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Gazon

Inleiding
In een aangepaste tuin za\ zeker ook een gazon kunnen passen. Zoals uit het hoofd-
stuk Gereedschap duidelijk zal worden, kan een gazon mer cnige inzet en uithou-
dingsvermogen ook nog onderhouden worden. \íel -oet ,roo, J..r goed gazon aan
een aantai voorwaarden worden voldaan: de oppervlakte moer reJelijk'van maat
zijn, de grondwatersrand moer voldoende laag- zrjn en aan de aanleg dient de
uiterste zorgte worden besteed. Bovendien -o.i,, een stevig en sterk gi".-..rgrel
kiezen. dat niet al te snel groeit.

Vorm
Het is verstandiger om geen gazon aan te leggen in de gemiddercre moderne voor-
tuin. De oppervlakte van zo'n tuin is te klein-om de doelsteilingen van een gazon,
ruimtewerking en speelgelegenheid, te realiseren. In een achtert.rin di. ir heï algc-
meen wat groter van formaat is, is een gazon echter goed op zijn plaats.
Er is dan voldoende ruimte, ook voó. een om.i.r[e.,de'beplanting en er zijn ge-
bruiksmogelijkheden. Een bruikbaar gazon *o., ,".k., ."n opp..j"kte van 25 m2
hebben. Een goed gazon heeft, zoveel mogelijk, een vierka.rr.'uo..,'. Een rechthoe-
kige vorm is ook mogelijk. Een lange, sÀal1e strook is moeilijker te maaien. ook
de, om esthetische redenen, vaak aàngebrachte verspringende hoekjes maken het
onderhoud van een gazon erg lastig. Rechte kanten kunnJn beter gemaaid en bijge-
knipt worden.

Grondwater
Als.de grondwatersrand erg.hoog is, zal het gazon minder gebruiksmogelijkheden
bieden. Na een flinke regenbui bliift het garJn uecl te lang'soppig. Bij 'activireiten
als rijden, zitten, spelen of lopen ontrt"rn ,po.en, garen .n"rl..Ët."pl.kken. U zult
hier een vorm van drainage moeren roepassen.

9T,d. aarde. onder de grasmat extra stevigheid te geven, bijvoorbeerd voor het ge-
bruik van rolstoelen, kunnen er kunststoimr,,.n --., 

g""rj., op de aardc gewa"lst
v'orden. 

_Het 
gras groeit door de matten heen en kan n'aderhanà g"*oo., gï-aaid

worden. Het gazon wordt op deze manier, zeker in natte tijden, uJel b.te. É"g."n-
ba'ar. Deze kunstmamen zijn verkrijgbaar onder de naam ,,í.asenmatte". Extra ste-
vigheid aan de bodem geven ook gatenbetontegels met de gladde kant naar boven
geplaatst. Deze tegels moeren wel uitermate zorgvuldig gelegá worde.r.

Aanleg
voordat met de aanleg van een gazon wordt begonnen, zal vcer aancracht aan de
grond en d_e grondbewerking geschonke.r moeie'r worclen. Gegevens daarover
vindt u in allerlei goede tuinboeken. Daarnaar verwijzen wij ook'voor de vcrzor-
ging van het bestaande gazon.
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