Rolgazon®, topkwaliteit in graszoden!

Grondvoorbereiding voor plaatsing van
Rolgazon®
De grondvoorbereiding is in grote lijnen dezelfde als voor het zaaien van een gazon.
1. De grond dient bewerkbaar en onkruidvrij gemaakt te worden. Dit kan middels omspitten (kleine
oppervlakten) ofwel machinaal door te frezen of met een spitmachine. Deze bewerking moet 15 à
20 cm diep gaan. In geval van nieuw aangevoerde grond of recente grondophoging kan deze
bewerking vervallen en bij stap 2 begonnen worden.
Tip: voor zware klittende kleigrond 2m³ grof rijnzand 10 cm diep inmengen is zeer nuttig
2. Na de eerste grondbewerking worden als grondverbetering 20 kg organische mestkorrels en 15
kg kalk gelijkmatig verdeeld en doorgemengd in de bovenste 15 cm. Dit doormengen kan
handmatig met een ‘vijftand’ (rakel, heek of mestriek) of machinaal met een freesje. Bijkomend
mag eventueel ook 1 m³ afgewerkte champignonmest of gft-compost ingewerkt worden, zeker op
armere en zeer doorlatende zandgrond. De hoeveelheden gelden per 100 m². Pure turf raden wij
niet aan.
3. Grof egaliseren en aandrukken: dit doen we ‘op zicht’ met de schop, rakel, riek of hark. Het
aandrukken kan het beste door voet-naast-voet aantrappen ofwel met een tuinrol. De
oneffenheden die nu ontstaan worden ge-effend en opnieuw aangedrukt om later geen
verzakkingen of kuiltjes in het gazon te krijgen.
4. Fijn nivelleren. Hiervoor heb je een hark nodig (tanden best minimaal 2 cm uit elkaar) waarmee
de grond zo effen en fijn mogelijk gelegd wordt. Als je dit niet in 1 werkgang naar tevredenheid
klaarkrijgt, moet je de 2de maal haaks op de eerste werken en een eventueel 3de maal diagonaal
over het perceel.
Tip: gebruik ook de ‘rugkant’ van de hark, erg handig om kuiltjes dicht te slepen.
5. Finale afwerking: dit kan met de hark ofwel, voor een minutieuze afwerking met een plankje of
keper welke gebruikt wordt als een aftrekrij ( zoals een chape ‘afrijen’)
BELANGRIJK: Waar het gazon straks aansluit met een terras, tuinpad of boordsteen dient de
afgewerkte grondhoogte te liggen op 1,5 cm ONDER deze verharding. Na plaatsing van de
Rolgazon® komt het gras mooi gelijk liggen met de afboording: dit is handig met maaien, géén
hinderlijke rand en geen boorden meer bijknippen enz.

OPMERKINGEN:
- Voor grotere tuinen kunnen alle bewerkingen gedaan worden met 1 machine: de motoculteur of
tuintractor met een freesbak en een rotorkop-eg.
- Géén grondbewerking uitvoeren als de grond erg nat of drassig ligt.

Bij Twijfel of verdere vragen: liever 3x tevéél bellen dan 1 keer te weinig!
Tel. 0495 26 21 26
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