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De  Grasdokter 

Heeft antwoord op al uw vragen! 
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Stappenplan voor het leggen van 
graszoden: 
1. De ondergrond dient goed omgespit, aangedrukt en ge-

egaliseerd te worden voordat u de graszoden gaat 
leggen.Dit om te voorkomen dat er verdichtingen in de 
grond zitten, waar de nieuwe graswortels niet doorheen 
kunnen groeien. Ook  voor de waterdoorlatendheid en de 
luchthuishouding in de teeltlaag (+/- 25 cm), is het 
belangrijk dat de ondergrond goed gespit wordt. 

 
2. Indien u bij arme of schrale grond bodemverbetering aan 

wilt brengen, kunt u dit doen d.m.v. compost of organische 
mest door de teeltlaag te mengen. Zorg wel voor goede 
verdeling, zowel in de oppervlakte als in de diepte.  
Nooit een laag erbovenop werken omdat de nieuwe 
graswortels dan niet de diepte in kunnen groeien ! ( Hoe 
dieper de wortel, hoe beter het gras!) 

 
3. De graszoden zijn circa 1 ½ - 2 cm dik , dit kunt u ook 

aanhouden bij het egaliseren van de grond door    1 ½ - 2 
cm onder het straatwerk te blijven. Op deze manier maait u 
de graszoden gelijk met het straatwerk. 

 
4. Bij het aanleggen van uw graszoden dient u voor een goede 

en snelle aangroei de juiste meststoffen door de bovenste 
laag (+/- 2 cm) van de grond te werken voordat u de 
graszoden erop legt.Leg de graszoden altijd op vers 
geharkte, vochtige grond, dus geen stof en geen modder. 
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5. De graszoden dienen strak tegen elkaar, in verband, gelegd 

te worden en als de uiteinden van de graszoden  omhoog 
gekruld blijven staan, dient u deze goed terug te buigen 
zodat ook deze goed kontact met de ondergrond maken. U 
kunt de graszoden op lengte en breedte afsnijden d.m.v. een 
stevig en scherp mes of een kantensteker.  
Wij adviseren om geen stukken van kleiner dan 30 cm bij 
30 cm te verwerken in verband met de vergrote kans op 
uitdroging. 

 
6. Om te zorgen dat de graszoden goed kontact met de 

ondergrond maken, kunt u het gras aanwalsen of 
ruimschoots beregenen. 

 
7. Zolang de zoden nog niet zijn vastgegroeid dient u, 

afhankelijk van de weersomstandigheden, regelmatig te 
beregenen. Het water moet door de zoden de ondergrond 
nat maken. Beregen minimaal 15mm per keer. 
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Graszaden 
 
 
De voornaamste Grasmengsels op rij: 
 
Speelgazon:  gemengd mengsel met roodzwenk, veldbeemd en 

engels raaigras.Sterk gazon wat snel herstelt 
Sportvelden: grof mengsel , wordt voornamelijk voor intensief 

gebruik 
Siergazon: mengsel van fijne graszaden, kwetsbaar 
Schaduwgazon mengsel bestand tegen weinig licht, vaak grovere 

grassoorten 
  
De volgende Grassoorten worden in de meeste mengsels 
toegepast: 
 
Engels Raaigras: Snelle opkomst, kan zeer goed tegen 

betreding, grove structuur, sterk en snel 
herstel 

 
Roodzwenkgras: Lange levensduur, fijne structuur, groeit 

langzaam, kan kort gemaaid worden( 
geschikt voor schaduwrijke plekken) 

 
Veldbeemdgras Sterk wortelgestel, kan goed tegen 

intensieve betreding, kan goed tegen 
droogte, groeit langzaam en lange 
levensduur. 

 
Struisgras: Kan goed tegen kort maaien, fijne 

structuur, lange levensduur( geschikt voor 
schaduwrijke plekken) 
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Onderhoud & Bemesting 
 
U dient de mest op een droog gazon te strooien. U kunt eventueel 
naderhand een paar uren beregenen(min.15mm) zodat de mest goed 
opgenomen kan worden door de wortels. 
  
  
U houdt de volgende maatstaven aan:   
*  2½ kg per 50m² / 5kg per 100m² 
  
Winter (Januari-Februari):          strooi kalk 
Voorjaar (Maart-April)     :         strooi mengmest 
Zomer (Juli-Augustus)    :          strooi een stikstofbemesting 
Najaar (September- Oktober) :   strooi mengmest 
 
 kalk: zorgt voor de zuurgraad van de grond en daardoor een goede 
opname van de bemesting, Kalk heeft een werking van circa 10 
maanden. 
mengmest : zorgt voor de wortelontwikkeling, de groei en de 
stevigheid van de plant. 
stikstof : zorgt voor een snelle groei van de plant. 
Kieseriet: zorgt voor een mooie groene kleur 
 
Om lang te kunnen genieten van uw gazon vindt u hieronder een 
aantal tips met betrekking tot het onderhoud van het gazon: 
 

1. Maai niet te kort en vang het maaisel op in een opvangbak 
of hark het gazon schoon. 

2. Bemest regelmatig met de juiste bemesting , afgestemd op 
elk seizoen. 

3. Sproei alleen als het echt nodig is. Bij lange droge periode's 
wil vooral onkruid bij beregenen het meest groeien. Gras 
kan een stootje hebben en de wortels worden sterker bij 
minder beregenen.Voorkomen is beter dan genezen.  

