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Inleiding 
 

Beste tuinliefhebber,  

 

Bedankt voor het downloaden van mijn eboek, en de interesse in mijn website. 

In dit eboek vertel ik welke materialen ik aanbeveel om het gazon te 

verticuteren. Deze materialen helpen jou bij het sneller, goedkoper en 

makkelijker verticuteren van het gazon. Bij iedere meststof, grassoort of 

gereedschap geef ik een foto, beschrijving en vertel ik waar je het product het 

beste kunt kopen.  

 

Mijn naam is Koen Bijvelds, blogger op www.Online-Tuinman.nl. Ik schrijf en 

plaats de artikelen op deze site om jou als bezoeker meer te leren over van 

alles wat met tuinieren te maken heeft.  

 

Tijdens mijn carrière als tuinman heb ik met veel verschillende producten 

gewerkt. Ondertussen weet ik welke producten WEL en welke producten NIET 

werken. Daarnaast zijn er honderden, zo niet duizenden, verschillende 

producten om het gras te verticuteren. Hoe kom je er achter welk artikel het 

beste werkt?  

 

Het idee om dit eboek te schrijven kwam voort uit het artikel ‘Het gazon 

verticuteren’ wat ik onlangs geschreven heb. In dat artikel vertel ik de lezers 

van mijn site wat verticuteren is, hoe je het gazon verticuteert, de beste 

periode om te verticuteren en verschillende technieken om te verticuteren. 

Heb je dat artikel niet gelezen? Ik raad je aan om dat te doen vóórdat je dit 

eboek gaat lezen. 

 

Met dit eboek wil ik voorkomen dat jij een verkeerde aankoop doet. Dit wil ik 

bereiken door alleen producten te presenteren die ik zelf gebruikt en getest 

heb. Alleen de producten waar ik 100% achtersta worden in dit eboek 
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genoemd. Daarnaast heb ik de prijzen op het internet vergeleken voor je. In dit 

eboek tref je de beste prijs-kwaliteitverhouding aan.  

 

Dat is dus een beetje de achtergrond van dit eboek. Na het lezen van dit eboek 

ben je instaat om de juiste aankoopbeslissing te maken voor de juiste 

tuinartikelen. De juiste tuinartikelen, en de informatie in mijn artikel, zorgen 

ervoor dat het verticuteren van jou gazon makkelijker, goedkoper en sneller 

gaat. Al snel zie je resultaat, want de juiste materialen in combinatie met de 

juiste techniek leidt tot een groen en mosvrij gazon. 

  

Ik zou het leuk vinden als je vertelt hoe mijn artikel en dit eboek jou hebben 

geholpen. Laat een reactie achter op mijn Facebookpagina, of plaats een 

reactie onder het artikel ‘Het gazon verticuteren’  

 

Veel lees- en tuinplezier! 

 

 Koen Bijvelds 
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Verticuteerhark 
In mijn artikel over het verticuteren van het gazon vertel ik dat er twee 

manieren zijn om het gazon te verticuteren; handmatig of machinaal. Beide 

methodes hebben voordelen, maar ook nadelen.  

 

Voordelen verticuteerhark 

De voordelen van een verticuteerhark zijn: 

 Een verticuteerhark neemt weinig opslagruimte in beslag.  

 De hark is multifunctioneel (als je de juiste hark kiest). De ene kant 

gebruik je om de verticuteren, de andere kant om het vrijgekomen 

materiaal van het gazon te harken.  

 Een verticuteerhark is goedkoop. Zowel in aanschaf, als onderhoud. 

 In kleine tuinen waar het lastig is om te draaien met een 

verticuteermachine, is een verticuteerhark ideaal.  

 

Nadelen verticuteerhark 
Aan een verticuteerhark zijn ook nadelen verbonden. Dit zijn: 

 Het werken met een verticuteerhark is redelijk zwaar 

 Voor grotere gazons is de verticuteerhark minder goed geschikt 

 

Conclusie 
Een verticuteerhark is uitermate geschikt als je een klein gazon hebt. Denk 

hierbij aan gazons tot 75 m2. Je hebt dan een relatief goedkoop gereedschap 

waaraan je weinig onderhoudsruimte kwijt bent. Daartegenover staat wel dat 

het een of twee keer per jaar even zweten is.  

