
  

 

 

NIEUWSBRIEF Openbaar groen eind mei 2020 
 

De zomer staat voor de deur.  

Hoe bereiden we ons nu nog voor op droogteperiodes? 

Hoe voeden we onze bloembakken en hanging baskets bij en wanneer is daarvoor het 

beste tijdstip?  

Eccodal HD Flex, een nieuwe revolutie in de grasdallen. 

Kastanje palen zijn opnieuw in voorraad! 

Een nieuwe en biologische methode om de Eikenprocessierups te bestrijden. 

Dit leest u allemaal in onze nieuwe nieuwsbrief. 
 

1. Gietranden 
 

Gietranden zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Bij een nieuwe aanplant, 

die in het najaar of voorjaar werd uitgevoerd is het nog niet te laat om deze gietranden 

alsnog aan te brengen. Doe dit wel op een correcte 

manier! Vaak wordt de gietrand aan de boompalen 

vastgespijkerd. Dit is niet de juiste methode. De 

gietrand moet op de wortelkluit gezet worden en 

dit is uiteraard binnen de boompalen, zodat het 

water precies bovenop de kluit komt en het water 

graag in de kluit kan weglopen en niet langs de kluit 

direct de ondergrond inzakt. Hierdoor werkt de 

gietrand optimaal en bent u gewapend tegen de 

droogteperiodes! 

 
                                            

 

2. Aquabag 
 

De Aquabag is een soort druppelzak met een inhoud van 75L die 

gedurende 6 tot 10 uur rustig leeg druppelt rondom de stam van de 

boom. Dit voorkomt dat water wegloopt en  zorgt ervoor dat de boom 

rustig de tijd heeft om het water op te nemen. De zak is eenvoudig 

rondom de boom te bevestigen door deze vast te ritsen. Bij grotere 

bomen kunnen 2 of meer Aquabags aan elkaar geritst worden. Vullen 

gebeurt met een waterslang via een sleuf bovenaan de zak. De Aquabag is 

herbruikbaar in andere projecten. 

 



  

 

                                             

3. Bijbemesten van bloembakken en hanging baskets met 

oplosbare meststoffen 

Bloemen in bloembakken en hanging baskets hebben maar een beperkte buffer aan 
grond en voedingsstoffen. Om een heel seizoen een perfecte bebloeming te garanderen, 
heeft de plant extra voeding nodig. Hier bieden de oplosbare meststoffen Kristalon 
Blauw 19-6-20+ 3 MgO + sporenelementen of Polyfeed Menuet 20-5-20 + 3 MgO + 
sporenelementen de oplossing. Bij elke gietbeurt wordt oplosbare meststof aan het 
gietwater toegevoegd. Het hoge gehalte aan Stikstof zorgt voor de groei en de kleur, 
Magnesium werkt positief bij de fotosynthese en Kalium zal vooral voordelen hebben bij 
de bloei. 

                                                         

4. Eccodal HD Flex 

Eccodal HD Flex is een stevige maar tevens flexibele gazontegel op basis van 
gerecycleerd plastic. De grasdallen zijn 78,5 cm x 58,5 cm groot, hebben een hoogte van 
4 cm en zijn grijsgroen. Het groot contactoppervlak onderaan zorgt voor een betere 
lastenverdeling op de tegel. Het is een Belgische innovatie.  

 

            Bovenaanzicht                                                                Onderaan 

 



  

 

5. Kastanje palen 

Wegens de Coronacrisis waren de bossen waar de palen worden gerooid, gesloten maar deze 
werden onlangs opnieuw geopend. De kastanje palen zijn bij ons dus opnieuw op voorraad! 
 

6. Biologische bestrijding van de Eikenprocessierups 
 

Advanta pakt uit met een innovatief inheems gras-/kruidenmengsel “Eco-processierups” om de 
Eikenprocessierups via een natuurlijke bestrijding te lijf te gaan. Het zaaien van het Eco-
processierups bloemenzaad biedt een oplossing op lange termijn. Advanta ontwikkelde speciaal 
hiervoor een meerjarig kruidenmengsel met scherm- en vlinderbloemigen die in de buurt van 
eikenbomen ingezaaid moeten worden. In het bloemenmengsel zal een habitat ontstaan waarin 
de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zich thuis voelen en vermenigvuldigen. Dit is 
een duurzame en biologische aanpak. Verpakkingen vanaf 500 g via ons te verkrijgen. 
 

                         
                                     Afbeelding Koppert 

Nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren: 
Patricia Cnockaert   0472 560 350 patricia.cnockaert@luc-pauwels.be 
Jeroen Cauberghs   0472 422 133 jeroen.cauberghs@luc-pauwels.be 
Xavier Puvrez   0498 668 928  xavier.puvrez@luc-pauwels.be 
Greet De Raeymaecker 0497 588 403 greet.deraeymaecker@luc-pauwels.be 

 

 

 

 

 

Luc Pauwels nv heeft de uiterste zorg besteed aan dit bericht. De adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele informatie uit de praktijk en 
wet- en regelgeving. Voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van een typefout of handelingen en/of beslissingen gebaseerd 
op informatie uit dit teeltbericht, aanvaardt Luc Pauwels nv geen enkele aansprakelijkheid. 
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