5. Grasbeheer
Een uitgestrekt groen grastapijt is voor de ene persoon een droom maar kan voor een andere
persoon een nachtmerrie zijn. Als leidraad in het beheer van gras zal dit hoofdstuk zeker van pas
komen. Hier kan je tal van tips vinden om je grasperk op een milieuvriendelijk manier te
onderhouden.
5.1. Soorten graszaad
Een mooie grasmat begint bij de keuze van graszaad. Een gemakkelijke keuze is het zeker niet
want er bestaan verschillende soorten gras, elk met specifieke eigenschappen. Veel factoren
hebben een bepalende invloed in de keuze van grassoort. Het klimaat is al een eerste factor
waarmee rekening gehouden moet worden. Gebieden met regelmatige periodes van droogte of
extreme koude kunnen al enkele soorten gras uitsluiten.
De omgeving is een tweede beperking. Ga je het gras inzaaien op een plaats die veel belopen
wordt of in de schaduw van een muur of boom. Ligt de oppervlakte in een lager gelegen vochtige
zone of moet er veel gemaaid worden op de uitgekozen plaats. Sommige grassoorten hebben ook
de perfecte eigenschappen om als voedselbron voor vee te dienen. Denk maar aan weidegras dat
zeer snel groeit.
De laatste jaren zijn er ook traaggroeiende grassoorten op de markt. Deze hebben het voordeel
dat ze minder gemaaid moeten worden en dus minder grasafval opleveren. Het nadeel is wel dat
deze grassoort traag herstelt en niet veel belopen mag worden. In sommige gemeenten wordt dit
traaggroeiend gras gesubsidieerd.
Je kunt ook kiezen voor omhuld graszaad. Dit graszaad is omhuld met een natuurlijke coating die
voorzien is van micro-organisme. Dit zorgt voor minder onkruidgroei en ontwikkeling van mos.
Door dat micro-organisme zal het graszaad sneller kiemen waardoor het geschikt is om kale
plekken in het gras sneller te doen herstellen.
Deze coating maakt het gras ook zwaarder waardoor deze dieper in de aarde valt. Hierdoor
kunnen de vogels moeilijker met het graszaad gaan lopen. Een bijkomend voordeel van dit
grassoort is dat het minder zal uitspoelen wat natuurlijk ideaal is op hellende vlaktes.

5.1.1. Enkele soorten
Graszaden bestaan altijd uit een mengeling van diverse soorten zaden. Dit zorgt ervoor dat gras
steeds uitkomt, ongeacht de omstandigheden.
Als je gras in het najaar inzaait en dit in het voorjaar herhaalt met het overschot van het graszaad
om kale plekken op te vullen dan kunnen er kleurverschillen optreden. Enerzijds omdat je in een
andere periode inzaait maar ook omdat niet alle zaden van het graszaad uit het najaar nog even
kiemkrachtig zijn.
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5.1.1.1. Speelgazon:
Speelgazon is natuurlijk handig voor gezinnen met kinderen omdat het enorm veelzijdig is en wel
tegen een stootje kan. Het gras is niet fijn maar ook niet grof van structuur.
Enkele adressen waar je terecht kunt als je speelgazon wilt kopen:

Comfortgazon VT zaden, zadengids.be
DCM Universeel graszaad, dcm-info.be
Gazon speel & sport, barenbrug.be
Hobbygazon, avevewinkels.be
Relax, somer.be
Speelgazon, avevewinkels.be
Speelgazon, zadengids.be
Vilmorin speelgazon, bucomat.be
5.1.1.2. Sportgazon:
Deze grasmat typeert zich door een hoge weerstand en wordt daarom ook vaak gekozen voor
gezinsgebruik. Het is door een groter aantal diepwortelende grassoorten sterker en dus iets ruwer
qua uitzicht dan speelgazon. Sportgazon groeit sneller, is goed zelfherstellend maar vraagt meer
maaibeurten.
Enkele adressen waar je terecht kunt als je sportgazon wilt kopen:

DCM Activo, dcm-info.be
Familial, vanisroel.be
Gazon sport of Super Sport, somers.be
Gazon Sporttrapide, barenbrug.be
Vilmorin sportgazon, bucomat.be
Sportgazon, avevewinkels.be
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5.1.1.3. Siergazon:
Vroeger ook wel Engels gazon genoemd. Mooi, maar delicaat. Traaggroeiend en daardoor niet
bestand om intens te worden belopen. Het gras mag veelvuldig kort gemaaid worden en leent zich
zeer goed voor een robot- en mulchmaaier.
Enkele adressen waar je terecht kunt als je siergazon wilt kopen:

