
 

 
 

 

Nieuw seizoen 
 

Wat was het weer heerlijk de zomer, maar het is nog niet afgelopen.  

De nazomer is begonnen en ook wij beginnen weer, we starten met frisse moed aan het 

programma 2019-2020, dat u allemaal weer kunt vinden in het mooie programmaboekje. 
Er staan weer een hoop oude getrouwen, en er staan nieuwe activiteiten op stapel, 

waarvan wij hopen dat veel leden er zin in hebben. 

September is de tuin- en oogstmaand, de dagen worden weer korter en het wordt tijd om 

de oogst binnen te halen, lekker aan het werk en genieten van het fruit, de vlinders, de 
bessen en de mooie lichtval, nu het nog kan. We denken ook alweer aan het voorjaar, er 

kunnen tweejarigen gezaaid worden en bollen geplant. 

Er zijn deze nazomer nog genoeg buitenactiviteiten: we bezoeken de Fruit Boogerd, een 

pluktuin en gaan op excursie naar Trompenburg en dan nog de Groenmarkt, waar u uw 

bijzondere stekjes en planten kunt kopen en verkopen. 
In september begint de bloemschikkunst met een inloopavond en e bloemschikkers gaan 

zich voorbereiden op de ZNKB wedstrijden op 6 oktober, Het bestuur heeft veel 

waardering voor de bloemschikkers die altijd weer onze PR activiteiten opvrolijken met 

fleurige stukjes. 
U kunt zich al opgeven voor (een van) de avonden de algemene tuin- en plantenkennis, 

In 2020 bestaat onze afdeling 60 jaar, u kunt zich nog opgeven voor de jubileumcommissie. 

Wij hopen u te ontmoeten bij onze activiteiten en wensen u daarbij veel plezier! 

Namens het bestuur, 
Plony van der Ham 

 

Lezing 11 september door Dirk Chevalier  
Geur in de tuin 19.30 uur aula Prinsentuin College 

Een warme dag: meer heb je niet nodig om met je ogen toe de 

vele aroma’s in je tuin op te snuiven. En dan bedoelen we niet de 

barbecue geur bij de buurman, maar de prikkelende geuren van de 
planten. Ruikt u niets? Dan is het hoog tijd voor een snelcursus 

geurplanten. 

Geur ontstaat doordat etherische oliën, die opgeslagen zitten in de 

plant of bloem, vrijkomen in de lucht. Wanneer de temperatuur 
stijgt, komen de aroma’s ten volle los. Daarom ruiken we zo 

weinig in onze tuin op een koude dag. Geur is ook tijdsgebonden. Sommige planten, zoals 

kamperfoelie, geuren vooral in de avonduren om zo de nachtelijke insecten aan te trekken.  

Geurende bloemen zijn immers vaak een lokmiddel voor insecten – vooral dag- en nachtvlinders zijn er 

dol op. Geurig blad dient dan weer als afweermiddel tegen insecten en dieren.  
Het hele jaar door kunt u echter van geur in de tuin genieten, zowel bij bomen en struiken, vaste 

planten en eenjarigen als bij bollen en knollen vind je veel geur.  

Dirk Chevalier voorzitter van tuinpunt (Groei & Bloei Vlaanderen)laat u kennis maken met een groot en 

soms verrassend assortiment aan geurplanten tijdens deze interactieve voordracht. 
 

Duizendmaal dank! 
Inmiddels hebben bijna alle leden van onze afdeling het Jaarprogrammaboekje van Groei en Bloei 

Breda 2019-2020 in de bus gekregen. Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder de hulp van 41 

vrijwilligers die heel enthousiast in hun eigen regio of zelfs daarbuiten de boekjes hebben 

rondgebracht.  
Voor jullie hulp,  leuke reacties, enthousiasme, duizendmaal dank! 

