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U wilt een nieuw gazon of uw huidig 
gazon een goede opknapbeurt 

geven? Deze praktische gids van Barenbrug 
laat zien hoe u de prachtigste groene 
resultaten kunt bekomen. Pak de zaken 
een paar uurtjes als “gazonprofessional” 
aan en geniet het hele jaar van uw eigen 
sublieme gezonde grasmat.

 SIER  GAZON

Een decoratief gazon 

• heel fijn siergazon
• mooie groene (bijna blauwe) 
 grasmat
• minder geschikt voor intensieve 
 betreding
• kan goed groeien in schrale 
 omstandigheden

 SPEEL  GAZON

Decoratief en sterk

• snelle kieming
• dichte zode
• resistent tegen betreding
• hoge sierwaarde

 SPORT  GAZON

Robuust en breed toepasbaar

• snelle kieming en vestiging
• kan goed tegen betreding
• dichte zode
• kan tegen kort maaien
• hoge sierwaarde

 RAPIDE

Snelle opkomst en sterk

• zeer snelle kieming en vestiging
• kan heel goed tegen betreding
• dichte zode
• kan tegen kort maaien
• hoge sierwaarde

 SCHADUW  GAZON

Sterk in zon én schaduw

• hoge schaduwtolerantie
• hoge betredingstolerantie
• vormt een dichte zode
• toepasbaar in zowel de zon 
 als de schaduw
• hoge sierwaarde

 TRAAGGROEI  GAZON

Ecologisch gazon met 
weinig onderhoud

• milieuvriendelijk gazonmengsel
• een uniek gazonmengsel
• lage kosten voor onderhoud
• prachtig gazon met dichte zode
• bestand tegen betreding
• droogteresistent

Een boekje vol

GAZON tips
KIES UW GAZON
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Gras groeit het best op goede, vrucht-
bare grond die niet te vast en niet te 

los is. Bereid de grond goed voor. Verwijder 
het onkruid voor u de grond omspit. 
Gebruik hiervoor eventueel een onkruid-
bestrijder zonder nawerking (raadpleeg uw 
tuinspecialist). Laat het sproeimiddel 2 tot 3 
weken inwerken.

• Spit de grond ± 30 cm diep 

om. Let erop dat de oude zode 

goed onderaan de grondkluit 

zit. 

- Verwijder stenen en wortels. 

Laat de grond een paar weken 

braak liggen. 

- Schoffel opkomend onkruid 

regelmatig weg, zodat kiemen en 

plantjes niet tot onkruid of mos 

zouden kunnen uitgroeien. Voeg 

eventueel compost of turf in de 

bovenlaag toe en meng deze goed.

• Egaliseer 

ruw de grond en vermeng de 

gazonmeststof gelijkmatig in 

de toplaag. Druk vervolgens 

de grond aan met de rol bij 

droog weer. Voorkom putten 

en bulten.

• Maak de grond goed fi jn en 

zorgvuldig gelijk met de hark, 

vóór u zaait.

• Zaaien kunt u vanaf maart 

tot half oktober. 

- Meng zorgvuldig het zaad en 

zaai het gazon in twee keer. 

- Zaai de tweede keer haaks op 

de looprichting van de eerste 

keer.

• Hark

daarna de zaden lichtjes in 

(1 à 2 cm diep) en rol de grond 

licht aan om het zaad goed 

in contact te brengen met de 

grond. (Schaduwgazon slechts 

0,5 cm diep zaaien.)

• Enkele dagen vóór de eerste 

maaibeurt is het raadzaam 

het gazon aan te rollen om de 

wortels vast te zetten.

• Maai 

de eerste maal als het gras 

± 8 cm is. Maai niet korter dan 

1/3 van de totale hoogte en 

nooit korter dan 2,5 cm.
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Het is mogelijk uw gazon letterlijk 
een grondige opknapbeurt te geven. 

Na ongeveer zes weken ziet alles er dan 
weer als “nieuw” uit, zonder de grond te 
bewerken.

• Maai zorgvuldig en zo kort 

mogelijk

• Kam daarna de grond en 

het gras grondig uit met een 

verticuteerhark of -machine

• Ruim het afval goed op

• Vul gaten en oneffenheden 

op met wat tuinaarde

• Zaai bij met een 

graszaadmengsel speciaal 

voor herstel van gazons 

(vb. Barenbrug RAPIDE Herstel)

• Zaai met

 de hand of met een 

strooiwagen

• Bemest meteen

• Als het gazon weer een 

gezonde, groene uitstraling 

heeft, kunt u overgaan op 

gewoon basisonderhoud.

TIP

Hou het grondoppervlak tijdens 

de eerste twee à drie weken 

voortdurend vochtig.

Snel herstel 
• heel snelle kieming 

en vestiging

• kan heel goed tegen 

betreding

• beschermt tegen vogels 

en mieren

HERSTEL VAN GAZON Herstel van bestaand 

GAZON
Herstellen rapide  voor hersteL 



MAAIEN

O
N

DE
RHOUD VAN GAZO

N

BEMESTEN

O
N

DE
RHOUD VAN GAZO

N

O
O

RZAKEN VAN ONKRUID

EN
M

O
S

O
N

DE
RHOUD VAN GAZO

N

Een goed onderhoud bestaat uit vijf 
basisactiviteiten:

• maaien
• bemesten
• onkruid en mos bestrijden
• verticuteren/verluchten
• sproeien

Maai het gras als het bijna 

tweemaal zo hoog is als het 

zou moeten zijn. Maaien wordt 

aanzienlijk lastiger als het gras 

nog langer is. Verwijder het 

maaisel direct. Te kort maaien 

is niet goed.

Bemest uw gazon drie tot 

vijf keer per jaar. Gebruik 

hiervoor een ‘professionele’ 

langwerkende gazonmeststof in 

fi jne korrels van 1 à 2 mm.

Mos en onkruid zijn in de 

meeste gevallen te wijten aan 

volgende belangrijke oorzaken:

• te kort maaien

• te weinig voeding uit de 

bodem aan het gras

• schaduw ofwel gebrek aan 

direct licht

• slecht 

verluchte grond 

• te vaste en/of 

te vochtige grond

• zware grond

• zure grond

ONDERHOUD VAN GA ZON GAZON
onderhoud
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Geen
gazonmeter?

vraag het na
bij de kassa.
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Verticuteer uw gazon een tot 

twee keer per jaar, het best 

in april en in september. Heel 

belangrijk is verluchten, zeker 

bij zware en vaste grond.

In normale omstandigheden 

heeft een gezond gazon geen 

besproeiing nodig. Sproei 

bij droogte of bij gazon op 

zandgrond, omdat er dan 

onvoldoende water beschikbaar 

is voor het gazon.

HOE?

• minimum 10 liter water per 

m². Dit stemt overeen met 

1 cm water opgevangen in 

een glas met rechte boorden 

tijdens het sproeien.

• alleen ‘s avonds of 

‘s morgens. Zo kan het 

water langzaam in de grond 

dringen en verdampt het 

niet onmiddellijk.

Met deze gratis gazonmeter 

bepaalt u altijd het exacte 

maaimoment. Hierdoor blijft uw 

gazon mooi en in topconditie.

ONDERHOUD VAN GA ZON

SPROEIEN
VERTICUTEREN 
EN VERLUCHTEN

Gazonmeter


