Graszoden zelf leggen
Een mooie tuin verdient ook een goed aangelegd gazon met hoge kwaliteit. Het biedt de ruimte om van
te genieten en voor kinderen om op te spelen. Het voordeel van graszoden is dat het direct groen is, en
daarnaast binnen 10 tot 14 dagen te betreden is. Om zelf het gazon aan te leggen met graszoden is het
belangrijk om onderstaande stappen goed door te nemen. Het zorgt ervoor dat het gazon een goede
basis heeft om er jaren lang van te genieten.

De ondergrond
Allereerst is het belangrijk dat de ondergrond omgespit wordt. Dit kan door met een schop één of twee spade
diep de grond om te spitten. Of machinaal doormiddel van een tuinfrees. De grond wordt zo los en geeft u de
mogelijkheid om de ondergrond eventueel te verbeteren met bemesting. De grond kan nu al grof geëgaliseerd
worden met een hark. Na het grof egaliseren dient de ondergrond verdicht te worden met een gazon wals en
de ondergrond goed aan te stampen. Om het geheel exact op egaal te krijgen adviseren wij om het met een
waterpas over de oppervlakte te schaven, ook wel afrijden genoemd. Overtollige grond kan verwijderd worden.
Bij het afrijden van de ondergrond dient u rekening te houden dat het geheel 2 centimeter onder de verharding
komt te liggen.

De graszoden aanleggen
Rol de graszoden uit en leg ze nauwkeurig strak tegen elkaar aan, hierdoor zullen er minimale naden ontstaan
tussen de zoden. Wat uit eindelijk resulteert in een strak gazon. Probeer bij het uitrollen van de zoden zo min
mogelijk over het geëgaliseerde stuk te lopen, gebruik desnoods een plank.
Het opmaat snijden van de zoden kan met een broodmes hiermee zijn alle denkbare vormen te snijden. Ook
planten of hoeken kunnen met een broodmes gesneden worden.

Gazon walsen
Wanneer de graszoden zijn aangelegd en alle hoeken zijn gesneden kan het gazon gewalst worden. Dit zorgt
er voor dat de wortels direct kunnen beginnen met wortelen in de ondergrond. Tevens geeft het walsen een
mooier resultaat.

Klaar? Ga direct sproeien!
Wanneer alles is gebeurd kan het gazon beregent worden. Sproeit u net zo lang tot de ondergrond ook vochtig
is geworden. Afhankelijk van de weersomstandigheden dient u dagelijks te sproeien. Na 10 tot 14 dagen zijn
de graszoden aangehecht en mag het voor de eerst keer gemaaid worden.
Voor vragen zijn wij altijd telefonisch te benaderen op (+31) 073 2600 400 of per e-mail op info@tuinengras.nl

