Onderhoud van het
(nieuwe) gazon
xVoor groen en gezond grasx

Onze merken

Nederweert

Voerendaal

Kinrooi

Onderhoud bij een nieuw gazon
Je hebt een nieuw gazon aangelegd of laten leggen. Of je gaat je bestaande gazon
opknappen. Bij een nieuw gazon komt onderhoud kijken. Vanaf de aanleg tot en met
de groei naar een stevige grasmat: in elke fase heeft het gras onderhoud nodig. Vooral
een nieuw gazon heeft de eerste paar weken extra aandacht nodig. Dit komt omdat het
gras nog niet geworteld is, waardoor het nog niet goed genoeg voor zichzelf kan zorgen.
Zodra de graszoden zijn aangehecht, kan je het sproeien afbouwen en je gaan richten op
het jaarlijks onderhoud. Maar voor het zover is, eerst een paar onderhoudstips voor je
nieuwe gazon.

Tips voor direct na de aanleg
1.	Loop de eerste 14 dagen niet of
zo min mogelijk over het gras.
Doordat de grasmatten nog los
liggen, kunnen deze verschuiven.
Tevens bestaat de kans dat er
verzakkingen in de ondergrond
ontstaan, omdat de graszoden
nog niet geworteld zijn en de
ondergrond nat is. Wees verder
de eerste maand extra voorzichtig
met de grasmat. De wortels zijn
namelijk nog niet diep geworteld.
2.	Sproei het gazon dagelijks een
aantal uur, voor de komende twee
weken. Een nieuw gazon moet
de eerste paar weken constant
vochtig zijn totdat het geworteld
is. Na het aanhechten halen de
wortels een groot deel van het
water uit de grond. Lees meer
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over sproeien op pagina 3.
Een nieuw gazon wat vocht tekort
heeft, is te herkennen aan:
- Krimpende graszoden
- Naden en randen die groter
worden;
- Een gele kleur van de graszoden.
3.	De graszoden zijn in het
groeiseizoen tussen de 10 tot
14 dagen aangehecht. Zodra het
gazon is vastgegroeid, kan er voor
de eerste keer gemaaid worden.
Maai de eerste keer op de
hoogste stand van de grasmaaier.
De daarop volgende keren kan dit
op de middelste stand. Zorg voor
een graslengte tussen de 3 tot 4
cm. Controleer voor het maaien of
de graszoden goed aan de grond
aangehecht zijn. 

Tip

Indien je gebruik maakt
van een robotmaaier kun je
deze meteen op een nieuw
gazon plaatsen. Doordat de
robotmaaier niet veel weegt, kan
deze geen schade aanbrengen
aan de nieuwe graszoden.

4.	Bemest het nieuwe gras na
één maand nogmaals met een
seizoensmeststof voor een
extra goede start. Door het
vele sproeien kan de eerste
aanlegbemesting voor een deel
weggespoeld zijn. Door het
nogmaals te bemesten, krijgt het
gazon voldoende voedingstoffen
voor de komende 3 maanden.

Het nieuwe of bestaande gazon sproeien
In onderstaand sproeischema geven we een indicatie
voor het sproeien van een nieuw en bestaand gazon.
Onder een nieuw gazon verstaan we een gazon in
de eerste twee weken. Na twee weken kun je het
sproeischema ‘bestaand gazon’ gebruiken. Zorg dat
een nieuw gazon de eerste twee weken contant vochtig

is. Een vochtig gazon kan zowel niet uitdrogen als
verbranden. Merk je dat het droger wordt, dan moet er
meer gesproeid worden. Indien er water op het gazon
blijft staan, kun je minderen met sproeien. Sproei een
nieuw gazon bij koude temperaturen niet te veel, dit kan
uiteindelijk veel schade veroorzaken.

Sproeikalender

tot 250C

250C >

Nieuw gazon:x

Bestaand gazon:x

Sproei het gazon in de ochtend of in de avond één tot
twee uur. Merk je dat het gras droger wordt, dan kun
je meer sproeien. Indien het gras te nat blijft, kan het
sproeien worden afgebouwd. Bij veel wind kan het zijn
dat het gras sneller uitdroogt.

Afhankelijk van de temperaturen kun je het gazon één
tot twee keer per week sproeien. Voel zelf aan het
gras of het vochtig genoeg is. Je kunt nu ook overdag
sproeien, zolang de zon maar niet te veel aanwezig is.

Pas het sproeischema op de regen aan. Regent het
de gehele dag, dan hoeft er ook niet gesproeid te
worden. Zodra het voor korte duur regent, dan kan het
belangrijk zijn om toch nog even bij te sproeien zodat
ook de wortels voldoende water krijgen.