 

Aanbevelingen 
Hieronder zie je een lijst met verticuteerharken waarmee ik werk of gewerkt 

heb. Wil je een verticuteerhark aanschaffen? Klik dan op de foto van de 

verticuteerhark. Je wordt dan doorgestuurd naar een pagina met meer 

informatie over dat type hark. Door de link in dit eboek te gebruiken, krijg je in 

de meeste gevallen een korting of maak je gebruik van gratis verzending.   

https://www.facebook.com/Online-Tuinmannl-688289231364469/
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Product Omschrijving Mijn ervaring Prijs* 

 

Deze verticuteerhark is 
geschikt voor alle Gardena 
combistelen en is roestvrij. De 
werkbreedte is 35 cm. Tevens 
biedt Gardena 25 jaar 
garantie. 

Privé heb ik de Gardena 
collectie altijd gebruikt. Het is 
kwalitatief zeer goed materiaal, 
waarmee ik zonder frustraties 
werk. Ook deze verticuteerhark. 
Na inmiddels 10 beurten zijn de 
tanden nog recht en is er nog 
geen roest te bekennen.  

€ 31,99  

 

Deze verticuteerhark is 
geschikt voor alle Gardena 
combistelen en is roestvrij. De 
werkbreedte is 32 cm. Tevens 
biedt Gardena 25 jaar 
garantie. 

Deze hark heb ik van mijn 
verjaardag gekregen van een 
vriend. Het grote voordeel van 
deze hark is dat je nooit te diep 
verticuteert. Vooral als beginner 
is dat handig.  

€ 52,83 

 

Deze FSC-houten/ aluminium 
Gardena steel is 180 cm lang 
en te gebruiken met alle 
Gardena opzetstukken.  

Door de jaren heen heb ik 
steeds meer Gardena 
opzetstukken gekocht. Het 
grote voordeel is dat ik daar 
maar één steel voor nodig heb. 
Ik heb de steel 1 keer gekocht 
en die gaat nu al zo’n 7 jaar mee 

€ 20,49 

 

Deze verticuteerhark is van 
het merk Talen Tools. Een 
bekend merk onder 
professionele tuiniers. De 
werkbreedte is 34 cm. Let op: 
hark wordt geleverd zonder 
steel.  

De verticuteerhark van Talen 
Tools gebruikte ik op het werk. 
De kwaliteit van de hark is zeer 
goed en ik heb er wel 
honderden tuintjes mee 
geverticuteerd. Deze hark raad 
ik je aan als je al veel 
tuingereedschap hebt wat niet 
te combineren is met Gardena.  

€ 17,00 

*prijs is inclusief BTW en verzendkosten 
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https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=51156&f=TXL&url=https://www.bol.com/nl/p/verticuteerhark-los/9200000084055886/?suggestionType%3Dtypedsearch#modal_open&name=Materiaalgids verticuteren&subid=Hark talen tools
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Verticuteermachine 
Hierboven heb ik de voor- en nadelen van een verticuteerhark opgesomd. Vind 

je een verticuteerhark niet geschikt voor jouw gazon? Dan is een 

verticuteermachine de uitkomst. Hieronder lees je de voor- en nadelen van een 

verticuteermachine.  

 

Voordelen verticuteermachine 
De voordelen van een verticuteermachine zijn: 

 Snelle manier om het gazon te verticuteren 

 In vergelijking met een verticuteerhark is het werken met een 

verticuteermachine licht werk.  

 Met een verticuteermachine creëer je een egaler resultaat, omdat je 

overal even diep verticuteert (ps: dit kan met een verticuteerhark met 

wieltjes ook).  

 Uitermate geschikt voor grote gazons 

 

Nadelen verticuteermachine 
Aan een verticuteermachine zijn ook nadelen verbonden. Dit zijn:  

 Een verticuteermachine heeft relatief gezien veel opslagruimte nodig.  

 Een verticuteermachine is in aanschaf en onderhoud duurder dan een 

verticuteerhark. 

 In kleinere tuinen is een verticuteermachine niet handig, omdat je niet zo 

wendbaar bent (alhoewel er ook kleine verticuteermachines zijn). 

