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GRONDIG IN AL UW
GRAS- EN GRONDWERKEN
AANLEG EN RENOVATIE VAN SPORT- EN GOLFTERREINEN, PAARDENWEIDES,
OPENBARE PARKEN, BEDRIJFSTUINEN, …
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WE LATEN ER GEEN
GRAS OVER GROEIEN
Wilt u uw voetbalveld of paardenweide renoveren, of een openbaar
park of golfterrein laten aanleggen? Wij gaan de uitdaging aan, zowel
voor particulieren, bedrijven, overheden als in onderaanneming.
Samen bekijken we hoe we uw perfecte grasveld creëren op een zo kort
mogelijke tijd. Daarvoor mag u rekenen op ons uitgebreide machinepark
en onze jarenlange ervaring. Steeds met oog voor kwaliteit, een grote
gedrevenheid en héél veel liefde voor gras.
Welke uitdaging u ook hebt, wij helpen u deze te
verwezenlijken. U bent immers ambitieus. Wij ook.

REKEN OP
ONS VOOR:
» Verticuteren

» Onkruidbestrijding
» Bezanden

» Topdressen
» Uitvlakken

» Doorzaaien
» Beluchten

» Grondvoorbereiding
» Nivellering
» Inzaaien
» Spitten

Van grasvelden in
alle formaten.

www.grondwerkenlauwers.be
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VERTICUTEER- EN MAAIMACHINE

Door te verticuteren wordt de bovenste grondlaag
losgemaakt, zodat uw gras wordt verlucht en terug de
ruimte krijgt om te groeien. Overgebleven grasmaaisel en
bladeren worden verwijderd en alles wat niet op het gras
hoort, wordt opgeruimd om verstikking tegen te gaan.

Voor de aanleg en renovatie van voetbalvelden, golfterreinen, paardenweides, parken, bedrijfstuinen, …

DOORZAAIMACHINE

Kale plekken in uw grasveld lossen
we op door strategisch bij te zaaien.
De juiste zaaisamenstelling is daarbij
cruciaal. Snel uitgevoerd en met een
mooi, vol grasveld als resultaat.

Voor de aanleg en renovatie van voetbalvelden, golfterreinen, paardenweides, parken, bedrijfstuinen, …

VERTIDRAIN

Bij intensief gebruik komt de grond steeds vaster te
liggen. Dit beïnvloedt de zuurstof in de grond en de
doorlaatbaarheid van de bodem. Door de toplaag te
prikken en los te woelen, wordt deze weer waterdoorlatend en kunnen de graswortels opnieuw ademen.

Voor de aanleg en renovatie van voetbalvelden, golfterreinen, paardenweides, parken, bedrijfstuinen, …

SPUITMACHINE

Onkruid. De nachtmerrie van elk grasveld. Wij selecteren
voor u snelwerkende en duurzame bestrijders, die we
benevelen over het veld. Steeds volgens de norm en
ecologisch verantwoord! Met speciale fijnvernevelaars
zorgen we voor veel resultaat met weinig product.

Voor het onderhoud van elk type grasveld of grond.
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OVERTOPFREES

Wilt u een nieuw grasveld aanleggen? Dan frezen we
eerst de bovenste laag om. Stenen en minderwaardige
graszoden verdwijnen in de bodem, terwijl de gezonde
ondergrond bovenaan komt te liggen. Zo creëren we een
leeg canvas voor een pareltje van een grasveld.

Voor de voorbereiding van elk type grasveld.

NIVELLEERMACHINE MET LASER

Dankzij de lasertechnologie wordt uw grasveld tot op
5 mm egaal gelegd. Het resultaat? Een perfect vlak veld
met een natuurlijke waterafvloeiing. Als u dat wilt, kunt
u zelfs een afhellend veld laten aanleggen. Zoals gezegd,
geen uitdaging is voor ons te groot.

Voor de voorbereiding van elk type grond en steenslagfundering.

ZAAIMACHINE

Onze zaaimachine verkruimelt de
toplaag en legt deze mooi egaal alvorens
de perfecte dosis zaad te verdelen.
Zo krijgt u een perfect ingezaaid grasveld,
voorzien van de beste zaaicombinatie.

Voor de voorbereiding van elk type grasveld.

SPITMACHINE

Door zand in te mengen tot een diepte van 40 cm
creëren we een nieuwe grondstructuur. Hierdoor zal
het gras sterker worden en diepere wortels krijgen.
Bovendien brengt de spitmachine zuurstof in de grond
en verbetert deze de waterhuishouding.

Voor de voorbereiding van elk type grasveld.
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GEEN GROENTJES
IN ONS VAK
Uw project wordt altijd met de grootste zorg aangepakt. We maken duidelijke
afspraken, zowel qua timing als kwaliteit. Onze jarenlange ervaring en ons
eindeloze enthousiasme zijn uw garantie voor een perfect uitgevoerd project,
hoe groot het ook is.
Wilt u een betrouwbare en ambitieuze partner, die geen
enkele uitdaging uit de weg gaat? Zoek niet verder.

ONZE GARANTIES:
» Op tijd

» Tractoren met laagprofielbanden

» Kwaliteitsvolle werken

» Van A tot Z met 1 partner

» Volgens afspraak
» Snel en efficiënt

» Moderne machines

» Professioneel advies

www.grondwerkenlauwers.be

LAAGPROFIELBANDEN

Uw gazon is ons dierbaar. Om schade
tijdens de renovatie of aanleg te
vermijden, werken wij uitsluitend met
laagprofielbanden. Deze bijzondere
banden zetten minder druk op uw
grasveld, zodat er geen sporen of andere
oneffenheden worden gevormd.

info@grondwerkenlauwers.be

DE PARTNER VOOR AL
UW TUINPROJECTEN
OOK IN ONDERAANNEMING
Ook als tuinaannemer kunt u rekenen op onze expertise. Wij delen uw passie
voor gras en leggen de lat net zo hoog als u, zodat u steeds uw klanten snelheid
en kwaliteit kunt garanderen.
Wij helpen u graag met alle voorbereidende werken.
Hoe groter de uitdaging, hoe grootser het resultaat.
» Alle soorten graafwerken: ophogen, spitten, aanleg van glooiingen, …
» Grondtransport met kleine gronddumpers

» Aanleg van steenslagfundering voor opritten en parkings

» Aanleg van Eurodal-platen voor zowel private als industriële parkings
» Frezen, overtopfrezen, diepwoelen, egaliseren met diverse machines
» Inzaaien of zaaiklaar leggen van gazon

» Verschralen van zware bodems met zand

» Verrijken van arme teelaarde met diverse soorten mest en compost

» Plantklaar maken van grondvlakken met grondmengsels zoals turf of zand
» Plaatsen van L-elementen

» Lasergestuurd nivelleren met kilverbord
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