Castel, vanisrael.be
DCM Grazio, dcm-info.be
Elitegazon, avevewinkels.be
Oxford, somers.be
Sier, barenburg.be
Vilmorin Engels gazon, bucomat.be

5.1.1.4.Trage groeiers:
Trage groeiers zaai je als de oppervlakte weinig wordt belopen en het gras er alleen maar mooi
groen moet uitzien. Deze mengsels bevatten enkel traaggroeiende grassoorten dus ook hier zijn
minder maaibeurten nodig. Een traaggroeiende gazon is gemakkelijk te onderhouden door mulchen robotmaaiers.
Enkele adressen waar je terecht kunt als je trage groeiers wilt kopen:

DCM Lento, dcm-info.be
Traaggroeiend gazon, avevewinkels.be
5.1.1.5. Schaduwgazon:
Een mooi gazon kan niet zonder zon. Schaduwgazon stelt minder eisen maar rekent toch nog op
twee tot drie uur zon per dag. Met minder uren zonneschijn groeit het sprietelig uit.
Enkele adressen waar je terecht kunt als je schaduwgazon wilt kopen:

Schaduwgazon, avevewinkels.be
Vilmorin schaduwgazon, bucomat.be
Parasol, somers.be
Schaduw en zon, barenbrug.be
DCM Ombra, dcm-info.be
Wolf Garten Siergazon Shadow, wolf-garten.be

©Carlo Holsteens

5.1.1.6. Voor droogtegevoelige gronden:
Dit grasmengsel bestaat uit grassoorten die diep wortelen en is bestand tegen langere
droogteperiodes. Ook op zandgrond verkrijg je een mooie groene grasmat. Beregenen is zelden
nodig.
Enkele adressen waar je terecht kunt als je graszaad wilt kopen voor droogtegevoelige gronden:

Water saver, barenbrug.be

5.1.1.7. Met microclover:
Microclover is een erg fijne en laagblijvende klaver die zich bijna verstopt tussen het gras. Het
levert een permanente kwaliteitsverbetering inclusief een mooie groene kleur. Klaver stimuleert de
grasgroei en vult zelf open ruimtes in waardoor mos en onkruid amper groeikansen hebben.
Enkele adressen waar je terecht kunt als je microclover graszaad wilt kopen:

Gazonzaad met microklaver, avevewinkels.be
Moderato, somers.be
Vilmorin Onderhoudsarm gazon, bucomat.be

5.1.1.8. Weidegras:
Weidegras schikt zich perfect voor dieren maar kan ook als speelgazon worden gebruikt. Het is
een snelle groeier en heeft het ruwste uitzicht van allemaal.
Enkele adressen waar je terecht kunt als je weidegras wilt kopen:

Vilmorin graszaad voor weide, bucomat.be
Superstar Horsemix, avevewikles.be
5.1.1.9. Bloemenweide:
Een grassoort dat multifunctioneel gebruikt kan worden. Het bestaat naast traaggroeiend gras ook
uit een mengsel van verschillende soorten bloemen. Hierdoor vormt het een zeer handig lokkertje
voor diverse insecten. Daarbij is het ook uitermate geschikt voor het opfleuren van een verloren
hoekje, een helling of in afwachting van een definitieve tuinaanleg. Als je het zo mooi vindt dat je
het graag permanent wilt behouden, dan moet je in de herfst de handen nog eens uit de mouwen
steken voor het een keer opnieuw te bewerken.
Eenmaal ingezaaid is een bloemenweide puur genieten en één keer maaien volstaat in de
herfstperiode. Als de zaden rijp zijn, laat je het maaisel enkele dagen op het gras liggen zodat de
zanden met het gras kunnen mengen. Neem daarna het maaisel weg en hark de grond een beetje
open. Zo laat je de zaden in de aarde vallen en krijg je volgend jaar weer een prachtige
bloemenweide. Als je dit nalaat, dan zullen elk jaar minder bloemen groeien. Al jouw werk zal voor
niets zijn geweest.
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Enkele adressen waar je terecht kunt als je zaad voor bloemenweide wilt kopen:

Vilmorin Japans bloemengazon, bucomat.be
Tip: Als je een grasperk wilt aanleggen, vraag dan zeker deskundig advies aan de verkopers. Zij
zijn steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied.
Tip: De zaden worden in het vroege voorjaar of in het najaar bij een temperatuur tussen 15°C –
25°C ingezaaid zodat er minder onkruidontwikkeling is in het gras en in deze periode kiemt het
gras sneller.