 

Willian de Hoon 

Ledenadministratie Groei en Bloei Breda 
 

 September 2019, jaargang 60 nummer 1 

en omstreken 
www.breda.groei.n
l 
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Bezoek aan de Fruitboogerd op zaterdag 7 
september. 
We gaan een bezoek brengen aan de kwekerij van Jan en 

Jos Dilven. Wat ooit met een hobby begon is uitgegroeid tot 

een bedrijf waar mooie oude fruitrassen worden gekweekt. 

Ze zijn zeer enthousiaste vertellers en je kunt er met al je 
vragen over je fruitbomen terecht. Mocht je ook nog 

interesse hebben in de cursus fruitbomen enten (3 maart 

2020) dan heb je nu de gelegenheid om de appeltjes te 

proeven en kun je er al vast over nadenken welk ras je in 

je tuin gaat planten. Het oogsten kan in september 
beginnen en het is een lust voor het oog om zoveel verschillende appels en peren bij elkaar te zien. Jan 

en Jos begroeten je graag op hun bedrijf en de koffie staat klaar. 

Aanvang 13.30 uur en locatie: Hoogstraat 7 5126 NR Gilze. 

Kosten: €6,50 bankrekening nr: NL 60 RABO 010 46 30 353 ten name van KMTP afd. Breda met 
vermelding van cursusnaam en je naam. Aanmelden bij Meggie Laming 0161 431353 

laming.meggie@gmail.com 

 

Tuinclub 17 september  
We beginnen dit seizoen met een terugblik op het zomerseizoen. Graag horen wij van alle groepen de 

ervaringen eventueel met wat mooie plaatjes. De tuinclub is een gezellige groep met veel kennis van 
tuinieren, er kunnen weer wat nieuwe leden aansluiten. Dus als je interessante lezingen wilt horen, 

mooie tuinen bezoeken, en advies van anderen kan gebruiken is de tuinclub de uitgelezen plaats 

hiervoor. Voor vragen Leen Kalkman e-mail leen.k@live.nl of 0168-482886. Kijk ook eens op: 

https://breda.groei.nl/index.php?id=19421 
 

Deelnemers gezocht voor de Groei en Bloei Groenmarkt in september. 
 Op zaterdag 28 september van 10.00-14.00 uur zijn wij weer 

te gast bij Wolfslaar. 

Dat weekend viert Wolfslaar het 50 jarig bestaan, dus er wordt 

extra veel aandacht aan besteed. 

Dit levert vast en zeker meer bezoekers op, een extra reden 
om je op te geven en mee te doen. 

We zoeken dan ook weer leden  die groen en tuin gerelateerde 

artikelen willen aanbieden tegen hobbyprijsjes. 

Te denken valt aan opgepotte tuinplanten, zelfgemaakte 
jam/chutneys/taart, creatieve groenartikelen zoals bijv. 

tuindecoraties van keramiek, mozaiek, nog in goede staat 

zijnde tuinboeken en tuingereedschap, potteriën, brocante en andere spullen die in de tuin gebruikt 

kunnen worden. 
Adres: natuur en milieu educatieve boerderij Wolfslaar, Wolfslaardreef 95 te Breda. 

Op deze mooie locatie  kunnen we veel deelnemers maar ook veel bezoekers ontvangen.  

Dus doe gezellig mee en meld je aan bij Coby Posthumus, cobydewit@planet.nl of tel. 0168-404274 

[na 18.00 uur]. 

De Groenmarktcommissie. 
 

Opgelet fietsliefhebbers. 
Op zaterdag 5 oktober a.s. is het weer zover om met z’n 

allen een fietstochtje te maken. 

De fietstocht is door Ben van Peer, Johan Snoek, Jan 
Verwijmeren en Rien Koeken uitgezet. De tocht is deze keer 

uitgezet rondom Chaam. Door een stukje van Alphen en door 

een stukje van Riel en ook door Gilze komt de tocht. 

De tocht is ongeveer 36 km. 