Wanneer het regent hoeft er bijna niet tot niet
gesproeid te worden. Bij lichte miezer krijgt het gazon
toch te weinig water binnen. Als vuistregel kun je
aanhouden dat het gazon 2 tot 4 centimeter water per
week nodig heeft.

Sproei het gazon dagelijks twee tot drie uur. De
frequentie is altijd afhankelijk van de actuele
weersomstandigheden zoals droogte en de
temperaturen. Een nieuw gazon kan ook overdag in
de zon worden gesproeid. Doe dit wel voor een lange
periode zodat het gras niet verbrandt.

Sproei het gazon drie keer per week, één uur per keer.
Doe dit bij voorkeur in de avond, zodat het water niet
verdampt in de zon. Bij langere droogte kan je het gazon
om de dag sproeien, circa twee uur per keer.

Sproei bij hoge temperaturen voor meerdere uren per
dag, ook in de volle zon. De sproeier kan nu gerust
een aantal uur achter elkaar sproeien. Door het gras
constant vochtig te houden, verkleint de kans op
uitdroging.

Sproei het gazon dagelijks twee uur. Zo blijft het gazon
vochtig en behoudt het zijn groene kleur. Sproei nu
niet in de felle zon. Hierdoor kan het water verdampen
waardoor het kan verbranden.
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De basisregels voor een mooi gazon
Gazon maaien

Bemesten

Het vaak maaien is belangrijk voor
de gezondheid en de dichtheid van
het gras. We raden aan het gras 1
à 2 keer per week te maaien in het
groeiseizoen. Door vaak te maaien
ontstaat er een gezonde, volle
grasmat zonder onkruid. Afgemaaide
grastopjes kunnen op het gras
blijven liggen, maar enkel als ze
maximaal 0.5 cm lang zijn. Deze
topjes dienen weer als voeding voor
het gras. De juiste graslengte is 3 tot
4 cm (maart t/m oktober) en 5 tot 6
cm (november t/m februari).

Het gazon bemesten met een
organische meststof is belangrijk
voor de gezondheid van het gras.
Door bemesting aan te brengen,
wordt de groei van het gras
gestimuleerd en verklein je de kans
op grasziektes. Wanneer moet je
bemesten? Bemest in maart en in
juni met een voorjaarsmeststof.
In september gebruik je een
najaarsmeststof om het gazon klaar
te maken voor de winterperiode.

4 • Tindemans Graszoden

Sproeien
Water is de eerste levensbehoefte
voor het gras. Door een juist
vochtgehalte kan het droge
periodes overwinnen en een goed
wortelsysteem ontwikkelen. Sproei
daarom 2 tot 3 keer per week voor
een langere duur achter elkaar,
zodat ook de diepgewortelde
wortels voldoende water krijgen.
Gemiddeld heeft een grasmat
drie tot vier centimeter water per
week nodig. De beste tijd om een
bestaand gazon te sproeien is in de
avonduren.

Tip

Eén van de oorzaken dat
een bodem verzuurt is regen.
Zandgronden verzuren van
nature sneller dan kleigronden.

xHandig o
verzichtx
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Maaien
Bemesten
Kalk strooien
Sproeien
Verticuteren
Emelten bestrijden
Engerlingen bestrijden

Kalk strooien

Gazon verticuteren

Een gezonde grasmat groeit op
een ondergrond met een juiste
pH-waarde, deze waarde is tussen
de 5.5 - 6.5. In het najaar, wanneer
er meer regen valt, komt er veelal
een verstoring in deze zuurgraad.
Bij een te lage zuurgraad groeit
gras slechter en kan er mos
ontstaan. Om problemen hiermee
te voorkomen, strooi je minimaal
een keer per jaar kalk. Daarbij zorgt
kalk voor een betere opname van
meststoffen.

Als het gazon veel mos en onkruid
heeft, kan je dit verticuteren.
Door het gazon te verticuteren,
verwijder je deze viltlaag en krijgt
de grasmat meer ruimte en zuurstof
om te groeien. De eerste drie jaar
van een nieuw gazon hoef je het
gras niet te verticuteren. Pas als
het gras drie jaar oud is, is het
voldoende geworteld zodat bij
verticuteren alleen het mos en
onkruid verwijderd wordt. Na het
verticuteren kan het gazon er slecht
uit zien. Je kunt dit herstellen met
bodemverbeteraar EXTRA en door
kale plekken bij te zaaien.

