
Graszoden leggen 
Na het leggen van graszoden heeft u binnen enkele weken een ‘betreed-
baar’ gazon. Wij van Zeelandplant willen graag dat u tevreden bent met 
het resultaat. Hierbij een aantal tips die helpen bij het succesvol 
aanleggen van uw gazon.  

 

 

 

Wat heeft u nodig: 
• Spade of tuinfrees 
• Schop 
• Hark 
• Rij-lat of plank 
• Oud kartelmes 
• Gazonwals  
• Grote planken 
• DCM Vivimus® gazon (100L/10m²) 
• Tuinsproeier 



Een strak groen gazon 
Een goede voorbereiding is het halve werk! Om het gras goed te laten wortelen is 

een luchtige bodem van belang. Door de wortels neemt het gras vocht en 

voedingstoffen op, hierdoor zal het gras diepgroen en gezond blijven.  

 

1. Zorg dat alle oude zoden of oude plantresten weg zijn 

Zorg dat alle resten van planten, oude grasmat, losse stenen en takken verwijderd 
zijn.  

Wanneer er een terras heeft gelegen moet al het zand (en puin) weggehaald 
worden. Voer het uitgegraven stuk op met DCM zwarte grond of bv. Terrafin® o.a. 
verkrijgbaar bij van Ouwerkerk B.V. in Middelburg. 

 

2. Zorg voor een luchtige & kruimelige bodemstructuur 

Wortels van graszoden hebben zuurstof nodig om goed te kunnen wortelen. Spit of 
frees de grond daarom goed los, circa 30 cm diep.  

Let op: Bij zware klei grond is alleen los maken niet voldoende.  

Harde gronden zoals kleigrond zorgen ervoor dat het gras slecht kan wortelen en 
bij extreme regenval kan er water blijven staan. Dit kan leiden tot o.a. schimmels 
waardoor er kale plekken zullen ontstaan in het gazon.   

Om dit te voorkomen, kunt u DCM Kleigrondverbeteraar lavakorrel door de 
toplaag heen mengen (3cm per m²). Deze lava is een fijn gesteente, wat luchtig en 
hoekig is. Door zijn hoekigheid blijft hij vele jaren in de toplaag zitten, in 
tegenstelling tot scherpzand wat rond is en na enkele jaren uitgespoeld is.  

Wanneer de grasmat eenmaal ligt is de structuur van de grond verbeteren erg 
lastig! Doe dit dus voordat u graszoden legt.    

 

3. Strooi DCM Vivimus® gazon over de toplaag 

De basis van een strak gazon is een goede structuur. Strooi Vivimus® gazon over 
het losgemaakte stuk grond (100L/10m²). DCM Vivimus® gazon is een product dat 
speciaal is ontwikkeld om de bodemstructuur te verbeteren en de ideale 
groeiomstandigheden te creëren voor het gras. 



4. Egaliseren  

Wanneer de bodem een goede structuur heeft is het gemakkelijker om het stuk 
grond egaal te harken. Strooi DCM meststof aanleg gazon (1Kg/10m²). Vervolgens 
moet het stuk grond aangestampt of bij voorkeur gewalst worden, zodat het vlak 
en vast wordt. Controleer tussentijds of er geen zachte plekken (verzakkingen) zijn. 
Zijn deze er wel, vul deze dan op met losse grond totdat de grond mooi egaal is. Op 
deze manier voorkomt u later verzakkingen.  

Hark nogmaals de toplaag licht los (ca. 1 cm), om de grond kruimelig te maken. Nu 
kunt u de grond egaal afstrijken (afrijen) met een rij-lat of plank. Wanneer het stuk 
grond geëgaliseerd is het tijd om de graszoden te leggen.  

Let op: Zorg dat de hoogte van de ondergrond altijd 2cm onder het terrasniveau 
blijft. 

 

5. Graszoden leggen in 3 stappen 

Zorg ervoor dat de ondergrond licht vochtig is voor u begint met het leggen.  

1. Begin met het leggen van de buitenranden van het gazon zodat er een 
kader ontstaat. Zorg dat bij ronde vormen de graszode wordt ingesneden 
zodat deze vlak op de ondergrond blijft liggen.  
 

2. Vervolgens begint u met het leggen langs een rechte kant. Zorg ervoor dat 
de graszoden zo strak mogelijk tegen elkaar komen te liggen om naden of 
gleuven te voorkomen. Laat de graszoden zoveel mogelijk verspringen van 
elkaar. Aan het einde van een ‘baan’ kunt u de graszoden op maat snijden 
met een oud kartelmes. 
 

3. Met een rij-lat of plank kunt u de graszoden aan de zijkant aandrukken om 
de naden te dichten. Blijf dit herhalen tot de grond bedekt is met de zoden.  
 

Let op: Dat u tijdens het leggen geen kuilen maakt met het lopen over het egaal 
gestreken grond of zojuist gelegde graszoden. Maak gebruik van grote planken 
om een aanvoer pad te creëren. Bij het leggen van de volgende banen, blijft u op 
de planken. Hiermee voorkomt u kuilen en zorgt u meteen dat de graszoden goed 
zijn aangedrukt.  

Mochten er uiteindelijk nog gleuven zijn vul deze dan op met DCM Vivimus® gazon.  



6. De laatste loodjes 

Na het leggen van de graszoden rolt u de graszoden nog éénmaal aan met een 
halfgevulde gazonwals. Of maak gebruik van de grote planken om hiermee de 
graszoden aan te drukken.  

Geef water, water en nog meer water! 