We starten bij de Familie Zieleman, Kerkdreef 2, 4861 PW 
Chaam ( camping “ ’t Hofland “ ). Parkeerruimte is er 

voldoende. De inschrijving is ook bij de fam. Zieleman van 10.00 tot 10.30 uur. 

U ontvangt dan ook de fietsroute. Na de inschrijving is er koffie en thee voor de liefhebbers. Van 10.30 

uur tot 11.00 uur kunt u beginnen aan de route, zoals deze op papier is uitgezet. 
Onderweg krijgt u nog een lunchpakket, het lunchadres staat op de route beschrijving. 

Het inschrijf bedrag is € 8,-- voor leden en € 10,-- voor niet leden. 

Telefonisch aanmelden voor 30 september 2019, niet vergeten, bij Ben en Riet van Peer,  

telefoon: 076- 5149404 
of per e-mail bij Rien Koeken: mjkoeken@ casema.nl 

 

mailto:leen.k@live.nl
https://breda.groei.nl/index.php?id=19421


Inloopavond bloemschikken 
In september starten de bloemschikgroepen weer en op woensdagavond 4 september is het mogelijk 

om kennis te maken met het bloemschikken bij Groei & Bloei Breda. Tijdens de inloopavond mogen 

geïnteresseerden een kijkje nemen tijdens de bloemschiklessen. Er zal een kleine tentoonstelling 

ingericht worden met bloemwerk van cursisten, de wedstrijdgroep en docenten. Tevens wordt er uitleg 
gegeven over de basiscursus die op woensdag 9 oktober start. Heb je een vriend(in), collega of 

familielid die groene vingers heeft en/of creatief is, breng dan de inloopavond onder de aandacht. Er is 

geen aanmelding nodig, iedereen is van harte welkom tussen 20.00 u. en 21.00 u. bij het Prinsentuin 

College aan de Frankenthalerstraat 15 te Breda. 

 

Handgebonden boeket maken 
Op maandagavond 23 september kunnen bloemschikkers een 

stapje buiten de deur maken. We gaan naar de pluktuin bij 

Boerderij Amélior te Molenschot. Na een wandeling door de 

tuin waarbij natuurlijk geplukt mag worden, maken we onder 

de creatieve leiding van Maartje Ongering een handgebonden 
boeket. Aanmelden bij Trees Koeken 076-

5613775 mjkoeken@casema.nl 

 

Doe jij mee op 6 oktober? 
Voor het eerst in de geschiedenis van het ZNK Bloemschikken is er een categorie voor mensen die mee 
willen maken wat een wedstrijddag inhoudt maar dan zonder de spanning van de wedstrijd. De 

categorie introducee is voor deelnemers die nog nooit aan een wedstrijd hebben deelgenomen. Het 

dagprogramma bestaat uit het volgen van een workshop waarin een techniek wordt uitgelegd en 

geoefend. Na de koffiepauze ontvang je een emmer met materialen en een ondergrond om hetgeen je 

gemaakt hebt tijdens de workshop te verwerken in een bloemstuk. Tijdens het middagprogramma mag 
je de bloemarrangementen van de wedstrijddeelnemers bekijken en er zal een demonstratie gegeven 

worden. Heb je interesse in de bloemrijke dag die dit jaar in Waalwijk gehouden wordt? Stuur dan een 

mail naar znkbloemschikken@gmail.com. Voor leden van Groei & Bloei uit afdeling Breda bedraagt het 

inschrijfgeld €12,50 en voor niet-leden €25,- Aanmelden kan nog tot 10 september, ook voor leden die 
al eerder met de wedstrijd hebben meegedaan is aanmelden nog mogelijk. Wil je meer weten over het 

ZNK Bloemschikken kijk dan op de landelijke website van Groei & Bloei of 

opwww.delangstraat.groei.nl. 