4. Zaai regelmatig kale plekken bij en verticuteer het gazon in 
het voorjaar/of in het najaar. 
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Schimmels en Onkruiden  

Inhoudso 

Algemeen   
Paddestoelen 
Rooddraad 
Sneeuwschimmel 
Mos 
Hondsraf, Ereprijs en Zevenblad 
Rode Klaver of Springkruid 
Paardenbloem 
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Algemeen 

Schimmels 
De belangrijkste oorzaken van schimmelgroei : 
- toenemende regen i.c.m. slechte waterhuishouding 
- teveel organische bemesting 
- Grassoorten van mindere kwaliteit hebben minder 

weerstand. Gebruik dus altijd de zgn. A-merken 
- te lange droogte en zachte temperaturen in het najaar 
  
Schimmels zijn te herkennen aan: 
- verkleuring naar bruine/gele plekken in het gazon, of een 

donkere waas over het gras 
- puntjes van de grassprieten kleven vaak aan elkaar 
- de meeste schimmels ontstaan aan het einde van de zomer 

of in het najaar 
  
Hoe schimmels voorkomen of bestrijden:  
- een goed graszaadmengsel met altijd Engels Raaigras 
- regelmatig bemesten met de juiste bemesting 
- houdt het gazon schoon en open 
 
Onderhoud Gazon: 
  
- regelmatig maaien. In het seizoen soms wel 2x in de week: -
- Maai niet te kort en voer het restmaaisel af 
- regelmatig bemesten: voor elk seizoen de juiste bemesting. 
- verticuteren . Door te verticuteren (voor en/of najaar) houdt 

u de grasmat open en kunnen de graszoden beter voeding en 
vocht tot zich nemen. 

- bijzaaien. Zaai kale en open plekken op tijd bij om 
onkruidgroei te voorkomen. 

- sproeien bij droogte(minimaal 10-15mm per keer) 
  
Voor alles geldt: teveel of te weinig van het goede is ook niet goed. 
Het is de kunst een balans te vinden om de juiste hoeveelheden en 
werkzaamheden toe te passen voor een optimaal resultaat.  
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Onkruiden 
 
Een goed onderhoud van uw gazon voorkomt in veel gevallen al de 
groei van onkruid.  
 
 Ieder onkruid vereist weer een andere aanpak.  
 
De meeste soorten verdwijnen weer met de juiste voeding voor het 
gras en door regelmatig te maaien 
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Paddestoelen 

 
  

  

 
 
Vooral na een warme en natte zomer kunnen tegen het eind van 
de zomer paddestoeltjes in het gazon verschijnen. 
  
Over het algemeen brengen deze geen schade toe aan het gazon 
en verdwijnen ze weer vanzelf.  
  
Goed prikken in het voor en najaar kan de komst van 
Paddestoelen voorkomen.  
 
Met regelmatig maaien en het maaisel opruimen zullen de 
paddestoelen verdwijnen. 
  

Alleen hele grote paddestoelen of veel bij elkaar kunt u 

het beste uitsteken om kale plekken te voorkomen. 
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3. Rooddraad 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
Herkenning:  

- kleine rode draadjes op de grassprietjes groeien uit tot 
bruine plekken 

Wanneer groeit Rooddraad: 
       -  na een lange droge periode gevolgd door veel regen  
Voorkomen of bestrijden van Rooddraad:  

- Hark de grasmat open met een grove hark zodat de 
voedingsbodem(maaisel/blad) voor de schimmel 
verdwijnt.  

- Prik met een riek of gavel gaatjes in de dorre plekken 
zodat de grond open wordt en de wortels dus beter 
voeding en vocht kunnen opnemen. 

-  bemest het gazon met een stikstof zodat het gras als het 
ware de schimmel "eruit"groeit. 

- zorg altijd voor een scherpe grasmaaier. 
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4. Sneeuwschimmel 
 

 
  
Herkenning: 
- waterige witte draadachtige vlokken op het gras 

na verloop van tijd worden dit geel / oranjebruine plekken 
- het gras plakt aan elkaar en er ontstaan ringen 
  
Wanneer groeit sneeuwschimmel:  
- bij zachte dag en nacht temperaturen in het najaar 
- hoge PH waarde 
- teveel stikstofbemesting in het najaar 
- tekort aan luchtcirculatie in de grond ( de grond is hard en 

verdicht) 
- slechte waterhuishouding, te lange droge periode 
  
Voorkomen of bestrijden van sneeuwschimmel 
- voorkom verspreiding via het maaien 
- strooi niet teveel stikstof in het najaar maar een goede 

mengmest met een laag gehalte aan stikstof. 
- Zorg dat de grasmat schoon is van bladeren en maaisel. (Dit 

is nl een goede voedingsbodem voor schimmels). 
- Prik de grond open met een riek of gavel 
- Strooi in de winter kalk 
- Strooi in het voorjaar een goede voorjaarsbemesting 
- sproei 1x minimaal 10-15mm en de sneeuwschimmel zal als 

sneeuw voor de zon verdwijnen! 
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5. Mos 
 
 

 
  
  
Herkenning:  
mos is er in vele soorten; in gazons krijgt u vaak een zachte groen 
(bruine) laag van hele kleine gekartelde blaadjes 
  
Oorzaken Mosgroei: 
- te kort maaien 
- slechte voedingstoestand van uw gras ( te weinig 

beschikbare meststoffen in de grond !) 
- schaduw rijke en slecht ventilerende oppervlakten  
  
Bestrijding en Voorkomen:  
- voldoende bemesten met de juiste bemesting 
- goed kwalitatief en sterk graszaadmengsel gebruiken 
- niet te kort maaien 
- regelmatig beluchten/prikken of verticuteren 
- strooi in Januari/Februari kalk 
- Gebruik een goede mosbestrijder (IJzersulfaat), strooi 

daarna een goede stikstofbemesting om de grasmat weer 
snel dicht te krijgen. 
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6. Hondsdraf, Ereprijs en Zevenblad 
 
 

 
 
Dit zijn hardnekkige onkruiden die niet makkelijk te bestrijden 
 
 
Deze onkruiden groeien vooral bij slecht onderhouden gazons.  
Een goed onderhoud van uw gazon is dus heel belangrijk om te 
voorkomen dat Hondsdraf, Ereprijs en/of Zevenblad in uw gazon 
komt! 
  
