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INSTALLATIERICHTLIJNEN 
KOKOSMATTEN MET GRASAFWERKING

1 Graszaad zo gelijkmatig mogelijk over de bodem uit-
strooien en met een hark onderharken.

2 Ingezaaide grond met kokosmatten bedekken.

3 Afhankelijk van de situatie kunnen de matten horizon-
taal of verticaal worden gelegd.

4 Wanneer de kokosmatten met een overlap van on-
geveer 2 cm is gelegd, zijn doorgaans 2 pennen per 
vierkantemeter voldoende voor de verankering. Aan 
de randen zijn 3 tot 4 pennen per strekkende meter 
nodig.

5 Voor een goed contact van de mat met de bodem 
en een correcte doorgroei van het gras door de mat, 
is het aan te raden om de mat na aanbrengen met 
aarde te bestrooien. Dit voorkomt tevens het op-
waaien van de matten.

6 Bij langdurige droogte irrigatie toepassen om de 
groei te bevorderen.

7 Bij zeer voedingsarme grond is een bemesting van 
de grond noodzakelijk. Dit kan door nadat de vege-
tatie op gang is gekomen ongeveer 50 gr/m² kunst-
mest over de matten uit te strooien en nat te maken.
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Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld,
nochtans kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.

10 cm

Bovenkant en onderkant van een op talud gelegde mat
moet 200/300 mm worden ingegraven tegen windvang.

Overgang van een mat naar een volgende
moet een overlap hebben van ongeveer 10 cm.

Een goede voorbewerking van de ondergrond
is een eerste vereiste voor een correcte en snelle
vegetatie van het zaad.

Randen van de mat moeten
elkaar 2-3 cm overlappen.

De mat dient de contouren
van de bodem goed aan te nemen.
Mat dus niet te strak trekken.

Randen van de matten met aarde bedekken.

Gewenste zaadsamenstelling na
bewerken van de grond inzaaien
voordat de matten worden gelegd.

Bevestigingspennen, 4 mm diam x 200/300 mm
lang voor zware grond en 300/400 mm lang voor
zeer losse grond.
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