 

Rotstuinclub 
Lezing Hans Meulenbelt over Saxifraga’s: Dinsdag 10 
september , 19.30 uur 

Hans heeft een passie voor deze zeer belangrijke plantengroep 

voor rotstuinen. Hij heeft een extra voorliefde voor de Zilver 

Saxifraga’s m.a.w. de sectie Ligulatae van grote 
plantengeslacht Saxifraga’s en die zijn bij uitstek geschikt voor 

de rotstuin. Hij zal in deze lezing aandacht besteden aan de 

groeiplaatsen in de natuur maar ook van de in de rotstuin 

groeiende planten en aandacht besteden aan de aparte 

rozetvormen, getandeblaadjesen de schitterende 
kalkafzettingen langs de bladranden. 

Hij bezit een grote collectie van de mooiste cultivars onder de Zilver Saxifraga’s. 

Hij heeft inmiddels ook pogingen gedaan om nieuwe cultivars te kweken en zal hij ons daarvan 

deelgenoot maken. 
Dus beste mensen als u wilt genieten van een mooi en leerzame lezing kom dan naar deze lezing. Ook 

niet-leden zijn van harte welkom, de kosten hiervan bedragen €3.50. 

 

Najaars excursie 
Dit keer blijven we wat dichter in de buurt, maar zeker 

niet minder mooi. 
De bestemming voor deze excursie is de Herfstfair in 

Trompenburg; 

Een markt met eerlijke en heerlijke producten, en dat in 

het kleurvolle herfstdecor van Trompenburg! 
Een gezellige drukte, kraampjes met lekker eten, planten 

van geselecteerde kwekers, ambachtelijke producten, 

inclusief heerlijke proeverijen. 
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Tientallen standhouders verkopen hun mooiste planten en hebben heerlijke oogstproducten voor u 

klaar liggen op hun jaarlijkse Herfstfair. 

Een wandeling op eigen gelegenheid langs de historische plekken in de tuin is ook nog mogelijk. 

Datum: zaterdag 21 september 2019 
Vertrek: 0900 uur vanaf Indoor Skydive Roosendaal, De Stok 24, Roosendaal 

Vertrek: 0930 uur vanaf parkeerplaats Princentuin College, Frankenthalerstraat 15, Breda / 

Gelieve plaats van vertrek op te geven bij boeking. 

Kosten: euro 40,00 p.p. en opgeven kan tot 7 september 2019 bij Ria van Kalmthout: 076-5962234 / 
06-43578789 of riavankalmthout@hotmail.com 

Inbegrepen in de prijs: entree, ontvangst met koffie / thee met iets lekkers en een lunch. 

Anders dan u gewend bent van ons vragen wij u de kosten voor deze dagexcursie voor 7 september 

over te maken op rekening nr.: NL 60 RABO 010 46 30 353 van KMTP afd. Breda e.o. met 
vermelding van naam en bus excursie Trompenburg. 

Bij afmelding na 7 september zal de helft van het bedrag in rekening worden gebracht. 

 

Koffie bij het Prinsentuin College 
Vanaf het nieuwe seizoen is er een wijziging voor wat betreft de koffie voorziening in het Prinsentuin 

College. 
De koffie voorziening is dan volledig uitbesteed aan DE. D.w.z. dat er alleen nog koffie gedronken kan 

worden in de aula alwaar een nieuwe luxe koffiemachine staat. Bij deze machine kan uitsluitend 

contactloos betaald worden met een bankpas. 

Ook de prijzen van de koffie zijn (aanzienlijk) gewijzigd. Lees verhoogd. Zie hieronder in de tabel de te 
verkrijgen dranken en prijzen. Het goedkoopste bakje koffie wordt €1,00. 

 
 

Verzoek 
Ik ben weer jam en ander lekkers aan het koken en kan daarvoor de kleinste maat Hak potjes ca. 175 
gr. en andere niet al te grote potten met onbeschadigd deksel gebruiken. 

Helaas ben ik bijna door mijn voorraad heen. Wie wil ze voor mij bewaren en meenemen naar de 

tuinclub of een andere activiteit? 