Indien u veel last heeft van deze onkruiden, neemt u dan contact met 
Steenbergen Graszoden op wat de mogelijkheden zijn om ze te 
kunnen bestrijden. 
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7. Rode Klaver of Springkruid 
  

 
  
In veel gazon's duikt er Rode klaver op. Rode klaver is chemisch niet 
te bestrijden. 
  
Herkenning: 
U herkent de rode klaver aan de rode blaadjes en kleine gele 
bloemetjes. 
Bestrijden: 
Het beste is om het onkruid met wortel en al eruit te steken. 
U kunt ook kokend water erover gieten. Zaai daarna de kale plek een 
beetje bij. 
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8. De Paardenbloem 
  
 

  
Herkenning: 
- Brede gelobte gekartelde grasgroene bladeren 
- gele bloem aan de top van de stengel 
- bloeit vnl in April/Mei, soms ook Augustus t/m Oktober. 
  
Bestrijding en voorkomen: 
- met wortel en al uitsteken 
- zorg voor de juiste bemesting afgestemd op het seizoen 

zodat de grasmat dicht blijft 
- Er is (nog) chemische onkruidbestrijding voor de 

paardebloem verkrijgbaar . 
 
Ook al houdt u uw tuin keurig netjes bij ,helaas kun je niet 
voorkomen dat er een keer schimmels, een ziekte of onkruid in het 
gazon komt. 
   
Een dichte en goed groeiende grasmat voorkomt onkruid en 
mosgroei. 
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.Vraag en Antwoord 
 
Wat moet ik doen als mijn tuin te nat is voor de aanleg van een 
gazon ? 
Wanneer uw tuin voortdurend drassig en nat is betekent dit dat de 
grond het water slecht doorlaat. Hier moet u iets aan doen. U kunt 
grondverbeteraar of compost door de grond frezen. Zorg er wel voor 
dat dit zeker 20cm diep wordt omgezet. Wanneer dit niet voldoende 
helpt en de tuin nog steeds te nat blijft kunt u met een grondboor 
gaten in de tuin boren van zo'n 60 à 70 cm diep. U vult deze gaten op 
met kiezelsteentjes. Nu kan het water wel makkelijk worden 
afgevoerd. Wanneer dit ook niet voldoende helpt kunt u nog een 
drainagesysteem aanleggen. Dit is echter wel een vakkundig werkje 
en kunt u het beste uitbesteden. Pas als het probleem is opgelost kunt 
u met de aanleg van uw gazon beginnen. 
  
 Ik heb glooiingen en schuine kanten , hoe pak ik dit aan ?  
Dit hangt natuurlijk ook af van hoe steil het is. Het beste kunt u een 
sterk mengsel gebruiken zoals bijv. speelgazon. Veldbeemgras en 
Engels Raaigras zijn onmisbaar en voldoende aanwezig in 
speelgazon. Bij het leggen van graszoden op schuine stukken kunt u 
simpelweg met lange saté-prikkers de graszoden vast prikken zodat 
deze niet wegglijden na beregenen. 
  
Wij hebben een paar honden en katten , kan ik dan ook een 
grasmat aanleggen? 
Als uw dier veel wilt rennen en spelen zult u een sterk gazon moeten 
leggen. Ook hiervoor kunt u het beste Speelgazon nemen. Dit bevat 
o.a. raaigras, dat tegen een stootje kan en snel herstelt. Pas op met 
plassen van de viervoeter op het gazon. Het gazon zal snel 
verbranden. Probeer dit zoveel mogelijk te vermijden!.  
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Hoe kan ik het gazon tegen mollen beschermen? 
Mollen in de tuin zijn bijna niet te voorkomen. Een effectieve manier 
is het op de juiste manier zetten van een mollenklem. 
Diervriendelijker kunt u vóór het aanleggen van graszoden of het 
inzaaien kippengaas of mollengaas op de grond verwerken. Nadeel 
hiervan is dat u deze steeds weer tegenkomt als u de tuin verandert.   
 
Kan ik Graszoden op een bestaand gazon leggen ?  
Neen, een "oude" grasmat moet altijd verwijderd worden of u spit 
deze goed om. Indien u dit niet doen zal de "oude"grasmat gaan 
fungeren als een storende laag en krijgt u problemen met de 
waterdoorlatendheid en de groei van de plant. 
 
Hoe ontstaan Schimmels in het gazon?   
Schimmels kunnen door vele oorzaken ontstaan. Slechte 
waterhuishouding, toedienen van de verkeerde bemesting, Ph-
waarde en zachte temperatuurwisselingen zijn de hoofdoorzaken. 
Schimmels groeien meestal laat in de zomer of in het najaar. Ruim 
het maaisel en blad , zeker in het najaar, op. Dit is een goede 
voedingsbodem voor schimmels. Verticuteer het gazon en prik de 
grond open. Zorg verder voor de juiste bemesting afgestemd op het 
seizoen. 
  
