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Zin in
meer tuin?
Op landelijkegilden.be/detuinin
vind je boeiende cursussen in
onze tuinagenda, Open tuinen
om te bezoeken en schooltuinen waar kinderen leren tuinieren. Nog meer tuintips lees
je in Nest en ons ledenblad
Buiten.

De perfecte pelouse

Een gezond en
groen gazon
De tijd dat een perfect verzorgd
gazon als een prestigekwestie
werd beschouwd is gelukkig
voorbij. Tegenwoordig mogen
we relaxter omgaan met ons
grasmatje. Wanhoop niet als je
agenda geen ruimte biedt voor
een intensief stappenplan.

Minstens 20x maaien
Regelmatig maaien is de gemakkelijkste manier om gazon gezond en onkruidvrij te houden.
Daardoor ontstaat een dichte gezonde grasmat die er gelijkmatig en aantrekkelijk uitziet.
Een efficiënte machine met scherpe messen werkt vlot. Stel de machine de eerste en de
laatste maaibeurt van het seizoen hoger af dan normaal. Met een mulchmaaier worden
de grassnippers in kleine stukjes gesneden en gelijkmatig over het gazon verspreid. Dat
werkt als een natuurlijke meststof (ongeveer ¼ van de jaarlijkse behoefte) en maakt
het gazon minder droogtegevoelig. Maar je moet vaker maaien, 2 tot 3 keer per week in
het groeiseizoen. Anders zijn de grassnippers te lang om door het gazon ‘verwerkt’ te
worden en krijg je later problemen met mos en onkruiden. Let op: om te mulchen moet
het gazon vlak zijn en het mag enkel gebeuren bij droog weer.

Help, mos in het gazon
Hoewel het veert onder je voeten en groen blijft tijdens droogte, wordt mos in het gazon
niet gewaardeerd. De gebruikelijke manier om hardnekkig mos aan te pakken is een
voorjaarsbehandeling met een mosbestrijder. Het behandeld mos kleurt zwart en wordt
uitgekamd met een verticuteerhark of verticuteermachine. Voor kleine stukjes kan het
volstaan om krachtig door het gras te harken. Maai vervolgens op een lage stand om
alle resten te verwijderen. Indien nodig wordt gras gezaaid op kale plekken. Pak daarna
de oorzaak van het mosprobleem aan. Uitgekamd (niet behandeld) mos is dankbaar
nestmateriaal voor tuinvogels.

Uitgekamd mos is dankbaar nestmateriaal voor tuinvogels.

Regelmatig maaien
voor een dichte grasmat,
waarin mos en onkruid weinig kans krijgen.

Bemesten

Zaaien of grasmatten leggen?

Om de voorraad voedingsstoffen uit de bodem op peil te houden, is bemesten noodzakelijk.
Hou je aan de dosis op de verpakking. Een gelijkmatige verdeling is belangrijk: verdeel
het gazon in overzichtelijke stukken en bereken per stuk de benodigde portie meststof.

Ga voor grasmatten

Ga je voor drie bemestingsmomenten, dan pas je deze best toe in maart/april, in juni/juli
en na de laatste maaibeurt in oktober/november. Gebruik als laatste dosis een minerale
meststof met een hoog kalium gehalte, dat beschermt en verstevigt de graswortels tegen
de winterkoude. Vermijdt uitsluitend organische meststoffen en kies voor traagwerkende
meststoffen met een langdurige werking.

Kies een windstille dag om te bemesten en
als regen voorspeld wordt.

•
•
•
•

Als tijd belangrijker is dan geld. Een goede grasmat kost aanzienlijk meer dan de
evenredige hoeveelheid graszaad. Maar je hebt meteen resultaat.
Als je gazon op een helling ligt.
Als de weersomstandigheden niet ideaal zijn om te zaaien.
Als je een klein gazon in een kleine tuin aanlegt.

•

Als je de ondergrond volledig vlak en vrij kan maken van brokken en kleine stenen.

Ga voor graszaad
• Als je zonder probleem enkele weken kan wachten op jonge grassprietjes.
• Als de omstandigheden een specifiek grasmengsel vergen dat niet beschikbaar is
als grasmat.
• Als je een groot gazon wil aanleggen.
• Als je op het ideale moment kan zaaien in april of september.
• Als je langer kan wachten om het gazon te betreden

Verwerk grasmatten zo snel mogelijk
na de levering. Laat ze niet uitdrogen.

Onkruiden
Bij een nieuw ingezaaid gazon zullen eenjarige onkruiden zoals klein knopkruid en klein
kruiskruid na enkele maaibeurten spontaan verdwijnen. Maar kruipende onkruiden zijn
moeilijker te bestrijden. Ze ontsnappen aan de messen van de grasmaaier. Hierdoor
breiden ze zich uit tot een tapijt van breed uitstaande bladeren of een web van lange
uitlopers die het gazon verstikken.
Bekijk je gazon regelmatig tijdens het seizoen en haal deze onkruiden meteen weg. Pas
chemische onkruidbestrijding enkel toe als het echt nodig is. Doe dat bij voorkeur in
maart na opkomst van de onkruiden. Wacht dan enkele weken voor de eerste maaibeurt
zodat het kruid kan afsterven. Herhaal de behandeling eventueel begin september. Ga
oordeelkundig tewerk en hou rekening met de veiligheidsvoorschriften.

Laat onkruiden niet uitzaaien,
het is extra werk voor later.

Nog een suggestie: noteer het hier.