 

Conclusie 
Een verticuteermachine is zeker aan te raden als je een gazon groter dan 75 m2 

hebt. Het snelle en makkelijke gebruik van een verticuteermachine wegen 

zeker op tegen de kosten. 

 

Aanbevelingen 
Hieronder heb ik een serie machines geselecteerd waarmee ik heb gewerkt, of 

waarvan ik het merk goed ken. Klik voor meer informatie op de foto. 

https://www.facebook.com/Online-Tuinmannl-688289231364469/
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Product Omschrijving Prijs* 

 

Deze WOLF verticuteermachine is met zijn 163cc 
benzinemotor geschikt voor gazons vanaf 600m2. 
Het grote voordeel is dat de machine direct het mos 
opvangt, waardoor je niet ook nog is hoeft te harken. 
Het grote voordeel van de benzinemotor is dat je 
geen last hebt van een kabel die in de weg ligt.   

€ 515,00 
 

 

De WOLF VA303e verticuteermachine zorgt met zijn 
elektromotor voor minder lawaai en lagere kosten 
doordat er geen benzine in hoeft. Met de 
werkbreedte van 30 cm is deze machine geschikt 
voor kleine en middelgrote gazons. De opvangbak 
zorgt ervoor dat je niet hoeft te harken. 

€ 249,95 
€ 319,95 

 

Dit is de kleinste WOLF verticuteermachine. Deze 
machine is met zijn elektromotor en werkbreedte 
van 30 cm zeer geschikt voor de kleinere tuinen. 
Door het compacte ontwerp is de machine zeer 
wendbaar. Met de opvangbak bespaar je jezelf een 
boel harkwerk.  

€ 134,96 
€ 149,95 

*prijs is inclusief BTW en verzendkosten. Tevens is dit een actieprijs die wellicht 

niet meer van toepassing is wanneer jij dit document leest. 

 

Uit bovenstaande kan je wel opmaken wat mijn favoriete machinemerk is. Het 

grote voordeel van WOLF is dat de onderdelen voor de machines heel 

gemakkelijk aan te komen zijn. Dit zorgt ervoor dat de onderhoudskosten voor 

deze machines vrij laag zijn, vergeleken met andere merken.  

 

Een leuk voorbeeld is de Black & Decker machine die een kennis van mij heeft 

gekocht. Toen na de tweede verticuteerbeurt de elektrische spoel in de 

machine kapot ging, kon hij geen losse spoel aankomen voor een redelijk prijs. 

Hij heeft toen de hele machine weg moeten gooien.   

https://www.facebook.com/Online-Tuinmannl-688289231364469/
https://online-tuinman.nl/
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=51156&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fwolf-garten-ambition-v-389-b-handmatige-grasmaaier-3400w%2F9200000053064257%2F%3FsuggestionType%3Dtypedsearch&name=Materiaalgids%20verticuteren&subid=wolf%20verticuteermachine%20groot
http://www.tuinartikeltotaal.nl/tuin/?tt=7007_12_291571_WOLFelektroverticuteermachine&r=https://www.tuinartikeltotaal.nl/wolf-garten-elektro-verticuteermachine-va-378-e.html
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Kalk strooien 
Kalk strooien is naast het verticuteren een belangrijke onderhoudstaak. Veel 

mensen denken dat ze ná het verticuteren kalk moeten strooien. Dat is niet 

waar.  

 

Strooi jaarlijks kalk over het gazon. De zuurgraad van het gazon bepaalt de 

frequentie van het kalk strooien. Is de pH-waarde tussen 5,5 en 6,0? Dan volsta 

je met 1 keer kalk strooien per jaar. De beste periode is dan februari of maart. 

 

Is de pH-waarde van je gazon lager dan 5,5? Dan raad ik je aan om twee keer 

per jaar kalk te strooien. Doe dit dan in voorjaar (februari of maart) én in het 

najaar (oktober of november). 

 

Zoals ik in mijn artikel ook aangaf is de hoeveelheid kalk die je strooit 

belangrijk. Teveel kalk strooien kan niet veel kwaad voor het gras, alleen kost 

het je extra kalk. En dus geld.  