Hoe herken ik Schimmels in het gazon? 
Schimmels zijn er in alle soorten en maten.Een geelbruine 
verkleuring van het gras kan op een schimmel wijzen.De 
grassprietjes aan elkaar en ontstaan er kringen in het gazon. 
  
Hoe voorkom of bestrijd ik schimmels in het gazon? 
Voor schimmels zijn er geen bestrijdingsmiddelen in de handel. Het 
beste is dus voorkomen!. Verticuteer minimaal 1x per jaar uw gazon, 
zorg voor een goede waterhuishouding, bemest met een goede 
kunstmest.  
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Hoe kan ik het beste onkruid verwijderen zonder schade aan het 
gazon? 
 De meeste onkruiden verdwijnen vanzelf na veelvuldig maaien en 
regelmatig de juiste bemesting op het gazon. Paardenbloemen 
dienen echter handmatig verwijderd te worden door ze met wortel en 
al uit te steken. Zaai altijd kale plekken bij.  
Tip : giet eens kokend water op het onkruid. De kleinere onkruiden 
zullen verdwijnen en het gras herstelt wel weer. 
 
Is er ook bestrijding van onkruid in jonge gazons mogelijk? 
Er zijn nog bestrijdingsmiddelen in de handel voor het  bestrijden 
van onkruid in gazon's die nog maar 6 maanden oud zijn.  Op 
een natuurlijke manier onkruid bestrijden is natuurlijk veel beter ! 
  
Hoe voorkom ik ziekte(n) in het gazon? 
Het juiste graszaadmengsel is erg belangrijk of er schimmelgroei of 
ziekten in uw gazon komen. 
Een sterk mengsel , zoals speelgazon, is beter resistent tegen veel 
voorkomende ziekten. Een goed onderhoud (water, bemesting, 
beluchting) aan uw gazon verkleint de kans op ziekten en plagen. 
Tijdens erge droogte of warme dagen dient u het gazon niet te kort te 
maaien. 
  
Ik heb geel/bruine plekken in het gazon, hoe kan dit? 
Een verkeerde meststof of bemesting strooien op een warme en 
zonnige dag kan tot verbranding leiden ( geel/bruine plekken). 
Wanneer de messen van de grasmaaier niet scherp maar stomp zijn 
kan er een gele waas over het gazon komen. Urine van huisdieren 
kunnen door het hoge gehalte aan stikstof leiden tot gele plekken in 
het gazon. In alle gevallen dient u de plekken uit te krabben en 
opnieuwe bij te zaaien of graszoden leggen. 
  
Hoe kan ik mos voorkomen en bestrijden? 
Het voorkomen van mos betekent voldoende bemesten met de juiste 
bemesting, niet te kort maaien, verticuteren van het gazon in het 
voor en/of najaar en kalk te strooien in de wintermaanden. Het 
bestrijden van mos kan door goed t verticuteren (in de lengte èn in 
de breedte), daarna kunt u IJzersulfaat strooien. De mosrestanten 
zullen na een paar dagen bruin kleuren en deze dient u van het 
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gazon te verwijderen. Pas op met IJzersulfaat met naastliggend 
straatwerk. Dit kan enorme roestvlekken veroorzaken die moeilijk te 
verwijderen zijn.   
  
Wat zijn emelten of engerlingen en hoe bestrijd of voorkom ik 
ze? 
Dit zijn kleine larven van de langpootmug en meikever die, bij een 
groot aantal, in een korte tijd de wortels van het grasplantje kapot 
maken. Regelmatig rollen van de grasmat is funest voor deze 
beestjes. In elk gazon zitten deze insecten wel. Zij brengen pas 
schade toe als ze in grote getale aanwezig zijn en er dus sprake is 
van een plaag. 
  
Hoe voorkom ik onkruidvorming in een gazon? 
Pas Regelmatig de juiste bemesting toe, maai het gras regelmatig en 
niet te kort, zaai kale plekken zo snel mogelijk bij, verticuteer het 
gazon 2x per jaar.  
  
Wat is wild gras en hoe kan ik dit bestrijden? 
 Wild gras zijn grassen vanuit de natuur of straat waarbij de zaadjes 
door de lucht , insecten en vogels verspreid worden. Deze grassen 
zijn vaak te herkennen aan lange hoge sprieten en brede bladeren. 
Straatjesgras kan niet tegen droogte. Wacht dus even met sproeien. 
Maai regelmatig het gras zodat de zaadjes zich niet kunnen 
verspreiden. Steek op tijd de "pollen"uit het gazon en zaai kale 
plekken bij.  
  
Ik heb een dierenwei, kan ik daar ook onkruid op bestrijden? 
Laat de dieren minimaal 14 dagen uit de wei/ van het gras afblijven 
waarop u een onkruidbestrijding wilt toepassen. Dit geldt ook voor 
een behandeling tegen mos. 
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Mijn grasmat komt (voor een deel) in de schaduw te liggen, waar 
moet ik op letten? 
Is de schaduw van een muur/hekwerk of van bomen of hagen? 
Bomen/Hagen zullen een groot gedeelte van de voeding en het vocht 
ontrekken. Het gras dient u hier wat vaker te bemesten en niet te kort 
te maaien. Bij een muur zal het gras alleen minder zonlicht krijgen. 
U hoeft niet vaker te bemesten maar laat het gras hier wel iets 
langer bij het maaien. In principe kan elk grasmengsel in de 
schaduw goed groeien, mits er een goed onderhoud wordt 
toegediend. De ene soort is er echter beter resistent tegen als de 
andere. 
  