5.2. De eerste keer gras inzaaien.
Als je voor de eerste keer gras gaat inzaaien op een stukje grond dan maak je de oppervlakte ±
20cm diep los met een vork of een frees. Normaal gaan de woorden “frees” en “ecologisch” niet
samen. Maar dit kan éénmalig. Daarna laat je het ecosysteem herstellen en vervolgens help je om
een sterke en gezonde grasmat te krijgen.
Bovenop de aarde leg je een humuslaag van minimum 5cm dik (compost). Door de oppervlakte
gelijk te harken zorg je dat de humus niet meer dan 10cm diep vermengd zal zijn met de aarde.
Hiermee krijgt het graszaad de juiste hoeveelheid voeding en blijft het langer vochtig in droge
periodes. Deze laag van 10cm geeft de beste huisvesting aan het bodemleven, wat op zijn beurt
weer ten goede komt voor het gras. De bodem blijft zo luchtig en de wortels van het gras kunnen
beter ontwikkelen.
Om de oneffenheden in de oppervlakte weg te werken, moet je ze eerst kunnen zien. De
oppervlakte walsen (wellen) helpt hierbij. Hark daarna alles gelijk.
Als er toch nog oneffenheden overblijven, bijvoorbeeld bij zeer hobbelige oppervlaktes, kan je nog
eens wellen en harken.
Zaai het graszaad in met de hand of een strooiwagen. Dit is naar eigen voorkeur. Doe dit in twee
richtingen, horizontaal en verticaal. Hark het zaad lichtjes in.
Gebruik de wel om het zaad stevig in de grond aan te drukken. Hiervoor moet de grond droog zijn
om te vermijden dat het graszaad blijft plakken.
Maak nu de vlakte nat met de tuinslang. Zit je met een lange periode van droogte, dan zal je dit
enkele keren moeten herhalen.
Maai het gras voor de eerste keer als het 10cm hoog staat. Let erop dat je met scherpe messen
werkt.

5.3. Een bestaand grastapijt weg doen, en opnieuw gras inzaaien.
Leg een laag karton op het gras en plaats een tweede laag karton in de andere richting zodat de
naden van de eerste laag karton zijn afgedekt. Bedek dan het karton met een laag van 10cm
houtsnippers.
Eén jaar later hark je de grofste houtsnippers weg. Vanaf dit punt ga je te werk alsof je een
nieuwe grasmat aanlegt. Begin de aarde los te maken. Dit zal gemakkelijk gaan omdat het
bodemleven gedurende het afgelopen jaar deze plaats heeft onderhouden. Compost aanbrengen
is ook niet meer nodig want hiervoor worden de houtsnippers en het gras gebruikt.
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Wat is er gebeurd met het bestaand grastapijt?
Hierboven wordt uitgelegd hoe oud gras op een milieuvriendelijke manier wordt vervangen door
nieuw gras.
Door het milieu op de eerste plaats te zetten, neem je jezelf een grote last van de schouders en
laat je de natuurlijke meesters in het afbreken van groenafval het werk doen.
BV.
Milieuvriendelijk:
- gras bedekken met karton
- houtsnippers op het karton
- grofste houtsnippers verwijderen
- aarde los maken
- gelijk harken
- wellen
- gelijk harken
- inzaaien
- wellen
- vochtig maken

Eindbalans:
- Gras, karton en houtsnippers worden dankzij
het bodemleven humus.
- Het actieve bodemleven zorgt dat de aarde
los is van structuur en hierdoor heb je zelf
niet veel werk meer om het nog los te
maken.
- De grofste houtsnippers gebruik je als
bruin materiaal om te composteren of is als
mulchlaag te gebruiken.
- Je hebt dan misschien een jaar houtsnippers
maar het is ook een jaar geen grasmaaien
en onkruid wieden is ook niet van
toepassing.
Tijd om van de rest te genieten!

