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De definitie van een 
perfect gazon is toe aan 

een update, betoogt 
Robbert Lauret, 

grasexpert en auteur van 
het boek Groen als Gras.

Illustraties Jenny Lindhout

e winter was zeer geschikt om, bij de open-
haard, het afgelopen tuinjaar in gedachten nog 
eens de revue te laten passeren. Wat ging goed 
en wat kan dit jaar anders? Bij mij springt de 

afgelopen zomer eruit, en de gevolgen die deze record-
zomer had voor onze gazons.
In een Zeeuws-Vlaamse tuin waar ik voor het gazon zorg, 
was aanvankelijk alles onder controle. Totdat op een hete 
dag in juli de beregeningspomp het begaf en het gazon in 
enkele dagen veranderde in een krokante laag hooi. Dat 
moment maakte me bewust van de kwetsbaarheid van dat 
gazon. Het gras, zoals dat daar in de tuin lag, was in grote 
mate afhankelijk van externe bronnen en van de tuinman. 
Dat is niet meer van deze tijd, dacht ik. Weersextremen 
zoals hitte, droogte, maar ook korte perioden van hevige 

neerslag zullen vaker voorkomen. Tijd om stil te staan bij 
duurzaam gazononderhoud.

Meedogenloze messen
Als we met het gras in de weer zijn, zijn we eigenlijk niet 
aan het tuinieren. Met tuinieren zoeken we steeds een 
middenweg tussen natuur en cultuur. Als we tijdens het 
wieden een zaailing tegenkomen, vragen we ons af of 
deze mag blijven of niet, en afhankelijk van onze bui 
gunnen we deze plant wel of geen kans om zich in de tuin 
te bewijzen. Als we voor het gras zorgen voeren we die 
denkbeeldige dialoog niet, we leggen onze wil aan het gras 
op. Zo zacht en vriendelijk als een gazon oogt, zo streng 
gaan wij tuiniers er mee om. Onder de meedogenloze 
messen van onze grasmaaier tolereren we weinig tot geen 
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diversiteit. De grasmat wordt week na week gemillimeterd 
en vervolgens vaak met kunstmest weer gedwongen om 
verse grassprieten te laten ontspruiten.  
Veel tuiniers die een traditioneel droomgazon nastreven 
omschrijven hun relatie met het gras als een strijd tussen 
zichzelf en de elementen. Het succes van een gazon 
hangt nog vaak af van het overwinnen van de plaatselijke 
omstandigheden - met mest, water en een middeltje - in 
plaats van dat we de omstandigheden aangrijpen om iets 
bijzonders te maken. Het voelt vaak alsof we met onze 
grasvelden tégen de natuur werken, in plaats van sámen 
met de natuur.

Anders leren kijken 
Om op een milieuvriendelijker manier te zorgen voor 
een gezonde en sterke grasmat die beter bestand is tegen 
weersextremen zullen we meer met de natuur moeten 
samenwerken. Inspelen op de veranderende seizoenen, 
anders leren kijken naar ‘gasten’ in het gazon, en soms 
bereid zijn om van strategie te veranderen. 
De zomer van 2018 begon in mei en duurde tot 
september. Juist in het voorjaar is de combinatie van 
koel weer en voldoende neerslag noodzakelijk voor een 
goede ontkieming en wortelontwikkeling. Vroeg starten 
met doorzaaien en het toedienen van organische mest is 
noodzakelijk om het gras sterk te maken voor de zomer.
Voor wie gewend is om pas eind april of begin mei het 
gazon te bemesten en door te zaaien loopt de kans om de 
wedstrijd te verliezen, nog voordat hij eigenlijk begonnen 
is. Het gras heeft dan weinig tijd om goed te ontwikkelen 
voor de zomer echt van start gaat. 
Een ander cruciaal onderdeel van een sterke en gezonde 
grasmat is de maaihoogte. Het merendeel van de gazons 
wordt te kort gemaaid. De lengte van de spriet houdt 
verband met de lengte van de wortel. Hoger maaien 
betekent een sterker wortelstelsel waardoor meer water en 
voedingsstoffen opgenomen kunnen worden.
De volgende vuistregel is hierbij van toepassing: per 
maaibeurt mag niet meer dan 1/3 van de lengte gemaaid 
worden. Als je normaal op 3 centimeter maait, mag je bij 
4 centimeter de maaier weer starten. Die ene centimeter 
betekent elke drie dagen maaien, zeker tijdens groeizaam 
weer. Een verhoging naar 6 centimeter betekent maaien bij 
9 centimeter. Dat duurt ongeveer een week en is voor de 
meeste tuiniers veel beter in te passen. 
Met hoger gras krijgt onkruid ook minder kans, omdat het 
licht de bodem niet bereikt, waardoor onkruidzaden niet 
ontkiemen.