Hoe kan ik mos voorkomen? 
Voldoende bemesten en niet te kort maaien. Verticuteren of 
Beluchten is noodzakelijk om vervilting te voorkomen. Strooi in de 
wintermaanden Kalk. 
 
Hoe kan ik mos bestrijden? 
IJzersulfaat doodt het mos ,waarna u het gazon schoon kunt harken. 
Strooi daarna een stikstofbemesting om het bestaande gras flink te 
kunnen laten groeien. Zaai eventueel kale plekken bij. Let op: Kalk is 
géén mosbestrijder maar voorkomt (gedeeltelijk) eventuele 
mosgroei. 
  
Waar moet ik op letten bij gebruik van een mosbestrijder? 
Toepassen bij windstil weer, voorkom aanraking met bestrating en 
kleding, dit levert zeer moeilijk verwijderbare roestvlekken op. Bij 
voorkeur toedienen met een gieter. Wacht een paar dagen totdat het 
mos geel/bruin is geworden en hark het gazon dan schoon. 
  
Hoe snel kan ik na mosbestrijding weer in/bij zaaien? 
Direct na het verticuteren en de mosbestrijding kunt u , nadat alle 
dode plantenresten weer opgeruimd zijn , alles in of bijzaaien. Er 
blijven van de mosbestrijder geen schadelijke stoffen achter die het 
kiemproces in de weg zouden kunnen zitten. 
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Wat is schaduwgazon? 
In principe kan elk grasmengsel in de schaduw goed groeien. Het 
juiste onderhoud is wel heel belangrijk! Sommige grassoorten zijn 
beter resistent tegen minder licht en andere kunnen weer beter tegen 
droogte en minder voeding.  
 
 
Wat is bodembemesting? 
Bodembemesting is het voeden of verrijken van de bodem door een 
organische of chemische mest. Het is belangrijk dat deze meststoffen 
Stikstof(N), Fosfaat(P) en Kalium(K) bevatten. Deze stoffen zitten in 
een goede mengmest. Ook compost of grondverbeteraar kan de 
bodemstructuur verbeteren.Deze kunt u vóór het leggen of inzaaien 
met de grond omfrezen of omspitten. 
  
  
Wat is Ph waarde ?  
 Zuurgraad is een ander woord voor Ph-waarde. Hoe lager het getal 
hoe zuurder de grond. Door kalk te strooien wordt de Ph-waarde 
hoger. Het meest ideale is een waarde tussen de 5 en 7. Dit is echter 
wel afhankelijk van de grondsoort. Hoe zuurder de grond hoe 
eerder mos tevoorschijn zal komen. Om een juiste waarde van uw Ph 
waarde te meten dient u een bodemanalyse uit te laten voeren.  
 
  
Wat is een langzaamwerkende meststof? 
Een langzaamwerkende meststof geeft gedurende een langere 
periode (meerdere maanden) voortdurende voeding aan de plant. Bij 
deze meststoffen is de kans op verbranding ook veel kleiner. 
Daarnaast is de voedingsopname door de plant beter in evenwicht en 
de kans op directe uitspoeling in de grond veel kleiner: Een 
aanrader dus!!  
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Hoe kom ik aan een mooi groen gekleurd gazon? 
Gebruik de juiste bemesting, afgestemd op het seizoen,  in de juiste 
hoeveelheden. Maai alleen met scherpe messen. Maai niet te kort. 
Gebruik af en toe eens de bemesting Kieseriet 
 
Wat is beter ; organisch/biologische mest of kunstmest? 
Nadeel van organische/biologische bemesting is dat het tot vervilting 
en dus schimmelvorming kan leiden. Nadeel van kunstmest is dat 
deze relatief kort werkt. Voordeel van kunstmest is dat het snel tot 
resultaat leidt en relatieg goedkoper is dan organische bemesting. 
Voordeel van organische bemesting is dat dit uiteindelijk leidt tot 
een betere bodemstructuur. Wij raden u aan een combinatie te 
gebruiken. Beide mestsoorten zijn bij Steenbergen Graszoden 
verkrijgbaar. 
  
Verbranding door Kunstmest , hoe komt dit? 
Urine van honden en katten leidt tot verbranding in het gazon. De 
verkeerde bemesting strooien op warme en zonnige dagen kan leiden 
tot verbrandingsplekken. Compost onder pas aangelegde graszoden, 
die niet goed vermengd is met de grond, leidt tot 
verbrandingsverschijnselen. Teveel kunstmest leidt tot verbranding. 
Strooi altijd bemesting op een droog gazon. Mestkorrels onttrekken 
nl vocht aan het blad of de stengel van de grasplant. Dit geeft een 
gele verkleuring (=verbranding). Sproei altijd na het bemesten 
minimaal 15mm. Alle verbrandingsplekken dient u uit te krabben, bij 
te zaaien of nieuwe graszoden te leggen. 
  
Wat is kalk en wanneer moet ik dit gebruiken? 
Kalk is een natuurproduct wat zorgt voor de Ph-waarde van het 
gazon. Lage Ph-waarde betekent zure grond en kans op mosgroei. 
Een goede Ph-waarde ligt gemiddeld tussen de 6 en 7. Kalk werkt 
circa 10 maanden. Strooi kalk in Januari of Februari zodat de kalk 
een optimale werking heeft . 
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Wat is vervilting ? 
Dit is een laagje van levende en dode plantenresten zoals maaisel en 
bladeren. Dit vormt een bijna ondoordringende storende laag voor 
lucht en water. Verticuteren zorgt ervoor dat lucht, water en 
bemesting weer bij de wortels kunnen komen. 
 