 

De juiste hoeveelheid kalk is afhankelijk van de pH-waarde van je grond. Bekijk 

hieronder wat de juiste hoeveelheid kalk per 10 m2 voor jouw gazon is: 

 Lagere pH-waarde dan 5,5:          2 kg kalk              2 keer per jaar 

 pH-waarde tussen 5,5 en 6,5:      1 kg kalk             1 keer per jaar 

 Hogere pH-waarde dan 6,5:        0,5 kg kalk          1 keer per jaar 

Bepaal met behulp van een grondmeter de pH-waarde van je gazon. Hieronder 

heb ik twee grondmeters geselecteerd die daar goed voor geschikt zijn.  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Online-Tuinmannl-688289231364469/
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Grondmeter 1 Grondmeter 2 
  

Prijs: €20,44 Prijs: €36,94 

Dit is een zeer eenvoudige, maar 
goed werkende pH-waarde meter. 

Dit is een uitgebreidere grondmeter. 
Deze 4-in-1 meter meet de pH-
waarde, het vochtgehalte, de 
temperatuur en de lichtintensiteit. 

 

Ikzelf heb voor de 4-in-1 grondmeter aangeschaft. Met die meter kan ik niet 

alleen de pH-waarde meten, maar ook het vochtgehalte in mijn bodem. Die 

functie vind ik zeer handig in de zomer. Ik kan dan heel effectief mijn gras 

besproeien. Wil jij alleen de pH-waarde meten van je bodem? Dan voldoet de 

eerste meter prima.  

 

Heb jij al uitgerekend hoeveel kalk jij nodig hebt voor je gazon? Als je het aantal 

kilogram wat je nodig hebt weet is het tijd om een geschikte kalksoort te 

selecteren. Eentje met magnesium (MgO) erin. Magnesium zorgt voor een 

diepgroene kleur in het gazon.  

 

Ik ben bij DCM uitgekomen nadat ik lange tijd Ecostyle 
AZ-kalk gebruikt heb. De prijs van de zak DCM is gelijk aan die  
Van AZ-kalk. Het voordeel van de DCM kalk is dat het verrijkt  
is met magnesium (15%!), en dat is AZ-kalk niet.  
 

De prijs voor een zak van 20 kg is €13,24 (incl. verzending).  
Ik bestel mijn meststoffen altijd online aangezien ik dan 
niet hoef te sjouwen met de zakken.  
Klik hier voor meer informatie over DCM Groen-Kalk>>  

https://www.facebook.com/Online-Tuinmannl-688289231364469/
https://online-tuinman.nl/
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=51156&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fdcm-groen-kalk-20kg%2F9200000011852192%2F%3FsuggestionType%3Dtypedsearch&name=Materiaalgids%20verticuteren&subid=DCM%20magnesium
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=51156&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fdcm-groen-kalk-20kg%2F9200000011852192%2F%3FsuggestionType%3Dtypedsearch&name=Materiaalgids%20verticuteren&subid=DCM%20magnesium
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=51156&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fph-meter-grond-zuurtegraad-meter-ph-tester-planten-bodemtester-grondmeter-gazon-bodemmeter%2F9200000083652167%2F%3FsuggestionType%3Dsuggestedsearch&name=Materiaalgids%20verticuteren&subid=grondtester%20simpel
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=51156&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fplantcaretools-4-in-1-grondmeter%2F9200000056513091%2F%3FsuggestionType%3Dsuggestedsearch&name=Materiaalgids%20verticuteren&subid=grondtester%204%20in%201
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Bemesten van het gazon 
Als je op Google ‘bemesting gazon’ intikt komt er een lijst van bedrijven naar 

boven die allemaal verschillende meststoffen voor je gazon aanbieden. 

Allemaal met een iets andere samenstelling van de NPK-verhouding. De ene is 

dan speciaal bedoeld voor een jong gazon, en andere om een bestaand gazon 

te herstellen.  

 

Geloof me, ik heb veel van deze merken geprobeerd. Ik zag geen duidelijke 

verschillen in werking tussen de verschillende meststoffen, terwijl de prijzen 

wel aanzienlijk anders zijn. 

 

Ik zie het wel eens bij de buren. Die hebben voor bijna elk plantje een andere 

meststof. In de schuur staan meer dan 10 verschillende mestzakken.  