Bij voorbaat dank! 
Coby Posthumus 

info@deschansedijktuin.nl 

0168-404274 

 
 

 



 
 

Beste tuinliefhebber, 

  

Bij deze wil ik alle afdelingen wijzen op onze opentuin dag op 1 september. 

Deze opentuindag wordt door afdeling Meierijstad georganiseerd in het kader van de 
Opentuinestafette Oost-Brabant. 

Er zijn vier tuinen gratis te bezoeken van 11.00 uur tot 17.00 uur. 

Het betreft de volgende tuinen: 

  

1 Rozannie’s Hof 

Goordonksedijk 10, 

5464 TE Mariaheide 
 

2 De Hoefgaarde 

Wijbosscheweg 118 

5482 ED Wijbosch 

 

3 Dahliatuin de Pompon 
Bernhard van Damstraat 

Eerde 

 

4 Bomentuin Doornhoek 

Doornhoek 3 

5465 RC Zijtaart 

  
Zie voor verdere informatie onze website www.meierijstad.groei.nl 
 

Tuinagenda 

September 

September 

September is vaak een fantastische tuinmaand. De hitte van de zomer is voorbij en de lucht is koeler. Toch 

kunnen er nog vele nazomerdagen volgen met mooie, zonnige dagen. Deze zonnige dagen worden in deze periode 

wel meestal gevolgd door koude nachten. ’s Ochtends ligt er dauw op het gazon en soms kan er zelfs al mist 

optreden. Appels en peren kunnen geoogst worden, Na de rustigere, tragere zomermaanden komt er weer een 

drukke periode in de tuin aan. 

De gevolgen van het korten van de dagen wordt al zichtbaar. Er kan al een begin worden gemaakt van het 

binnenhalen van vorstgevoelige planten. Planten die lagere temperaturen kunnen verdragen mogen nog buiten 

blijven. Vooral zuiderse planten, die maar een minimumtemperatuur van 8 – 10 graden verdragen, moeten al naar 

binnen. 

Als u altijd worstelt met het probleem om planten te overwinteren, kunt u er eens over denken om een kleine 

serre te kopen. Het lijkt misschien raar om dit op het einde van het seizoen te doen, maar als u ze nu zet, is ze 

volledig gereed tegen het nieuwe jaar. Wie eens een serre heeft, kan zich geen leven zonder meer voorstellen. 

Zelfs een onverwarmde kas zorgt voor verrassend veel mogelijkheden. Een groep planten die dikwijls in een koude 

kas wordt gekweekt, zijn rotsplanten. Veel van deze planten kunnen niet tegen onze vochtige winters. Ze hebben 

geen problemen met de kou, maar hun wortels kunnen niet tegen natte grond en zullen uiteindelijk gaan rotten. 

Een serre, waarvan de deuren en de ramen openstaan voor een goede circulatie is de ideale plaats voor 

rotsplanten. 

De soort en grootte van de serre hangt af van uw portemonnee en de grootte van uw tuin. Bezuinig niet te veel op 

grootte want het blijkt dat een serre snel gevuld is en bijna altijd te klein. Let zeker op de ventilatiemogelijkheden 

met minstens een dakventilatie en vraag desnoods extra mogelijkheden. Bij het plaatsen is het wel handig ineens 

een elektrisch aansluitingspunt te voorzien en een kraan om water af te nemen. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.meierijstad.groei.nl&data=02%7C01%7Cinfo%40breda.groei.nl%7C8c336d8e939c49ee115908d7265a6509%7Cab4c1f4be4994e3f9427d7c4df656593%7C0%7C1%7C637020042018175943&sdata=%2BUMzqIeBTAj%2B0349kj%2FrlKaw9ROY5tAkI138RSD%2BTTc%3D&reserved=0


De herfst is een uitstekende tijd om zulke karweitjes te doen, alsook bijvoorbeeld het aanleggen van extra 

paadjes, een terras, … Als men dit in deze periode doet heeft men in het voorjaar meer tijd om andere klussen te 

doen. 