Tip

Maai het gras op 3.5 cm
voordat je begint te verticuteren.
Huur een verticuteer-machine
op onze locatie in Nederweert.
Verticuteer het gazon op een
droge dag. Het grasafval blijft
dan niet plakken.
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Graskalender
Jaarlijks onderhoud

Januari - februari - maart

Juli - augustus – september

Gras is gevoelig voor betreding in de winter. Ontzie
daarom uw gazon tijdens de vorstperiode. De kans op
beschadiging is dan namelijk extra groot. Wanneer
de vorst begint weg te trekken, kun je de bodem gaan
analyseren. Grote kans dat de zuurgraad in januari of
februari hoger is dan gemiddeld. Indien dit het geval is
dan kun je het gras het beste bestrooien met kalkkorrels.
Deze korrels zorgen dat de zuurgraad weer op peil komt.

In de hete zomermaanden is de kans op verbranding
van het gazon het hoogst. Wanneer de temperaturen
boven de 25 graden uitkomen, adviseren wij om het
gras niet korter dan 4,5 cm hoogte te maaien. Hierdoor
is het gras beter beschermt tegen de hitte. Sproei het
gras daarnaast een aantal keer per week om uitdroging
te voorkomen. Doe dit bij voorkeur vroeg in de ochtend
of laat in de avond. Bij een pas gelegd gazon geldt een
ander sproeischema.

Als de temperaturen in maart weer stijgen en het gras
begint te groeien(gras groeit boven de +10 graden),
dan is het tijd om het gras voor de eerste keer te
maaien. Afhankelijk van het weer kun je in maart voor
de eerste keer bemesten met een voorjaarsmeststof
van Tindemans Graszoden(werking van 3 maanden). De
temperatuur moet ‘s nachts minstens boven de 5 graden
uitkomen, wil de bemesting werken.

In september kun je de eventuele schade van de zomer
herstellen. Het maaien kan worden afgebouwd na één
keer in de week(afhankelijk van de tempratuur). Kale
plekken kunnen nu nog prima worden bijgelegd of
ingezaaid. Daarnaast is het in september tijd om het
gras te bemesten met een najaarsmeststof. Kies voor
een meststof met een laag stikstofgehalte, met een hoog
kaliumgehalte en met Magnesium.

April - mei – juni

Oktober - november – december

Deze drie maanden zijn de gras groeimaanden.
Grasonderhoud is in deze periode dus van groot
belang. Maai zo’n één à twee keer per week en stel de
maaier hierbij niet korter af dan 3,5 cm. Zorg er ook
voor dat je voldoende sproeit. Indien je in maart voor
het eerst bemest hebt met een organische mest, kun
je in juni voor de tweede keer bemesten. Bij droge
periodes is sproeien na het bemesten extra raadzaam.
Gebruik bij voorkeur geen kunstmest. Kunstmest kan
namelijk snel verbranden, waardoor het gras dor kan
worden. Tevens zijn april, mei en juni erg geschikt voor
herstelwerkzaamheden zoals het verticuteren, ziektes
bestrijden en bijzaaien. Als je last hebt van engerlingen
of emelten zijn de groeimaanden erg geschikt om te
bestrijden. De biologische aaltjes tegen engerlingen en
emelten zijn bij ons verkrijgbaar.

Maak je gras klaar voor de winterperiode. Heb je nog niet
bemest in september? Dan is oktober de laatste maand
om dat te doen. Hierna gaat het gras de rustperiode in.
Het gaat niet meer groeien en de groene kleur wordt
doffer. In het geval van zwaardere grondsoorten(leem/
klei) zou je de grond kunnen beluchten, circa 20 cm diep.
Hiermee heeft overtollig water meer kans om goed weg
te stromen in de ondergrond. Ook zijn de herfstmaanden
een ideale periode om het gras te verticuteren.
Afhankelijk van de temperatuur kun je eind november
voor het laatst het gras maaien op een graslengte
van 5 tot 6 cm. In december of januari heeft het gras
kalk nodig. Kalk zorgt voor een hogere pH-waarde
van de grond, waardoor mossen minder kans hebben
om te groeien. Daarnaast zorgt het voor een betere
mestopname in het nieuwe seizoen.

Alle producten die wij
vernoemen in deze gazonkalender
zijn bij ons verkrijgbaar.
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Tevreden over ons gras?

Laat het anderen weten! Deel je foto en
ervaring op Facebook en Google.
Tips of verbeterpunten? Laat het aan ons weten.

Bekijk voor méér
gras onderhoudtips
onze website:

www.tindemansgraszoden.nlx
Tindemans Graszoden B.V.

Karissteeg 2 • 6031 PH Nederweert
info@tindemansgraszoden.nl • Telefoon: +31 (0)85 0645441

