
Weinig moeite, mooi gazon
Bemesten, onkruid wieden, mos bestrijden en het repareren van de slechte stukken kan 
het beste gebeuren in maart als het gras begint te groeien. Daarna start het maaiseizoen 
wanneer het gras ongeveer 8 cm lang is. Enkele tips om problemen te vermijden.

•	 Maai regelmatig. Minstens 1x per week in de zomer en 2x per week als het gras 
hard groeit. Maaien zet het gras aan om in de breedte uit te groeien wat een dichte 
grasmat oplevert en geeft onkruiden minder kans.

•	 Maai te hoog gras in wekelijkse etappes een stukje korter.
•	 Maai het gras nooit korter dan de helft van de hoogte. Te kort gras wordt snel dor in 

de zomer. En dan liggen mos en onkruiden op de loer. 
•	 Gebruik een efficiënte grasmaaier met scherpe messen. Maaien met botte messen 

kneust het gras in plaats van te snijden en zo kunnen schimmelinfecties toeslaan. 
•	 Laat het gras ’s zomers wat langer groeien (tot 5 cm). Het is dan minder gevoelig 

voor droogte, onkruiden, mos en de vorming van kale plekken. 
•	 Maai als het gras droog is.
•	 Plekken die je vaak beloopt kan je beter voorzien van een paar stapstenen.
•	 Gras dat honger heeft, groeit niet en is vatbaarder voor ziekten en plagen. Gebruik 

een langdurige traagwerkende meststof.

Je inspanningen zullen beloond worden met een kwaliteitsvolle grasmat en weinig risico 
op problemen. De (bijna) perfecte pelouse is in handbereik! 

Geen zin in een intensief  
en tijdrovend stappenplan?  

Wanhoop niet

10
64

2

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

De perfecte pelouse

Gazon-
onderhoudskalender
Er is geen tijdrovend stappen-
plan nodig om een hele zomer 
lang te pronken met een gezond, 
onkruid- en mosvrij gazon. Op 
de achterzijde van deze folder 
vind je een kalender voor het 
basisonderhoud van je gazon.  

Herstel kale plekken:  
grond losharken,  
zaaien met gelijkaardig graszaadmengsel,  
harken en plattrappelen



Alternatieven voor gras
Als je niet graag maait of grasmaaisel wil vermijden, beperk dan je gazon tot de op-
pervlakte die je echt nodig hebt. Verklein het gazon en plant meer struiken of leg een 
bloemenweide aan als je geen gebruik meer wil maken van het gazon. Vervang gazon 
door een vaste plantenborder met onderhoudsarme soorten. Het onderhoud beperkt zich 
tot een ‘schoonmaakbeurt’ in het voorjaar en het tussentijds verwijderen van onkruiden. 
Informeer welke bodembedekkers, bloeiende planten, struiken of zaadmengsels hiervoor 
geschikt zijn en plant of zaai ze in grote groepen. 
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gazon aanleggen

grond voorbereiden

gras zaaien

graszoden leggen

gazon verzorgen

maaien

verticuteren

onkruid bestrijden

bemesten

kleine herstellingen

beluchten

kale plekken

kleine oneffenheden

loopsporen

winterwerk

onderhoud gereedschap en machines

bladeren verwijderen

Slechte 
verdeling van de 

meststoffen: hard 
gewerkt maar 
geen resultaat!

Verwijder 
afgevallen 
bladeren,  

ze verstikken  
het gras.

Nog een suggestie: noteer het hier.