Niet milieuvriendelijk:
- het gras doden met onkruidverdelger
- mest verdelen
- frezen
- dode grasstukken verwijderen
- gelijk maken
- bemesten (al dan niet stalmest)
- gelijk harken
- wellen
- gelijk harken
- wellen
- gelijk harken
- inzaaien
- wellen
- vochtig maken

Eindbalans:
- Gras doden, doodt ook het bodemleven.
- Gebruik van onkruidverdelger tast het
grondwater aan.

- Frezen zet het hele ecosysteem letterlijk
op zijn kop, duurt even voor dit is hersteld
Wat toch weer achterstand oplevert
- Stalmest trekt vliegen aan, die leggen eieren
en zo maden, dit is niet gunstig voor het gras
- Oud gras dat gedood is door herbicide en je
gaat dit composteren dan kan je de compost de
eerste 6 maanden niet gebruiken
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5.4. Het gras als plant beter begrijpen.
Gras is een eenzaadlobbige, zoals prei of een lelie. Eenzaadlobbige planten hebben maar één
blad. Elk blad groeit dus vanuit de basis van de plant en niet vanuit de top. Daarom is je gras zo
goed bestand tegen maaien. Het voortdurend aftoppen van de grasplantjes heeft namelijk geen
invloed op de basis.
Jouw gras te kort maaien heeft wel een verzwakkende invloed omdat je bij elke maaibeurt te dicht
bij het groeipunt knipt. Op deze manier zet je de deur open voor mos en onkruid want dit zijn de
beste omstandigheden waarin zij zich ontwikkelen.
Gras wortelt oppervlakkig. Geeft gras daarom niet veel water. Zo stimuleer je de wortels om
dieper te gaan zoeken naar water en verbeter je de weerstand van het gras. Dit komt zeer goed
van pas tijdens de warme zomermaanden waarin het weinig regent want je gras kan langer
zonder water. Een grote besparing op het waterverbruik.
Als je toch water sproeit in de droge zomermaanden, doe dit dan bij voorkeur tweemaal per week
door veel water te geven (minstens 1 uur) in plaats van elke dag. Laat je het gras langer groeien,
dan zal het vocht minder snel verdampen.
Gras kan uitstoelen. Er groeien knoppen onder de plant die juist onder of boven de
aardoppervlakte uitlopen. Daarom groeit gras niet alleen in de hoogte maar ook in de breedte en
kan het zo een dichtbegroeid grastapijt vormen. Het systeem van uitstoelen wordt bevorderd door
de plant op de juiste manier te maaien. Een grasoppervlakte bestaat niet voor niets uit miljoenen
grasplantjes die op elkaar gepakt staan.
Daarom:
Maai het gras op een hoogte van 4 à 5 cm. Langer gras geeft minder kans aan onkruid en mos
om te ontwikkelen en de aarde zal minder snel uitdrogen. De grassprieten zetten het bodemleven
in de schaduw, waar ze zich thuis voelen. Als je gras te kort maait, neem je de schaduw weg en
stel je het bodemleven bloot aan zonlicht.
Zorg ervoor dat de messen van de grasmaaier altijd scherp zijn. Door de messen na elke 20
maaiuren te slijpen, ben je zeker van scherpe messen. Dit zijn de verkozen omstandigheden om
gras mooi af te snijden (zuivere snijwonden). Werk je echter met botte messen dan krijg je
afgescheurd of gekneusd gras. Gevolg hiervan is groen gras met bruine punten.
Met volgende vuistregel in het achterhoofd ga je nooit de mist in: Voor het maaien is het gras
groen. Als je na de maaibeurt nog altijd dezelfde groene kleur hebt, dan ben je goed bezig. Als de
kleur lichter is, dan heb je het gras te kort gemaaid.
Maai bij elke beurt niet meer dan 1/3 van de totale hoogte weg. Te veel gras ineens afmaaien zal
het plantje te veel verzwakken. Maai ook telkens vanuit een andere richting. Zo voorkom je hard
aangereden patronen in je grastapijt. Voor het (on)kruid is dit verwarrend.
Het is bovendien nadelig als werkt met een mulchmaaier. Het principe van een mulchmaaier is dat
de afgesneden grassnippers terug tussen de grasplantjes vallen. Als je meer dan 1/3 van het gras
maait dan blijven de grassnippers op het gras liggen omdat de massa te groot is om volledig
tussen de grasplantjes te verdwijnen.
De snelheid van maaien is ook belangrijk. Geef de grasmaaier tijd om zijn werk goed te doen.
Door te maaien met een rolmachine voorkom je ook (on)kruid. Het gras wordt afgeknipt en daarna
met een rol wat platgelegd.

