
STAPPENPLAN 
GRASZODEN

Spit of frees de oude grond om tot op een diepte van 25 centimeter.

Vermeng arme grond met een bodemverbeteraar.  
Hierin zitten meststoffen en bacteriën die essentieel zijn voor de nieuwe grasmat en je verbetert er 
ook de structuur van de grond mee. Deze ongeveer 10 à 15 cm. inwerken.

De grond goed effenen.  Voet na voet aanstappen is een goede bodemdruk of je kan gebruik maken 
van een wals. Deze stap is belangrijk omdat de kans anders bestaat dat de graszoden na het leggen 
gaan verzakken. Hou er rekening mee dat het gras best lager ligt als de  omliggende bestrating. 
(+- 1 cm)

Egaliseer de ondergrond nauwkeurig met een hooihark of een gewone hark. 

Voorbereiding
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De graszoden moeten zo snel mogelijk na ontvangst strak tegen elkaar worden uitgerold.

Begin best aan een rechte zijde van het perceel;

Vervolgens steeds van het gras wegwerken;

Werk steeds in de breedte, zo zijn de naden minder zichtbaar;

De zoden goed tegen elkaar aansluiten, om verdroging of verstikking te vermijden;

Na het aanleggen, goed aanrollen.

Géén zoden plaatsen bij méér dan 25°C, zelfs bij beregenen.

Plaatsen

www.vandenbergh.co > Bodemverbeteraars
                                                Werkmaterialen > Tuinwalsen
                                                Werkmaterialen>  Harken en rijven

Direct veel water geven is van levensbelang voor het gras. 

Bij hoge temperaturen zeker niet wachten tot ’s avonds. 

De eerste 14 dagen voldoende water geven, totdat de wortels van de zoden goed zijn vastgegroeid 
(bij warm weer, overvloedig 2 à 3 keer per dag).

BEREGENING

www.vandenbergh.co > Beregening
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Vanaf het moment dat de grasmat geworteld is dient men vooorzichtig te maaien;

Maai steeds met scherpe messen;

De eerste maal zeker niet te kort maaien (ca. 5 cm) daarna tot 3 à 4 cm; 

Dit is normaalgezien na 8 tot 10 dagen.

MAAIEN

We raden aan om 3-4 weken na het plaatsen reeds meststoffen te strooien.  

Telkens als u maait, neemt u een gedeelte van de grassprietjes (en dus ook voedingsstoffen) mee. 

Vergeet dus niet regelmatig (minimum 3 keer per jaar) te bemesten met een goed 
samengestelde meststof om de groei aan de gang te houden. 

Regelmatig maaien en bemesten is belangrijk voor het behoud van een prachtig gazon. 

Voor de ideale meststoffen en bemestingsadvies kunt u steeds bij ons terecht.

MESTSTOFFEN

www.vandenbergh.co > Meststoffen

Daar wij echter geen toezicht hebben op het gebruik en de praktische toepassingen van onze graszoden kunnen wij 
geen enkele waarborg geven. Wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor eventuele slechte resultaten

• Graszoden binnen de 4u leggen.
• Klachten worden enkel aanvaard binnen 24 uur na levering.
• Bij levering boven 25° C, extreme regenval of vorst  worden geen klachten aanvaard.!
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