Kringloop
Een goede bodem, met voldoende organische stof, is in 
staat om meer vocht gedurende een langere periode vast te 
houden. In onze borders kunnen we compost toevoegen 
en in de winter de bladeren laten liggen. Op een gazon 
hebben we deze mogelijkheid niet, bladeren en veel 
compost doen het gras stikken. Toch kunnen we ook op 
het gras een kringloop van voedingsstoffen sluiten, door 
het gemaaide gras te mulchen. De mulch vermindert 
verdamping en omdat de grassnippers klein zijn, worden 
ze snel verteerd.
Naast water en voedingsstoffen is voldoende lucht in de 
bodem cruciaal voor een gezonde grasmat. Zowel hete 
zomers als fikse buien zorgen voor bodemverdichting en 
een gebrek aan lucht. De wortels kunnen dan niet meer 
bij vocht en voeding. Verticuteer en belucht op zijn minst 
één keer per jaar, maar liever twee keer. Na een hete zomer 
doet verticuteren en beluchten wonderen. In combinatie 
met doorzaaien en een najaarsbui is het gazon nog voor 
half oktober weer donkergroen. Grasmengsels die beter 
bestand zijn tegen droogte doen geleidelijk hun intrede 
in de schappen van de tuincentra, iets om in de toekomst 
eens te proberen. Een niet te kort gemaaid gazon met 
lange wortels en een goede bodemstructuur is tevens in 
staat om tijdens hevige regenbuien veel water te bergen.

Tolerante grasmat 
We moeten, denk ik, ook onze blik op gras aanpassen. 
De definitie van een perfect gazon is toe aan een update. 
Donkergroene, onkruidvrije biljartlakens horen bij een 
tijdperk waarin we met onkruidverdelgers door de tuin 
en door het gras liepen, op zoek naar paardenbloemen 
of ongewenste grassen. Ik heb dit zelf ook jaren gedaan 
bij mensen thuis in de gezamenlijke zoektocht naar een 
perfecte grasmat.
Echter, die tijden liggen achter ons. Europese wet- en 
regelgeving is aangescherpt en de ‘wondermiddeltjes’ van 
weleer zijn niet meer toegestaan. Gelukkig maar. Met 
organische mest, een goede maaihoogte en een kringloop 
van voedingsstoffen brengen we nu onze grasmatten in 
topconditie.
Ondanks mijn passie voor gras moet ik zelf ook nog 
wennen aan het idee, maar een spontaan madeliefje of 
klavertje horen thuis in een moderne en tolerante grasmat 
die beter bestand is tegen weersextremen. Al vraagt dat 
van de tuinier wel dat hij of zij niet bang is voor een beetje 
natuur tussen de grassprieten. Een mooie opgave voor het 
komende tuinseizoen. u
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Robbert Lauret
Robbert (29) is geboren in Zeeuws-Vlaanderen en 
al op jonge leeftijd aan het tuinieren geslagen. 
Elke zomer maaide hij zes weken lang gazons 
voor een hoveniersbedrijf, en zelfs tijdens zijn 
studententijd in Nijmegen bleef de grasmaaier 

lonken. Alles wat hij weet over gras heeft 
Robbert gebundeld in het boek Groen als Gras. 
Hierin legt hij uit hoe je een perfect grasveld 
kunt krijgen, van de voorbereiding voor het 
leggen tot de fijnste kneepjes van het onder-
houd. Meer info: www.robbertlauret.com.
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Laat het maai-afval als fijne mulch 
op het gras liggen. Moderne maaiers 

hebben hiervoor een mulch-unit.

Begin zo vroeg mogelijk 
met het gazon (bij voorkeur 

het eerste weekend van maart)
Belucht en verticuteer bij voorkeur twee 

keer per jaar. Een gezonde, luchtige bodem 
zorgt voor een optimale wortelontwikkeling.

Een gazon kan goed tegen droogte 
(al is het verstandig betreding dan te 

vermijden). De gele kleur betekent niet 
dat het gras dood is. Je kunt water 

geven in tijden van droogte, maar ook 
wachten tot het september wordt. 

De randen van een gazon zijn kwetsbaar. 
Vaak ligt één wiel van de grasmaaier in 

de border, waardoor de maaier lager ligt. 
Hierdoor wordt het gras aan de kanten 

vaak te kort gemaaid waardoor onkruid en 
mos aan de randen vrij baan hebben. Zorg 
ervoor dat de border niet te diep ligt en dat 

de randen niet te kort gemaaid worden. 

Beluchten en verticuteren zijn twee 
verschillende bewerkingen. Met verticuteren 
verwijder je mos en snijd je de wortels door 

om nieuwe groei te stimuleren. Om te 
beluchten prik je gaten in het gras, voor een 

betere toevoer van water en lucht. Is het gras 
zacht als een dekbed, dan is verticuteren de 
juiste optie. Is de grasmat zo hard als beton, 

dan zal er belucht moeten worden.

Gebruik altijd organische mest en 
dien dit bij voorkeur om de zes tot 
acht weken toe. In plaats van één 

keer per jaar een grote hoeveelheid, 
liever zes keer een lagere dosis. Werk zoveel mogelijk samen met 

het weer: voer werkzaamheden als 
verticuteren en beluchten in het najaar uit, 
als de temperatuur onder de 20 °C zakt en 
de hoeveelheid neerslag gaat toenemen. 

Zo herstelt de grasmat heel snel.

Verhoog de maaihoogte - maai nooit 
meer dan 1/3 van de graslengte weg.
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