©Carlo Holsteens

5.5. Waar blijf ik met al dat gras?
Om grasafval te vermijden kan je een mulchmaaier gebruiken. Het gras blijft gewoon op de plaats
liggen.
Gras kan goed gecomposteerd worden als je het mengt met bruin materiaal.
Werp je gras in de moestuin. Dit beperkt de aangroei van onkruid en de aarde blijft langer vochtig.
Let er wel op dat de laag van gras niet dikker is dan ½ cm zodat het snel kan opdrogen. Een
dikkere laag gaat gisten en schimmelen wat de groenten niet ten goede komt.
Onder de struiken is ook een handige locatie voor overtollig gras. Hier kan je de laag wat dikker
leggen (2cm) maar laat de stammen van de planten vrij. Dezelfde reden geldt hier: een dikke laag
gaat gisten.
Als je hier de mogelijkheid toe hebt, kan je gras laten groeien en slechts tweemaal per jaar
maaien. Dit maaisel wordt gehooid en als bruin materiaal gebruikt om te composteren. Bij vers
gras is dit moeilijker. Gehooid of vers gras kan ook als dierenvoeding dienen.
Voor personen die graag experimenteren, loont het ook de moeite om je gras niet te maaien. Op
termijn kan je zien welke zaden er lang in de aarde hebben slapen en pas ontluiken als er niet
meer intens gemaaid wordt. Elk jaar wacht je een nieuwe ontdekking.
Het te veel aan gras kan je ook beperken als je rekening houd met de grasoppervlakte en met de
grootte van de borders zodat het geheel in harmonie is.
Te veel gras is om problemen vragen want de borders leveren dan te weinig bruin materiaal op
om het
gras probleemloos te kunnen composteren. Dit wil niet zeggen dat we meer tuinafval moeten
creëren door de borders groter te maken. Maar met een grotere border krijg je niet noodzakelijk
meer afval maar wel een betere variatie in je afval. Dit komt dan weer te goede als je gras gaat
composteren.
Mulchen van het gras gaat ook niet want hiervoor zijn je borders te klein.
5.6. Onderhoud.
Denk zeker niet dat je taak erop zit na het inzaaien van je gazon. Het onderhoud is zeker zo
belangrijk. Zoals alle planten heeft gras voedsel nodig. Denk aan de wortels van het gras. Als het
voedsel dieper dan 10cm zit dan zal het gras dit voedsel niet kunnen opnemen. Omdat gras het
hele jaar door groeit, is er met andere woorden ook het hele jaar voedsel nodig.
De behoefte aan voedsel is erg afhankelijk van de temperatuur, in de zomer is er meer nodig dan
in de winter. Gebruik bij voorkeur traagwerkende organische meststoffen (compost). De snelheid
waarmee de meststoffen vrijkomen en beschikbaar worden voor het gras is dan afhankelijk van de
temperatuur.