Ziekten en plagen kunnen ook in deze tijd van het jaar nog problemen veroorzaken en daarom is het verstandig 

om al het zieke materiaal uit de tuin op te ruimen. Als het blijft liggen, krijgen de sporen de kans te overwinteren 

in de grond waardoor er het volgende jaar nog meer problemen zijn. Dit geldt ook voor plaagdieren. Zij 

overwinteren tussen bladeren en in schorsspleten. Maar op deze plaatsen overwinteren ook hun natuurlijke 

vijanden en daarom moet je tuin niet al te netjes opgeruimd zijn voor de winter. Een serre kan best heel goed 

proper gemaakt worden zodat er zeker geen plaagdieren meer aanwezig zijn. 

In de borders kan het opkuiswerk gewoon verder gaan. Uitgebloeide bloemen moeten nog uitgeknipt worden, niet 

voor een langere bloei, wel om mooier te ogen. In september zijn de meeste eenjarigen uitgebloeid en mogen 

verwijderd worden. 

Bijzondere planten voor september 

   

Caryopteris x clandonensis 

‘Heavenly Bleu’ 

Sedum spectabile 

‘Brilliant' 

Viburnum opulus 

‘Compactum’ 

   

   Siergrassen in soorten   

   

   Siergrassen in soorten   

Wat te doen in september? 

Plaagdieren en insecten 

Schade door plaagdieren en insecten zal in deze tijd minder worden. Wees er wel attent op om te voorkomen dat 

ze overwinteren en volgend jaar vroeger en sterker terug opduiken. Verwijder het afval uit de borders. 

Aantekeningen 

Neem een aantekenboekje mee tijdens een wandeling door de tuin. Voordat alles uitgebloeid is en we weer een 

jaar moeten wachten, is het nuttig even te evalueren hoe de planten het hebben gedaan, welke moeten 

verwijderd, gesnoeid, gedeeld of verplaatst moeten worden. Het heeft geen zin veel tijd en moeite te steken in 

planten die het toch niet goed doen. Kijk niet enkel naar bloemcombinaties, ook het blad, zowel vorm als kleur, 



spelen een belangrijke rol. Er kan een bijzonder effect bereikt worden met enkel het afwisselen van verschillende 

kleuren, groottes en vormen van blad. 

Planten 

Het planten van bomen en heesters in container in de herfst heeft verschillende voordelen. In deze tijd van het 

jaar is de grond nog relatief warm en vochtig. De wortels kunnen daardoor nog voor de winter aan de groei gaan 

en de planten nemen dan een vliegende start in het voorjaar. Omdat de grond nog vochtig is hoeft er minder 

aandacht gegeven te worden aan water geven. Planten met blote wortel kunnen pas vanaf november tot einde 

maart geplant worden. 

Klimrozen snoeien 

Begin met het snoeien van klimrozen als ze uitgebloeid zijn. Als ze nog bloeien, wacht dan tot de volgende maand. 

Verwijder bij het snoeien eerst dood of ziek hout. Kijk vervolgens naar nieuwe scheuten, vooral scheuten die uit de 

voet van de plant komen, om te kunnen aanbinden. Als er daar niet zoveel van zijn, snoei dan alle zijtakken van 

de gesteltakken terug tot op 2 à 3 knoppen. Verwijder indien mogelijk alle hele oude takken en snoei ze tot de 

grond terug. Bind eventueel ter vervanging nieuwe scheuten aan. 

Plant nieuwe vaste planten 

Dit is de juiste tijd van het jaar om nieuwe vaste planten te planten. De grond is vochtig en nog warm genoeg 

zodat de wortels voor de winter aan e groei kunnen zijn. Maak een weloverwogen keuze en zorg ervoor dat de 

gekozen planten geschikt zijn voor uw tuinen voor de plaats waar ze terecht komen. Als de gekochte planten vrij 

droog zijn, kunt u ze best een tiental minuten in een volle emmer water zetten. Hierdoor zal de wortelkluit bij het 

planten goed nat zijn. 

