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SUMMARY TRIAL REPORT 
 

Plaatsing van graszoden  
met TerraCottem® Turf  

 
 

TerraCottem® Turf, speciaal ontwikkeld voor gras(sport)velden is een unieke 
combinatie van meer dan 20 waterabsorberende en voedende elementen die de 
bodemkwaliteit en waterretentie significant bevorderen, met een gezondere en 
sterkere grasmat tot gevolg. Dit rapport toont de verschillende stappen bij plaatsing 
van graszoden met TerraCottem Turf. 
 

Locatie: demoterrein voor de Nationale Grasdag, Hove, België   
Datum: Lente 2012 

 

Stappenplan bij aanleg 
 

 Sproei het oude gazon dood en verwijder de oude zode (bv. eerst met een overtopfrees, 
daarna met een gewone tuinfrees). 

   

 Bepaal hoeveel TerraCottem® Turf er ongeveer nodig zal zijn…. 

 
 Strooi TerraCottem® Turf uit over het oppervlak a ratio van 120g/m², bij voorkeur met een 

“drop-type” meststofstrooier, zowel in de lengte- als breedtterichting, en ALTIJD onder droge 
weersomstandigheden. 

 
 Werk de TCT in met een tuinfrees tot op 20cm diepte, zowel in lengte- als breedteligging. 

 
 Nivelleer het terrein: eerst machinaal met een rotoreg, daarna manueel met een hark. Blijf 

enkele centimeters (de dikte van de zode) onder de boorden van de paden en kanten. Dit is 
later gemakkelijk wanneer u gaat maaien. Druk het perceel aan met een tuinwals. Maak net 
voor plaatsing van de zoden de ondergrond lichtjes los met een hark. 

 



 
 Plaats de zoden in een halfsteensverband. Dit zorgt voor een mooier eindresultaat. Leg de 

zoden tegen elkaar, nooit over elkaar. Nadat alle zoden zijn geplaatst gaat u met een tuinwals 
over het oppervlak. Dit zorgt voor een goed contact met de ondergrond. Naargelang de 
weersomstandigheden is het noodzakelijk om het nieuwe gazon te beregenen. De grasmatten 
mogen niet uitdrogen. De zoden hebben nog geen wortels, dus ze kunnen geen water uit de 
grond halen. De aanwezigheid van TerraCottem® Turf zal de inworteling stimuleren en de 
waterretentie van de ondergrond verhogen. Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen 
de matten na 7 à 21 dagen vast zitten (u kunt de grasmat dan niet langer optillen).. 

 
 

 Het resultaat:  
 

 2 weken na aanleg:  

 
  
 
  
 
 3 maand na aanleg: 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
TerraCottem® Turf  
for sterker, fitter gras 

 
 
 

 
 

 

TerraCottem® Turf 
Wat onder het oppervlak gebeurt, controleert erboven 

www.terracottem.com 

   Snelle verankering  
van de zoden 

  Sterke en diepe 
wortelontwikkeling 