Hoe lang duurt het voordat graszaad kiemt? 
Afhankelijk van het type graszaad ,de temperatuur overdag rond de 
20ºC en voldoende vocht liggen de kiemingen tussen de 10 en 30 
dagen. 
 
 Het ingezaaide gras komt niet op, hoe komt dit? 
Te lage temperaturen, te weinig vocht, nachtvorst direct na de 
ontkieming, te diep ingeharkt, oud en/of slecht graszaad, 
dichtgeslagen grond kunnen allemaal oorzaken zijn van het niet 
ontkiemen. Graszaad is een natuurproduct en is ook afhankelijk van 
de natuur. Besproeien, wachten op hogere temperaturen, goed 
gecertificeerd graszaad en goede grondbewerking zijn de oplossing. 
Maar ook hier geldt: Geduld is een schone zaak. 
  
Hoe lang kan ik graszaad bewaren? 
Indien u graszaad bewaard op een koele donkere plek kan de 
kiemkracht nog zeker een jaar behouden blijven. Dit verschilt wel 
per type gras. 
 
 Wat is een zaaibed? 
Het laatste stadium voor het defintieve inzaaien is het zaaibed. De 
bodem moet goed geëgaliseerd zijn, ontdaan van 
onkruid,stenen,afval e.d., de grond dient een fijne toplaag te 
hebben(geen klonten) en goed aangedrukt. De grond mag niet stoffig 
of modderig zijn. De naden om te zaaien kunnen nu goed worden 
getrokken over het zaaibed zodat er een gelijkmatige verdeling 
ontstaat en kieming kan beginnen.  
Met ander woorden: Klaar om te zaaien!. 
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Het water zakt te snel in de grond, hoe kan dat? 
de grond is te zanderig waardoor het te weinig water vasthoudt. 
Waarschijnlijk ligt het waterniveau onder het wortelgestel. U kunt 
het beste gecertificeerde compost, turf of grondverbeteraar goed met 
de grond mengen of frezen.  
  
De grond scheurt meteen als het opdroogt, hoe kan dit? 
Hoogstwaarschijnlijk heeft u een kleihoudende samenstelling van de 
grond. Klei warmt in het voorjaar moeilijk op. Kalk en compost op 
de klei toepassen lost dit probleem op. Hierdoor is de grond ook 
beter bewerkbaar. 
  
Wanneer moet ik sproeien en hoeveel? 
Gedurende extreme droogte moet u sproeien, bij voorkeur sávonds of 
s'nachts. Zorg ervoor dat u per gift minimaal 15mm-20mm water 
geeft. Op deze manier bereikt het water de wortels en wordt niet 
alleen het blad besproeit. Sproei niet te vroeg. Geel gras kleurt echt 
wel weer bij. De combinatie warmte en vocht bevordert ook de groei 
van wilde grassen en onkruiden. Beter 1 à 2 x per week goed en veel 
sproeien dan elke dag een klein beetje.  
Tip : Om er zeker van te zijn dat u 15mm tot 20mm sproeit zet u een 
drinkglas op het gazon. Zo kunt u met een lineaaltje meten hoeveel 
cm u heeft beregend. (1cm = 10mm). 
 
Is het nodig een complete beregeningsinstallatie aan te leggen? 
Een gazon heeft sowieso water nodig. Indien u niet in de gelegenheid 
bent om het gazon regelmatig zelf te kunnen besproeien kan een 
beregeningsinstallatie voor u de oplossing zijn. Er zijn vele, 
betaalbare sproeiers en installaties te koop bij de tuinvakhandel. Om 
te meten hoeveel mm u sproeit kunt u ook simpelweg een glas op het 
gras zetten tijdens het sproeien. U meet met een lineaal hoeveel cm 
water er per uur in het glas valt (1cm = 10mm water) 
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Hoe baken ik de tuin af? 
Met een klinker of waaltje kunt u het gazon afbakenen ter hoogte van 
het zaaibed. Tijdens het maaien kunt u hierover de wieltjes van de 
maaier laten lopen zodat u de grasmat gelijk maait met de 
bestrating. U kunt ook een geultje van circa 0,5cm trekken en hier 
een streep zaadjes inzaaien. Naderhand zie je precies waar het 
gazon gaat lopen. Er zijn ook zogenaamde gazonbandjes/randen te 
koop om het gazon af te kunnen bakenen. 
 
Hoe moet ik zaaien? 
Zaai eerst de omtrek en dan zigzaggend naar de binnenzijde. U kunt 
het graszaad met een beetje scherp zand mengen om hoopvorming te 
voorkomen. Zaaien is echter een kunst. Tegenwoordig zijn ook hele 
makkelijke strooikarretjes te huur en te koop om goed en netjes te 
kunnen inzaaien. Bij Steenbergen Graszoden kunt u deze handige 
strooiers ook verkrijgen! 
  
Wanneer kan ik het beste zaaien? 
Het beste is voldoende vocht en een voldoende opgewarmde grond. 
Normaliter is dit in het voorjaar en het najaar. Het najaar heeft als 
voordeel dat er minder snel onkruiden mee opkomen. U bent dus 
afhankelijk van het weer. In principe kunt u het hele jaar inzaaien 
mits er geen vorst is of extreme hitte. 
  
