al erg kalkrijk en
grondverbeteraar (compost) is dan
minder snel nodig. Meng bij een
zwaardere kleigrond de bovenste
vijftien centimeter met wat turf of
extra zand.
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STAP 4

Egaliseren van het geheel

BENODIGDHEDEN (OPTIONEEL)

Rechttandhark

04

Wals

Nadat al de troep uit het
gazon is verwijderd en de
grond de juiste voeding heeft
voor goede groei van het
gras, is het tijd om de grond
te egaliseren.
Grond harken
De grond moet met een hark mooi
vlak worden geëgaliseerd.

grondverzakkingen in een later
stadium tegen te gaan. Neem hier
dus gerust de tijd voor.
Hou bij het egaliseren ook rekening
met de afwatering van het gazon.
Zo zal er bij een hevige regenval
geen wateroverlast bij het huis
ontstaan. Nadat alles dicht geharkt
is en aangestampt, moet je
hetzelfde doen, haaks op de eerste
keer.

Aarde aanstampen
Vervolgens moet voetje, voor
voetje of met een wals de grond
aangestampt worden. Let bij
het gebruiken van een wals
op. Hoe licht de grond is, hoe
zwaarder de tuinwals moet zijn.
Het aanstampen is belangrijk om
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Lichtjes opharken
Zodra de grond mooi vlak is, kun
je het beste de toplaag van de
grond lichtjes opharken. Zo kan
het graszaad zich straks extra goed
nestelen in de grond.
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STAP 5

Gras zaaien

BENODIGDHEDEN (OPTIONEEL)

Strooiwagen / handstrooier

05

En dan is het tijd voor het
leukste werk. Het zaaienvan
het gras. Hier maken we
verschil in handmatig
zaaien of het zaaien met een
strooiwagen.
Aan te raden is te zaaien op een
dag dat het niet veel waait. Anders
waait het graszaad alle kanten op.
Handmatig zaaien
Splits het graszaad op in twee
afzonderlijke delen. Strooi
vervolgens één deel in de
lengterichting van het gazon.
Na het strooien van het 1e
deel, strooi je het 2e deel in de
breedterichting.
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Met strooiwagen zaaien
Meet ook bij het zaaien met
strooiwagen de gewenste
hoeveelheid af. Zet de strooiwagen
open en loop eerst een ronde
langs de buitenkant van het gazon.
Loop vervolgens banen totdat
je het gehele gazon hebt gehad.
Vervolgens loop je ook een ronde
haaks op de eerste richting.
Na het zaaien raden wij aan om het
gazon nog zeer licht in te harken,
zodat het zaad tegen vogels is
beschermd en goed kan wortelen.
Vervolgens besproei je het geheel
en dan kan het wachten op een
groen, dicht gazon beginnen!
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Nog meer weten
over gras?
Naar website

Of blijf via social
media op de hoogte
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