Zorg dat de graszoden niet uitdrogen, dus geef daarom direct na het leggen 
voldoende water totdat ze door en door nat zijn. Herhaal dit de eerste 2 á 3 weken 
zeer regelmatig totdat de zoden zijn vast gegroeid. Hoe vaak u moet sproeien is 
afhankelijk van het weer. Sproei ook overdag!!  

Loop de eerste 2 á 3 weken niet over het gazon totdat de zoden vast zijn gegroeid. 
Door een hoekje voorzichtig op te tillen ziet u of de graszode is vast gegroeid. 
Belast het gazon de eerste maand minimaal.  

 

  

 

7. Het onderhouden van uw gazon 

Na het leggen van de graszoden begint nu het onderhouden van uw gazon. 
Wanneer het gras is gegroeid kan er voor het eerst gemaaid worden. Goed 
onderhoud is erg belangrijk voor het behoud van een mooi gazon. Maaien, 
sproeien en bemesten zorgen ervoor dat vorming van onkruid tegengehouden 
wordt.   

  

 

 

 



Maaien 

Maai het gras in het seizoen (april tot oktober) één keer per week op een hoogte 
van 3-4 cm. Doe dit bijvoorbeeld op donderdag. Hierdoor heeft het gazon een dag 
de tijd om te herstellen en zal het gazon er in het weekend mooi bijliggen.  

Vang altijd het afgemaaide gras op, hierdoor verkleint u de kans op een vilt laag 
en mosvorming in het gazon. Maai ook niet meer dan 1/3 van het gras af om gele 
lelijke plekken te voorkomen.   

 

Bemesten 

Een gazon heeft voeding nodig. Het maaien en vertrappen vergt veel energie van 
het gazon, bemest daarom regelmatig uw gazon. Een gazon dat goed wordt 
bemest zal minder last hebben van onkruid, mos, droogte en vorst. Hieronder een 
jaaroverzicht om het gazon in topconditie te houden: 

Jan. – febr.:  Strooi DCM Groen-kalk (1kg/10m²), dit ontzuurd de bodem en 
activeert het aanwezige bodemleven.  

Mrt. – apr.: Bemest wanneer er veel mos in het gazon zit met DCM Gazon 
Pur (1,0kg/10m²). Hierdoor sterft het mos af en wordt het gazon 
gevoed.   

Geen last van mos, gebruik dan DCM Gazonstart (0,5kg/10m²). 
Herstelt snel het beschadigd of uitgeputte gazon na de winter.  

Jun. – jul.: Bemest voor de 2de keer, deze keer met DCM Vital green 
(0,5kg/10m²). Hiermee groeit het gazon rustig door zonder extra 
maaibeurten. Deze meststof is rijk aan magnesium wat zorgt 
voor een diepgroene kleur.  

Sept. – okt.: Gebruik in het najaar DCM Meststof najaar (1,0kg/10m²) voor de 
laatste voedingsboost zodat het gazon diepgroen en afgehard 
de winter in kan gaan.  

Tips voor het bemesten van het gazon: 

• Gebruik een strooiwagen om egale groei te krijgen 
• In geval van extreem droog en warm weer is het beter de bemesting wat uit 

te stellen. 

 



 

 

Sproeien  

Bij langdurige droogte dient u voldoende te sproeien. Doe dit in de avond om 
verbranding te voorkomen. Bij voorkeur met een zwenksproeier of een 
cirkelsproeier. Het is beter om één keer in de week voldoende water te geven dan 
elke avond een klein beetje.  

 

Verticuteren 

Helaas is in Zeeland mos een terugkomend probleem. Hierdoor zal ieder voorjaar 
(maart) geverticuteerd moeten worden. Bemest 2 weken voor het verticuteren 
met DCM Gazon Pur. Hierdoor zal het mos al grotendeels zijn afgestorven.  

Verticuteer bij voorkeur met een verticuteermachine. Hierdoor houd u het gras 
schoon en zorgt u voor zuurstof in de toplaag.  

 

 

 

 

 

 

Heeft u een vragen? 
Neem dan gerust   
contact met ons op! 

 

 
Advies nodig?  

Bel 0118 – 71 50 80  
verkoop@zeelandplant.nl 



Belangrijke feiten om te weten en veel gestelde vragen:  
 

• Rol de graszoden zo spoedig mogelijk uit, het is een levend product! 
Leg de opgerolde graszoden bij voorkeur in de schaduw. Een opgerolde 
graszode kan max. 36 uur in een goede conditie blijven. Dit is afhankelijk van 
de weersomstandigheden.  
 

• De afmeting van een graszode 
Circa 40cm breed, 250cm lang & 2cm dik (1rol is 1m²) 
 

• Het gewicht van een graszode  
Een graszode weegt circa 15 kg, dit is afhankelijk van het weer. Een pallet met 
50m² graszoden weegt al snel 750kg! Houd hier rekening mee tijdens 
transport.  
 

• Is gratis compost van de milieustraat goed om de bodem mee te 
verbeteren?  
Nee, in die compost zitten veel onkruidzaden en weinig voedingstoffen. 
Tevens kan het ervoor zorgen dat wortels verbranden.  
 

• Wanneer kan er gespeeld worden op het gazon? 
Na circa 3 weken kan er al op het gazon gespeeld worden.  
 

• Uit welke grassoorten bestaat een graszode 
De graszoden die wij normaal leveren wordt speelgazon genoemd. De zode 
bestaat uit Engels raai, veldbeemd & roodzwenk gras.  

 

 

 


