
Graszoden maaien 
  
Regelmatig graszoden maaien is absoluut noodzakelijk bij goed gras onderhoud. Wij adviseren u om de 
graszoden minimaal 1x per week te maaien, in het voorjaar zelfs minimaal 2x per week. Besteed voldoende 
aandacht aan de graszoden om uw gras optimaal verzorgd te houden en om de kans op onkruidvorming en 
grasziektes te verkleinen. U kunt dan volop genieten van een mooi groen grastapijt. 
  

Wanneer voor het eerst maaien? 
Het maaiseizoen is van maart tot oktober. Kijk voor het maaien wel naar de weersomstandigheden. U kunt 
het beste gras maaien met droog weer. Is het gras nat, dan hebt u eerder de kans dat de grasmaaier 
verstopt raakt. 
  

Eerste keer maaien na het aanleggen van nieuw gras 
Wacht niet te lang met de eerste maaibeurt! Zodra het gras een lengte van 4 centimeter heeft dient u het 
reeds te maaien. Doorgaans is dit al na 1 week. Maai de eerste keer voorzichtig en niet meteen kort. Doe 
dit meerdere stappen over een paar dagen verdeeld, tot u de gewenste lengte hebt bereikt. Belangrijk is 
zeker bij de eerste maaibeurten het gemaaide op te vangen of af te voeren.  
  

Hoe kort moet het gras? 
Maai het gras in het begin niet te kort. Bij te laag maaien verslijten de graszoden sneller. In het voorjaar is 
een lengte van 3 centimeter genoeg. Tijdens de zomermaanden is het beter als het gras wat langer blijft, 
vooral bij extreme droogte (+30⁰C).  Houd het gras dan op 4 cm. Dit om uitdroging en verkleuring te 
voorkomen. 

 
Wat voor een maaimachine heb ik nodig? 
U heeft keuze uit drie soorten grasmaaiers. 
 
Kooimaaier  

Een kooimaaier wordt gebruikt om het gras kort te maaien. Deze maaier knipt 
het gras af, waardoor u gavere grassprieten krijgt. Het is echter wel zo dat een 
kooimaaier sneller slijt dan een cirkelmaaier en heeft dus meer onderhoud nodig. 
 
 
 
 

Cirkelmaaier  
Een cirkelmaaier zorgt ervoor dat het gras er afgeslagen wordt doordat het mes 
in de maaier snel ronddraait. Hierdoor wordt het gras iets rafeliger. Let er tijdens 
het maaien op dat stenen, takken of ander afval met hoge snelheid gelanceerd 
kunnen worden. Vermijd dit contact dus zoveel mogelijk. Het mes van de 
cirkelmaaier dient net als de kooimaaier jaarlijks geslepen te worden voor een 
goed resultaat. 
  

Robotmaaier 
Dagelijks het gras maaien zou optimaal zijn. Daarvoor leent een robotmaaier zich 

bij uitstek. 
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