
MalieveldGras
MalieveldGras®®

MalieveldGras®MalieveldGras® is een zeer gebruiksvriendelijk  is een zeer gebruiksvriendelijk 

product, want het is gewoon natuur. Gemaakt van product, want het is gewoon natuur. Gemaakt van 

echt zaad van het Malieveld in Den Haag. In deze echt zaad van het Malieveld in Den Haag. In deze 

handleiding wordt het gebruik van handleiding wordt het gebruik van MalieveldGras®MalieveldGras®  

aan de hand van handige illustraties toegelicht. aan de hand van handige illustraties toegelicht. 

Daarnaast worden er een aantal bijkomende risi-Daarnaast worden er een aantal bijkomende risi-

co’s van het enige échte protestgras benoemd.co’s van het enige échte protestgras benoemd.

Maar voordat we daar op in gaan, moet u deze Maar voordat we daar op in gaan, moet u deze 

zaden eerst omtoveren tot een mooi verzetsga-zaden eerst omtoveren tot een mooi verzetsga-

zonnetje. Het woord ‘zon’ in gazonnetje. Het woord ‘zon’ in gazonzon is hier, zoals u  is hier, zoals u 

wellicht verwacht, van groot belang. Maar wellicht wellicht verwacht, van groot belang. Maar wellicht 

is er nog iets belangrijker, en dat is liefde. En de is er nog iets belangrijker, en dat is liefde. En de 

temperatuur. En de grondkwaliteit.temperatuur. En de grondkwaliteit.

HANDLEIDING
HANDLEIDING

(EN OOK BEETJE EEN BIJSLUITER)

(EN OOK BEETJE EEN BIJSLUITER)

2.

malieveldmalieveld
grasgras

30 gram - met extra politieke lading30 gram - met extra politieke lading

Open de verpakking van

Open de verpakking van

MalieveldGras 
MalieveldGras ®®

1.

malieveldmalieveld
grasgras

30 gram - met extra politieke lading30 gram - met extra politieke lading

Wat goed voor de samenleving 

Wat goed voor de samenleving 

dat u MalieveldGras 

dat u MalieveldGras ®® heeft  heeft 

gekocht!
gekocht!

Haal het zaad uit het zakje

Haal het zaad uit het zakje

6.

Strooi het graszaad gelijk-

Strooi het graszaad gelijk-

matig over het stuk grond

matig over het stuk grond

7.3.

Zoek een geschikte plek 

Zoek een geschikte plek 

om het gras te zaaien.

om het gras te zaaien.

of op het balkon

of op het balkon
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4.

Inspecteer de zaailocatie. 

Inspecteer de zaailocatie. 

Één zakje 
Één zakje MalieveldGras

MalieveldGras®®  is goed is goed 

voor 1,5M
voor 1,5M22 gras. Verdeel het zaad 

 gras. Verdeel het zaad 

door twee, en verstrooi deel één in 

door twee, en verstrooi deel één in 

horizontale worpen, en deel twéé in 

horizontale worpen, en deel twéé in 

verticale. Druk het zaad lichtjes aan.

verticale. Druk het zaad lichtjes aan.

5.

Bevochtig de grond goed

Bevochtig de grond goed

Graag met water. 
Graag met water. MalieveldGras

MalieveldGras® ® 

kunt u het hele jaar door zaaien 

kunt u het hele jaar door zaaien 

maar kiemt het beste halverwege 

maar kiemt het beste halverwege 

het voorjaar, zodra de grond war-

het voorjaar, zodra de grond war-

mer is dan een graad of 12˚C.

mer is dan een graad of 12˚C.

Laat het graszaad even ‘decante-

Laat het graszaad even ‘decante-

ren’. Lucht is goed voor gras, en 

ren’. Lucht is goed voor gras, en 

gras goed voor lucht.

gras goed voor lucht.
Haal eventueel stenen, afval en 

Haal eventueel stenen, afval en 

PFAS weg. Plastic kunt u gewoon 

PFAS weg. Plastic kunt u gewoon 

laten liggen want dat vergaat toch 

laten liggen want dat vergaat toch 

niet. Hark de grond aan tot een 

niet. Hark de grond aan tot een 

egaal oppervlak.
egaal oppervlak.

Met geweld of met een schaar.

Met geweld of met een schaar.

Mochten de tuin of het balkon niet 

Mochten de tuin of het balkon niet 

dé plek zijn, dan kunnen de durfal-

dé plek zijn, dan kunnen de durfal-

len onder ons natuurlijk ook een 

len onder ons natuurlijk ook een 

plekje in het park toe-eigenen.

plekje in het park toe-eigenen.

