
Graszodensnijder (indien je een
oud gazon moet verwijderen)
Een stevige schep
Een grondfrees
Een tuinwals
Een egaliseerhark of een plank

 
 
 

 

 
Leg de bedding
 2 à 3 cm onder
het straatwerk

klaar. 

3Verdicht de grond met een grondwals of stamp het goed aan.
Door het verdichten van de ondergrond wordt de kans  op

verzakkingen verkleint. Hierdoor ontstaat er een  daadkrachtige
bodemlaag voor de graszoden.

 

GEMAKKELIJK IN 8 STAPPEN GRASZODEN LEGGEN

BENODIGDHEDEN: 1
GAZON VERWIJDEREN

Een oud gazon kan het beste verwijderd
worden met een graszodensnijder of een
schep. De oude grasmat  dient  2 tot 3 cm

diep te worden afgesneden. Voer het
oude gras altijd af.

 

2
  FREZEN / SPITTEN

   VERDICHTEN

4 EGALISEREN

TIP

Spit of frees het oude gazon nooit om onder
de grond. Dit kan verzakkingen veroorzaken.

Door te frezen wordt de grond losgemaakt, waardoor de grond luchtig
wordt en het water beter kan wegstromen. Ook worden voedingsstoffen
achteraf beter opgenomen. Spitten kan gedaan worden met een brede
spade (zandgrond) of een lange, smalle spade (kleigrond).
Frezen/spitten bij een natte ondergrond is niet aan te raden.

Egaliseer de grond met een plank of egaliseerhark. Controleer of de
grond overal op de juiste hoogte ligt, zo niet vul het dan aan met zwarte
aarde. Na het egaliseren, dient de grond licht opgeharkt te worden.

Heb je nog vragen?
 Neem gerust contact op! +31 (0)85 06 54441

 of info@tindemansgraszoden.nl



Huur je wals
 op locatie

Nederweert

TIP

5Verdeel de (organische)aanleg bemesting gelijkmatig over het
oppervlakte heen. In het voorjaar is het raadzaam om ook kalk op de

ondergrond te strooien. Zowel de bemesting als de kalkkorrels mogen
direct contact hebben met de wortels van de grasmatten. De bemesting

en kalkkorrels kunnen ook in stap 2 worden toegevoegd.

7Wals de nieuwe aangelegde graszoden. Door te
walsen worden alle naden nog eens extra tegen

elkaar gedrukt. Ook wordt de lucht onder de
graszoden weggeduwd. Hierdoor maken de wortels

beter contact met de ondergrond.

GEMAKKELIJK IN 8 STAPPEN GRASZODEN LEGGEN

BEMESTEN

6
GRASZODEN UITROLLEN

WALSEN

8 SPROEIEN

Onze merken

Begin met het uitrollen van de graszoden naast een lange rechte
kant. Sluit de graszoden in de lengte op elkaar aan. Druk telkens de
naden goed tegen elkaar aan zodat de wortels minimaal bloot 
liggen. Snij de graszoden af met een broodmes of kantenknipper, 
zodat je geen overlappingen hebt. 

Na het leggen van de graszoden dienen deze direct te worden
voorzien van water. Zorg ervoor dat de grasmat de eerste 14 dagen elke
dag wordt voorzien van water. De hoeveelheid water wat het (nieuwe)
gras nodig heeft, is terug te zien in onze onderhoudskalender.

Gebruik onze Humusbalans aanleg
bemesting


