Zelf leggen
De voorbereiding
1. Spitten
Een oud gazon kunt u eventueel gewoon onderspitten.
Bij een nieuw gazon de ondergrond goed losmaken en eventueel aanwezige puin, stenen en
wortels verwijderen.
Schrale grond verrijken met (bemeste) tuinaarde. Vermeng dit wel met de bovenlaag. Zure
grond met een pH-waarde minder dan 5 dient u eerst te bekalken.
2. Egaliseren
De aarde eerst grof met een hark egaliseren. Daarna stevig aanlopen en daar waar nodig
nogmaals herhalen totdat de grond helemaal vlak is. Een gazon mag wel iets hellen, maar
voorkom hobbels en kuilen. Die zijn namelijk lastig maaien.
Eventueel kunt u de grond afrijen met een plank.
3. Bemesting
Het bovenste laagje aarde fijn losharken.
Bij onze graszoden krijgt u langzaamwerkende kunstmestkorrels geleverd. Verdeel deze
over de aarde.

De aanleg
4. Graszoden leggen
Indien uw gazon een rechte kant heeft, begint u daar met uitrollen.
Laat de volgende rij verspringen en leg de zoden strak tegen elkaar.
Druk de naden met de hand of met de achterkant van de hark goed aan, zodat de wortels de
grond raken.
TIP: strooi wat potgrond langs de buitenrand om uitdroging te voorkomen.
5. Sproeien
Indien u de zoden bij droog weer hebt gelegd, beregent u ze tot ook de ondergrond goed nat
is. Wacht bij zonnig weer niet tot ’s avonds, maar begin direct.
Waak ervoor dat de graszoden niet uitdrogen: bij droog weer dagelijks sproeien tot de zoden
vastgeworteld zijn.
6. Maaien
Afhankelijk van het jaargetijde kan het gebeuren dat u na 5 dagen al moet maaien. Laat het
gras niet langer worden dan ongeveer 6 tot 8 centimeter.
Zorg voor een scherpe, goed afgestelde maaimachine en maai niet korter dan 4 centimeter.
7. De eerste weken
U kunt uw gazon direct licht betreden, maar nog niet erop voetballen of fietsen. Voor
intensiever gebruik moeten de zoden eerst goed zijn vastgeworteld aan de ondergrond.
Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller dit zal gebeuren.
Alle hierboven genoemde producten zijn bij ons te koop.