Hoeveel moet ik per m² zaaien? 
Met een strooikarretje zult u wellicht nauwkeuriger kunnen inzaaien 
dan met de hand 
(met uitzondering van de echte "kunstenaars").  
Normaliter kunt u circa 2 tot maximaal 3 kg per 100m² aanhouden. 
  
Inzaaien of Graszoden leggen? 
Inzaaien is relatief goedkoper dan de aankoop van graszoden. 
Graszoden geven wel direct een stevig, dicht en onkruidvrij gazon. 
Bij inzaaien duurt het een aantal maanden voordat de grasmat stevig 
en dicht is. U zult waarschijnlijk ook tussentijds opkomend onkruid 
moeten bestrijden. De voorbereiding van de grond blijft echter 
gelijk. 
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Welk Graszaadmengsel moet ik gebruiken? 
Elk mengsel heeft zijn specifieke kenmerken en eigenschappen. 
Afhankelijk van de mate van betreding, het doel van de grasmat , het 
type grond en het onderhoud  zijn er verschillende grasmengsels 
verkrijgbaar. 
 
Ik wil een onderhoudsarme grasmat waarop mijn kinderen 
lekker kunnen ravotten, wat moet ik dan gebruiken? 
Helaas , een grasmat die je helemaal niet hoeft te maaien bestaat 
niet (tenzij u kunstgras neemt!).Onderhoud moet toch altijd. 
Speelgazon bevat Engels Raaigras wat goed tegen betreding kan. 
Ook een Sportveldenmengsel kan goed tegen betreding. Regelmatig 
bemesten met de juiste bemesting bevordert de (wortel) groei van het 
gras waardoor het ook snel herstelt. Af en toe wat onderhoud werpt 
toch zijn vruchten af en kunt u én uw kinderen van een mooi en sterk 
gazon! 
  
Is het gebruik van meststoffen of onkruidbestrijding gevaarlijk 
voor mijn kind? 
Na een chemische onkruidbestrijding verdient het aanbeveling zeker 
24 uur het gras niet te betreden. Dan loopt uw kind (en uzelf) geen 
enkel gezondheidsrisico. Mestkorrels brengen geen risico's met zich 
mee. (Zolang het geen combinatie korrels zijn met 
onkruidbestrijding) Bij twijfel of bij veel inname adviseren wij toch 
even uw arts te raadplegen. Beregen altijd na het bemesten totdat de 
korrels bijna of geheel opgelost zijn. Dit is goed voor de opname van 
de meststoffen én u loopt geen gezondheidsrisico 
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Mijn kinderen voetballen graag maar nu is het hele doelgebied 
kapot gelopen. Hoe repareer ik dit? 
De grond in het doelgebied zal waarschijnlijk erg hard en 
vastgelopen zijn door de intensieve betreding. Hark of prik de grond 
goed open en zaai het bij. 
Nadeel is dat uw kinderen een tijdje daar niet kunnen voetballen. 
Een andere oplossing is de grond om te spitten en nieuwe graszoden 
te leggen. U kunt ook regelmatig de goals verplaatsen zodat het gras 
tussentijds kan herstellen voordat het kapot gelopen is. Speelgazon 
en Sportveldenmengsel kunnen het beste tegen intensieve betreding. 
Maar ook hier geldt: Regelmatig maaien en regelmatig bemesten 
met de juiste bemesting is noodzakelijk ten einde een goed en sterk 
gazon te behouden. 
  
 Wij willen een schaatsbaan maken op het gras, kan dit wel? 
Gras herstelt heel snel zodra de temperatuur dat toelaat. Bij vorst 
ligt de gehele groei stil en ligt de grasmat als het ware in een 
winterslaap. Een schaatsbaan maken is geen probleem. Leg eerst 
plastic op de grasmat en maak een soort mal door de zijkanten met 
bijv. balken omhoog te maken. Laat de mal vollopen met water en 
laat dit bevriezen. Sproei , indien nodig, elk dag een dun laagje op 
het ijs totdat het ijs voldoende sterk is. Let u er wel op bij dooi de 
kinderen niet meer op het ijs te laten. Zij kunnen het plastic 
eventueel kapot schaatsen en met de scherpe punten ook de grasmat 
beschadigen. Ruim tijdig het plastic op bij dooi zodat het gras weer 
snel kan ademenen en herstellen.  
Een schaatsbaan op je eigen grasveld is erg leuk, veilig en gezellig!! 
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Mijn zoontje heeft een hele emmer kunstmest laten vallen op het 
gazon, herstelt dit wel? 
 Helaas, het gras zal flink verbrand zijn en er ontstaan droge en gele 
plekken. U dient deze plekken uit te krabben en bij te zaaien of u legt 
nieuwe graszoden. Het zal niet meer uit zichzelf herstellen of u moet 
héél véél geduld hebben! 
   
Zijn de paddestoelen in het gazon giftig voor mijn kind? 
In princpe zijn de paddestoelen niet giftig. Uw kind kan wel 
buikkrampen krijgen als hij/zij er heel veel zou opeten. Pas dus altijd 
op!. Bij twijfel altijd uw arst raadplegen. Advies: Maai wat vaker de 
grasmat en vang het maaisel op. De paddestoelen zullen snel 
verdwijnen. 
   
Mijn kind heeft wat mestkorrels opgesabbeld , kan dit kwaad? 
Uw kind kan hiervan buikkrampjes krijgen. Mestkorrels zijn niet 
giftig maar teveel is natuurlijk nooit goed. Advies : Sproei altijd 
minimaal 10-15mm na bemesting zodat de korrels oplossen af. 
  