Tip: Tip: Op turbulente 
Op turbulente dagen waait het 

dagen waait het zaad weg. Plan je 

zaad weg. Plan je actie dus goed.
actie dus goed.



10.

Maak alvast uw protestbord

Maak alvast uw protestbord

Nu we toch even moeten wachten op 

Nu we toch even moeten wachten op 

de natuur is tijd rijp om uw protestbord 

de natuur is tijd rijp om uw protestbord 

te maken, het gras is er bovendien bij-

te maken, het gras is er bovendien bij-

na klaar voor! Met een simpele lat, een 

na klaar voor! Met een simpele lat, een 

stuk karton wat tape en stiften bent u 

stuk karton wat tape en stiften bent u 

zo klaar voor protest.

zo klaar voor protest.

8.

Laat het gras goed wortelen

Laat het gras goed wortelen

Net zoals politiek sentiment goed 

Net zoals politiek sentiment goed 

geworteld moet zijn, heeft ook 

geworteld moet zijn, heeft ook 

MalieveldGras
MalieveldGras®® tijd nodig. Na twee 

 tijd nodig. Na twee 

weken is het gras aardig gewor-

weken is het gras aardig gewor-

teld. Bevochtig met regelmaat. 

teld. Bevochtig met regelmaat. 

11.

Zet je protestbord in elkaar

Zet je protestbord in elkaar

Plak de lat, van zo’n 70cm lang, op 

Plak de lat, van zo’n 70cm lang, op 

het midden van de achterkant van 

het midden van de achterkant van 

het bord met de tape of eventueel 

het bord met de tape of eventueel 

met een lijmpistool. Schuur de lat 

met een lijmpistool. Schuur de lat 

wat op om splinters te voorkomen. 

wat op om splinters te voorkomen. 

●	 MalieveldGras®	is	een	politiek	product	en	
kan	dus	politieke	consequenties	hebben.	De	
Protest Supplies Store	bied	geen	garanties	op	
consequenties.
●	 Omdat	MalieveldGras®	ook	als	kunst-
project	kan	worden	gezien,	zullen	sommige	
kopers	het	product	liever	bewaren	in	hun	
huis	(ook	wel	bekend	als	‘verzamelen’).	Om	te	
voorkomen	dat	de	graszaden	in	uw	collectie	
belanden,	in	plaats	van	in	uw	tuin	(of	balkon	
of	park),	kunt	u	het	beste	nog	vandaag	begin-
nen	met	inzaaien.
●	 Als	u	dan	toch	besluit	om	MalieveldGras® 
voorlopig	te	bewaren,	doe	dit	dan	op	een	
droge	en	donkere	plek.	
●	 En	houdt	MalieveldGras®	buiten	het	
bereik	van	de	regering.
●	 Houdt	MalieveldGras® niet	buiten	bereik	
van	andere	mensen:	deel,	maar	met	mate.

LET OP:

Tips:Tips:

• •  Deel uw eigen Malie-

 Deel uw eigen Malie-

veld met buren, vrienden en familie. 

veld met buren, vrienden en familie. 

••  Haal opkomend ‘onkruid’ weg 

  Haal opkomend ‘onkruid’ weg 

voordat het de overhand krijgt. 

voordat het de overhand krijgt. 

••  Maai pas voor de éérste keer als het gras 10

  Maai pas voor de éérste keer als het gras 10CMCM  

hoog staat. Daarna afmaaien tot 5

hoog staat. Daarna afmaaien tot 5CMCM..

••  Hark het gras af en toe aan, om 

  Hark het gras af en toe aan, om 

mosvorming en klitten te voorkomen.

mosvorming en klitten te voorkomen.

••  Steek uw protestbord in het gras, 

  Steek uw protestbord in het gras, 

zo protesteert u altijd!

zo protesteert u altijd!
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9.

Laat het groeien tot een 

Laat het groeien tot een 

volumeus grasveld
volumeus grasveld

Je kunt het gras nu voorzichtig 

Je kunt het gras nu voorzichtig 

betreden. Besproei de aangeleg-

betreden. Besproei de aangeleg-

de protestgrond regelmatig maar 

de protestgrond regelmatig maar 

zeker niet overvloedig.

zeker niet overvloedig.

Tip: Tip: 

vergeet 
vergeet 

niet om het gras 

niet om het gras 

af en toe water 
af en toe water 

te geven.
te geven.

12.

Tijd om te protesteren!

Tijd om te protesteren!

MalieveldGras
MalieveldGras® ® kan nu volledig 

kan nu volledig 

gebruikt worden om op te protes-

gebruikt worden om op te protes-

teren. Veel succes!

teren. Veel succes!