Knip vaste planten terug 

Sommige vaste planten kunnen er na de bloei tamelijk slecht uitzien en worden best teruggeknipt zodat de border 

er deftig uit blijft zien. Tegelijkertijd kunnen oudere pollen die in het midden kaal worden uit de grond worden 

gehaald en gescheurd. Opletten bij welke planten u dit toepast want lang niet alle planten hebben deze behoefte. 

Hebt u momenteel de tijd niet om dit te doen, kunt u nog de hele herfst tot in het vroege voorjaar in uw borders 

werken om alles op orde te zetten. 

Een border is bijna nooit van de eerste keer goed, en zelfs dan. De kleuren- en bladcombinaties kan men nog goed 

inschatten, de juiste hoogte en groeikracht zijn veel moeilijker. Een border is eigenlijk een werkstuk dat constant 

moet worden bijgeschaafd, sommige planten worden te breed, een andere kleurencombinaties is misschien toch 

beter, die plant wordt dan weer iets te hoog, … Het voordeel van vaste planten is dat ze gemakkelijk te verplanten 

zijn en gemakkelijk ergens anders verder groeien. 

Vijverplanten 

Te dicht op elkaar groeiende vijverplanten moeten gedund worden. Zuurstofplanten en drijvende planten kunnen 

het zo goed doen dat de vijver helemaal volgroeid. Om andere planten ook een kans te geven, moeten ze dus 

worden uitgedund. Oeverplanten zoals irissen en astilbe’s die uitgebloeid zijn, kunnen indien nodig ook gedeeld en 

verplant worden. 

Gazon maaien 

Maai minder vaak omdat het gazon minder snel groeit. 

Gazonvilt? 

Verwijder gazonvilt uit uw gazon. In de loop van de tijd zal er in uw gazon een laagje dood gras en ander afval 

ontstaan. Dit noemt men een viltlaag. Als deze viltlaag lang aanwezig blijft verstoord dit de luchtcirculatie in de 

bodem en ontstaan er problemen met de waterafvoer. Hierdoor zullen onkruiden en mossen oprukken en uw 

gazon verpesten. Deze viltlaag kan best rond deze periode worden verwijderd. Deze viltlaag kan gemakkelijk met 

een hark of een verticuteermachine worden verwijderd. 

Beluchten 

Gras heeft net als elke plant lucht nodig. Een gazon wordt echter nogal veel betreden waardoor het oppervlak 

volledig verdicht. Om dit tegen te gaan kan het gazon best verlucht worden door een riek om de 15 cm diep in de 

grond te steken en een beetje heen en weer te bewegen. Voor grotere gazons kan dit best met een prikrol gedaan 

worden. 

Lelijke plekken in het gazon inzaaien 

Kleine kale plekken kunnen gemakkelijk hersteld worden door wat graszaad te strooien. Hark eventueel vilt uit, 

maak het oppervlak wat los en egaliseer. Meng graszaad met compost of potgrond en verdeel dit mengsel 



gelijkmatig over de plek. Druk stevig aan met de achterkant van een hark. Bedek eventueel met gaatjesplastic 

zodat het zaad sneller kiemt. 

Nieuw gazon 

De beste tijd voor dit karwei is toch deze periode, hoewel het bijna het hele jaar door mogelijk is. U hebt uw grond 

in de vorige maand al voorbereid, waardoor u direct kunt beginnen met het onkruid te verwijderen en de grond te 

egaliseren. Breek alle grote kluiten zodat de grond een mooie, fijne structuur krijt. Ga met een wel over de te 

zaaien oppervlakte in 2 verschillende richtingen. Ga met een hark terug over de grond en leg alle mooi klaar voor 

het zaaien. Ga na het zaaien nogmaals met een wel over de grond en probeer dan een 5-tal weken niet op het 

gazon te lopen. 

 