Welk mengsel kan ik het beste gebruiken voor een 
speel/voetbalveldje? 
Een mengsel met Engels Raaigras kan goed tegen betreding. 
Speelgazon of sportveldenmengsel is uitermate geschikt bij 
intensieve betreding. B-Kwaliteit graszoden zijn net zo sterk en een 
stuk geodkoper; ideaal voor een speelveldje. 
  
Onder de schommel is al het gras kapot geschommeld, Hoe los ik 
dit op? 
U dient de grond om te spitten en nieuwe graszoden te leggen on in 
te zaaien. Makkelijk is natuurlijk om een paar rubberen tegels of 
kunstgras op die plek te leggen. 
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Wanneer moet ik voor het eerst maaien? 
 Na het inzaaien dient het gras ongeveer 10cm hoog te zijn. Zet de 
maaier in de hoogste stand. Elke maaibeurt gaat u een stand lager 
totdat de gewenste hoogte is bereikt. Na het leggen van graszoden 
kunt u al na 1 week het gras maaien. Zet ook nu de maaier in de 
hoogste stand en rijdt voorzichtig over de graszoden heen(anders 
trekt u de graszodenlos). Bij elke maaibeurt de grasmaaier een stand 
lager zetten totdat de gewenste hoogte is bereikt. Zorg altijd voor 
scherpe messen om geelvorming van het gazon te voorkomen. 
  
Hoe kies ik een goede maaimachine? 
Afhankelijk van de grootte van het te maaien oppervlakte heeft u de 
keuze tussen en handmaaier of een gemotoriseerde grasmaaier. Een 
kooimaaier is geschikt voor sier- en schaduwgazon's. Een 
cirkelmaaier kan het beste voor speelgazon's en sportvelden worden 
gebruikt. 
  
Hoe kort moet ik het gras maaien? 
Te kort maaien is niet goed!. Dit kan tot groeistoornissen, vergeling 
en mosgroei leiden. Speelgazon heeft een ideale maaihoogte van 3-
4cm.Siergazon en Schaduwgazon heeft een ideale maaihoogt van 
2cm.Pas ingezaaid gras en pas gelegde graszoden dienen eerst in de 
hoogste stand gemaaid worden waarbij met iedere maaibeurt de 
maaier lager gezet wordt tot u op de gewenste maaihoogte bent. 
Bij droogte dient u het gras niet kort te maaien. De wortel kunnen 
dan optimaal gebruik maken van de voedingsreserves vanuit het 
blad.  
   
Kan het maaisel na een maaisel blijven liggen? 
Alleen als het gras droog is en goed versnipperd mag het blijven 
liggen. Bij vochtig en langer gras kan er vervilting ontstaan wat tot 
verstikking en schimmelgroei kan leiden. Advies: gebruik een 
opvangbak. 
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Het gras is dor en geel na het maaien, hoe komt dit? 
Het gazon is waarschijnlijk vervilt en het gras is te lang geweest. Dit 
betekent dat aan de onderzijde oude grasresten de toevoer van 
water, lucht en licht belemmeren. Het gras heeft een opknapbeurt 
nodig: verticuteren, bijzaaien en bemesten met de juiste bemesting is 
ons advies. Na een paar weken zult u een wereld van verschil zien! 
 
Als ik Tuinverlichting wil aanbrengen, moet ik hiermee dan al 
met de voorbereiding aan beginnen? 
Ja, maar alleen als het een zwakstroomsysteem betreft. Bij 220V 
dient dit door een erkend installateur gedaan te worden. Als het 
gazon nog niet is gelegd, kunnen de kabels in de grond gelegd te 
worden. Doe dit diep genoeg(minimaal 50cm diep) en pas op bij het 
frezen dat u de kabels niet raakt!. 
  
Ik heb een vakantiewoning in Frankrijk. Wat moet ik dan 
gebruiken? 
Ga naar de plaatselijke tuincentra om het juiste mengsel te kopen 
dat geschikt is voor de locale omstandigheden. Het mengsel dient in 
ieder geval Rietzwenkgras te bevatten. 
  
Hoe werken kant-en-klare gazonherstellers? 
Kant en klare gazonherstellers bevatten verschillende componenten. 
De meest gangbare zijn inclusief graszaad, mosbestrijder en 
bemesting. Let u wel op de volgorde van toedienen. Vaak bent u 
goedkoper uit indien u de verschillende componenten apart koopt 
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Wij hopen dat u veel informatie en antwoord op uw vragen heeft 
gekregen .  
U kunt voor overige vragen altijd contact met ons opnemen. Wij 
zullen uw vraag z.s.m. beantwoorden en eventueel toevoegen aan dit 
overzicht. 
 
Dit boekje is samengesteld en eigendom van Steenbergen Graszoden 
te Vinkel. 
 
Niets uit dit boekje mag gedrukt of gecopieerd worden zonder 
uitdrukkelijke toestemming van Steenbergen Graszoden en is 
derhalve alleen  toegestaan voor eigen gebruik. 
 
Steenbergen Graszoden is niet verantwoordelijk voor eventuele druk 
of zetfouten. Opvolging van ons advies is op eigen risco. 
 
 
Steenbergen Graszoden 
Vinkelsestraat 74 
5383km Vinkel 
tel: 0412-450045 
 
www.steenbergengraszoden.nl 
e-mail: info@steenbergengraszoden.nl 
 
 