 

Veel te veel gedoe. Ik ben daarom terug gegaan naar twee meststoffen die 

gewoon werken, én niet te duur zijn. Dit is een kunstmest om mijn tuin en 

gazon een boost te geven na de winter, en een organische gecoate meststof. 

Deze organische meststof strooi ik twee of drie keer per groeiseizoen in de 

tuin.   

 Kunstmest Organische mest 

Foto   

Inhoud Zak à 25 kg  Zak à 10 kg (voor 100m2) 
Merk Fertigreen ECOstyle 

Prijs* € 27,90 € 25,62 
Voordelen  Extra zwavel 

toevoeging 
 Universeel in gebruik 
 Goedkope meststof 

 Goede prijs/kwaliteit 
 Universeel in gebruik 
 Handig in gebruik 
 Lange werking 

Koop nu! Meer informatie>> Meer informatie>> 

*inclusief BTW en verzenden.  

https://www.facebook.com/Online-Tuinmannl-688289231364469/
https://online-tuinman.nl/
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=51156&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Ffertigreen-12-10-18-meststof-25kg-allround-kunstmest%2F9200000060355548%2F%3FsuggestionType%3Dtypedsearch&name=Materiaalgids%20verticuteren&subid=Fertigreen%2025%20kg
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=51156&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fecostyle-tuinmest-10-kg-algemene-tuinmeststof-voor-100-m2%2F9200000013996133%2F%3FsuggestionType%3Dtypedsearch&name=Materiaalgids%20verticuteren&subid=ECOstye%2010%20kg%20algemene%20tuinmest
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=51156&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fecostyle-tuinmest-10-kg-algemene-tuinmeststof-voor-100-m2%2F9200000013996133%2F%3FsuggestionType%3Dtypedsearch&name=Materiaalgids%20verticuteren&subid=ECOstye%2010%20kg%20algemene%20tuinmest
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=51156&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Ffertigreen-12-10-18-meststof-25kg-allround-kunstmest%2F9200000060355548%2F%3FsuggestionType%3Dtypedsearch&name=Materiaalgids%20verticuteren&subid=Fertigreen%2025%20kg
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Mijn meststof gebruik 
Ik ben terug gegaan naar twee meststoffen, zoals ik hierboven al zei. Voor mij 

werkt dit prima. Niet alleen mijn gras doet het goed, ook werkt de meststof 

goed voor mijn planten. 

 

Mijn gazon is bijna 400 m2 groot. Hieronder zal ik even toelichten hoeveel 

meststof ik hiervoor gebruik en wanneer ik die meststof toepas: 

- Eind februari:  1 zak DCM Kalk (pH-waarde ligt bijna altijd rond de  

6,5) 

- April:   Direct na het verticuteren strooi ik 2 zakken Fertigreen  

(ongeveer 100 gram per m2, maar vanwege de inhoud 

van 25 kg per zak heb ik het afgerond naar twee 

zakken). 

- Half mei:  Ongeveer 5 weken na het bemesten met Fertigreen  

strooi ik 2 zakken ECOstyle (100 gram per m2).  

- Half augustus:  2 zakken ECOstyle (100 gram per m2).  

- Oktober:   1 zak ECOsytle (50 gram per m2). Deze laatste gift doe  

ik niet altijd. Dit is afhankelijk van het weer in de 

laatste weken. Als de temperaturen redelijk hoog zijn, 

strooi ik nog een keer. Deze extra strooibeurt geeft 

het gazon voeding om de winter door te komen.  

Om ervoor te zorgen dat ik overal evenveel meststof strooi, gebruik ik een 

strooiwagen van het merk Powerplus. Dit is een zeer degelijke en robuuste 

strooiwagen. Ik gebruik deze strooiwagen niet alleen voor het strooien van 

mest en kalk. Ook kan ik prima zout strooien in de winter.  

