
1. Voorbereiding
Heeft u een bestaand gazon? Dan verwijdert u eerst uw oude grasmat. Oude grasresten verwijdert u daarna zoveel mo-

gelijk, zodat uw bodem luchtig blijft en de nieuwe grasmat zo snel mogelijk kan aangroeien. Voor u begint met het aanleg-

gen van het nieuwe gazon is het verstandig de ondergrond eerst goed los te maken. U kunt de grond omspitten of frezen.

Tip! Voor een goede bodemvruchtbaarheid adviseren we om door de bovenste 10 cm van de losgemaakte grond een 

laagje Vitaterra te mengen of frezen.

2. Egaliseren
Eerst rolt u de losgemaakte bodem aan. Vervolgens egaliseert u de grond eerst met behulp van een hark en vervolgens 

met een rij of plank voor een super straks resultaat. Hierna strooit u speciale bemesting voor de aanleg over de onder-

grond. Deze bemesting geeft de wortels van het gras een boost. Gebruik geen ander type bemesting, hierdoor kunnen de 

wortels juist verbranden. Vervolgens harkt u de ondergrond nog even heel licht los.

  TIP! Houd de bovenkant van de grond ongeveer 2 cm onder de rand van de bestrating.  
Zo kunt u het gras straks makkelijk maaien.

3. Gras leggen
Belangrijkste tip: groen kant boven! Rol de zoden zo uit, dat deze strak tegen elkaar komen te liggen. Het makkelijkste is 

u eerst een baan uitrolt rondom uw gazon, als een soort lijst. Dit vult u vervolgens in met banen van graszoden. Op onder-

staande afbeelding kunt u zien hoe wij dit aanpakken. Met een broodmes kunt u de graszoden eenvoudig op maat snijden. 

Vervolgens rolt u de graszoden aan met een wals, zo groeien de wortels van het gras eerder aan.

4. Beregenen
Een pas aangelegd gazon heeft veel behoefte aan water. De wortels van het gras zijn nog niet in de bodem vastgegroeid 

en het gras is daarom afhankelijk van het water wat het via de lucht krijgt. Pas aangelegde graszoden drogen daarom ook 

snel uit. Om een fris en groen gazon te krijgen én te houden is het daarom belangrijk om te beregenen. Een belangrijke 

graadmeter hierbij is dat de bodem constant vochtig is, maar niet drassig. Het beste is om de eerste paar weken ongeveer 

twee keer tot 3 keer per dag te sproeien. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van het seizoen en de temperatuur. U kunt uw 

gazon natuurlijk handmatig of met een eenvoudige tuinsproeier sproeien, maar een beregeningssysteem zorgt dat het 

gazon op het juiste moment, de juiste hoeveelheid water krijgt. Wilt u meer advies over het beregenen of de aanleg van 

beregening? Vraag een offerte aan of neem contact met ons op via info@verspeekgraszoden.nl of 06-25085608.

  TIP! Begin met warm weer direct met het sproeien of beregenen van het gras,  
dus ook sproeien in de zon!

Het werk zit erop! Veel plezier met uw nieuwe gazon.
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