Gras dat groeit op een humusrijke bodem geeft het voordeel dat gras het voedsel kan
opnemen wanneer nodig.
Humus houdt vocht langer vast (minder water geven).
In humus leven de bodemdieren die ervoor zorgen dat het groenafval weer wordt omgezet
tot voedsel voor het gras. Je zult dan ook minder of niet het gras moeten verticuteren.
Ga je over tot verticuteren, gebruik dan een machine die verticale groeven maakt.
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Verticuteren doe je het best in april en/of september. Zorg dat je in het voorjaar het gras al
een paar keer hebt gemaaid alvorens te verticuteren. Zo wordt het gras na zijn winterslaap
weer gestimuleerd om te groeien en zal de groei sneller hervatten na het verticuteren. Op
die manier kan het gras onkruid en mos te snel af zijn.
Hark het dode gras bij elkaar. Dit gebruik je als bruin materiaal in de composthoop of als
mulchlaag onder de struiken.
Strooi na het verticuteren compost. Het compost valt tussen het gras en in groeven. Zo valt
het compost diep tussen het gras en wordt de humuslaag weer aangevuld.
Voor organische meststof strooi ik Farmers House kippenmest. N.P.K. 4.5 / 3 / 2
organische stof 68%. Kalkgehalte 9.6%. Zo blijft de pH goed op peil en wordt kalken
overbodig gemaakt.
Assen van de houtkachel kan je ook op het gras kwijt. Dit brengt kalium aan voor sterkere
wortels en regelt ook het pH-gehalte. Je kunt ook magnesium toevoegen om het gras een
mooie groene kleur te geven.
5.7. (On)kruid?
Iedereen heeft een eigen mening over onkruid. Voor de ene persoon is onkruid interessant omdat
je ontdekt wat de natuur spontaan aanbiedt. Voor iemand anders is onkruid een vervelende en
vieze hindernis in een perfect onderhouden tuin. Alles wat niet zelf wordt geplant, wordt over
dezelfde kam geschoren.
Mijn definitie van onkruid verschilt hier grondig van. Onkruid is een plant die op de verkeerde
plaats en op de verkeerde tijd is geplant. Waar geen rekening is gehouden met de groeiwijze en
waar na verloop van tijd met man en macht aan gewerkt moet worden om terug naar de hand te
zetten. Op dat ogenblik is die plant, struik of boom nog erger dan onkruid.
Maak jezelf niets wijs: gras zonder onkruid bestaat niet. Vanaf het moment dat gras wordt
ingezaaid, zijn er al onkruidzaden aanwezig in de bodem. Deze onkruidzaden komen naar de
oppervlakte als je de aarde klaar maakt om in te zaaien en ze worden geactiveerd door lucht en
licht.
Ook de vogels en de wind spelen hun rol door onkruidzaden te verplaatsen van de ene
oppervlakte naar de andere. Een beetje tolerantie voor de natuurlijke gang van zaken is dus zeker
op zijn plaats.
Als je toch maar niet gewend geraakt aan de aanwezigheid van onkruid dan volstaat één
wekelijkse maaibeurt in de meest gevallen om het spontaan te laten verdwijnen. Ook kan je
experimenteren met de maaihoogte. Uit de voorgaande teksten hebben we wel onthouden dat je
nooit te kort mag maaien omdat je zo het gras verzwakt en de groei van onkruid stimuleert.
Andere onkruiden zijn eenvoudig met de hand te verwijderen. Of gebruik een mesje om lange
penwortels uit te steken. Soms bloeien ze zo mooi dat ze niet eens storen.
Bij de lastposten die hardnekkig blijven zitten, zal je een keuze moeten maken: tolerant zijn of
herbicide gebruiken.
Herbicide mag echter nooit de eerste keuze zijn. Houd er rekening mee dat herbicide dan wel je
onkruid vernietigt, maar even goed de mooie bloeiende kruiden aantast en een serieuze aanslag
pleegt op het leven in de bodem of dichtbij gelegen planten. Lees daarom aandachtig de
gebruiksaanwijzing van het product en houd je aan de opgegeven dosis. Zo vermijd je dat het
product met het grondwater mengt.
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Vergeet ook niet dat je zeker de twee daaropvolgende maaibeurten vervuild grasmaaisel hebt. Dit
betekent dat je dit compost de eerste 6 maanden niet kan gebruiken om te composteren. Het gras
kan ook niet gebruikt worden als mulchlaag tussen de groenten of bloemenborders.
Een jaarlijkse routinebehandeling is af te raden.
5.8. Samengevat:

Zorg voor een humusrijke bodem, vul deze regelmatig aan (organisch). Na het verticuteren
in het voorjaar zou je gemiddeld elke 10 weken moeten bijmesten. De laatste keer doe je
dit in september zodat je gras sterk de winter in gaat.
In een humusrijke bodem is ook het bodemleven rijk aanwezig, wat ter plaatse het
groenafval verwerkt.
Een humusrijke bodem houdt het vocht langer vast.
Maai het gras niet te kort. Langer gras heeft meerdere voordelen:
(on)kruid en mos krijgen minder kans om te groeien.
Het gras is sterker en gezonder want het wordt niet beschadigd op zijn zwakste plek.
Met langer gras droogt de humuslaag nog minder snel op.
Langer gras geeft schaduw aan de bodem, hierdoor blijft het bodemleven actiever.

Maai met scherpe messen. Om de 20 maaiuren slijpen.
Houd je aan een strikt plan, bekijk je grasoppervlakte want grasmaaien is het meest
arbeidsintensieve gedeelte van je tuin.
Vermijd het gebruik van herbicide.

©Carlo Holsteens