Klik hier voor meer informatie over deze zoutstrooiwagen>> 

Voor een kleiner gazon volstaat een kleinere  
strooiwagen, zoals deze hieronder ook prima. 
  

https://www.facebook.com/Online-Tuinmannl-688289231364469/
https://online-tuinman.nl/
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=51156&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fgardena-classic-strooiwagen-300-45-cm-strooibreedte-inhoud-10-liter-geschikt-voor-300m2%2F9200000010826987%2F%3FsuggestionType%3Dtypedsearch&name=Materiaalgids%20verticuteren&subid=zoutstrooiwagen%20gardena
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=51156&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fpowerplus-powxg8250-strooiwagen-23-kg-incl-trechterrooster-afdekzeil%2F9200000020091706%2F%3FsuggestionType%3Dtypedsearch&name=Materiaalgids%20verticuteren&subid=zoutstrooiwagen%2023%20kg
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=51156&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fpowerplus-powxg8250-strooiwagen-23-kg-incl-trechterrooster-afdekzeil%2F9200000020091706%2F%3FsuggestionType%3Dtypedsearch&name=Materiaalgids%20verticuteren&subid=zoutstrooiwagen%2023%20kg
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=51156&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fgardena-classic-strooiwagen-300-45-cm-strooibreedte-inhoud-10-liter-geschikt-voor-300m2%2F9200000010826987%2F%3FsuggestionType%3Dtypedsearch&name=Materiaalgids%20verticuteren&subid=zoutstrooiwagen%20gardena
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Gras doorzaaien 
Het laatste product wat ik in dit eboek nog wil bespreken is het graszaad wat je 

het beste kunt gebruiken voor het doorzaaien van het gazon. 

 

Op het internet zijn veel graszaadmengsels met meststof erin te koop. Als je de 

inhoud van deze producten goed gaat bekijken is het niets meer dan de 

universele meststof (zoals die van ECOstyle) gemixt met graszaad. Het enige 

verschil is dat je er bijna anderhalf of twee keer zoveel voor betaald.  

 

Een voorwaarde waaraan het doorzaaigraszaad moet voldoen is dat het snel 

kiemt. Let daar goed op als je een graszaadsoort kiest. Zelf ben ik uitgekomen 

bij DCM universeel graszaad. Dit graszaad is relatief goedkoop, en kiemt snel. 

 

Voor deze 5 kilogram DCM zak graszaad betaal ik 

€34,95. Klik hier voor meer informatie>> 

 

Dit is geen lage prijs, maar helaas is graszaad nu 

eenmaal niet goedkoop. Om deze prijs even te 

vergelijken: voor ECOstyle graszaad betaal je €39,40 

voor 2 kg! Het DCM graszaad is het graszaad met de 

beste prijs-kwaliteitverhouding uit mijn ervaring.   

https://www.facebook.com/Online-Tuinmannl-688289231364469/
https://online-tuinman.nl/
https://www.bol.com/nl/p/universeel-graszaad-5-kg/9200000061711184/?suggestionType=typedsearch
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Samenvatting 
Zoals je in dit boek hebt kunnen lezen is de keuze voor materialen op het 

internet ein-de-loos. Zeker als het gaat om graszaden, meststoffen en kalk voor 

het gazon. De ene meststof heeft weer iets meer kalium (K) dan de andere, en 

zou daarom dé perfecte meststof voor het gazon zijn.  

 

Ik geloof daar niet in. De producten zijn (bijna) allemaal hetzelfde alleen zit er 

een ander marketingteam achter. Ik heb de meeste merken zelf getest en zag 

behalve de prijs geen grote verschillen. Ik ben daarom uitgekomen op twee 

universele meststoffen. Fertigreen kunstmest en ECOstyle universele 

organische mestkorrel. Qua graszaad ben ik uitgekomen bij DCM universeel 

graszaad, wat snel kiemt en goed geschikt is voor het doorzaaien. 

 

Zelf pas ik deze twee meststoffen jaarlijks toe in combinatie met DCM Groen- 

Kalk, DCM universeel graszaad en het verticuteren. Het gazon ligt er nu 

werkelijk heel mooi groen bij. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik hoop dat dit eboek jou geholpen heeft met een keuze te maken voor de 

geschikte materialen voor het verticuteren.  

 

Heb je nog vragen? Mail me gerust op koenbijvelds@outlook.com of stuur me 

een berichtje op Facebook 

https://www.facebook.com/Online-Tuinmannl-688289231364469/
https://online-tuinman.nl/
mailto:koenbijvelds@outlook.com
https://www.facebook.com/koen.bijvelds.7

