
  

 

 

NIEUWSBRIEF Openbaar groen maart 2020 

 Aanplanten is nog steeds mogelijk maar neem de juiste voorzieningen! 

1. TerraCottem 

TerraCottem bevat een water opneembaar polymeer, meststoffen en een draagmateriaal. Het 
polymeer zal tijdens het begieten water opnemen en naargelang de behoefte van de plant zal 
deze het water opnieuw aan de plant ter beschikking stellen. Het polymeer blijft minimum 8 jaar 
werkzaam. Er is ook voor de start een meststof toegevoegd. Deze meststof is 1 jaar werkzaam. Er 
werden 4 soorten TerraCottem ontwikkeld. 

1. TerraCottem Universal 

TerraCottem Universal is een bodemverbeteraar die o.a. wordt gebruikt bij boom- en 
struikaanplantingen, bebloeming en in potgronden. Het is een éénmalige toepassing die de 
watergifte tot de helft verlaagd. Steden en gemeenten passen TerraCottem Universal al 
veelvuldig toe in hun bloembakken en hanging baskets.  

Toepassingsdosis: 1,5 kg/m3 substraat of grond voor 
aanplanting van bomen en struiken of 100 g/m² 
bodemoppervlak voor bloembedden en dan 20 cm in frezen of 
5 kg/m³ potgrond voor bloembakken en hanging baskets. 

                           

2. TerraCottem Arbor 

TerraCottem Arbor is speciaal ontwikkeld voor de aanplant van bomen en struiken waar de 
afbreekbaarheid van de toevoegstoffen gegarandeerd moet kunnen worden. Er wordt gewerkt 
met een nieuw water absorberend polymeer dat biodegradeerbaar is. De werkzaamheid van het 
polymeer is 3 tot 5 jaar. Er worden ook water oplosbare 
humuszuren en een traag en een snelwerkende meststof 
toegevoegd om het microbiële bodemleven te stimuleren. 

Toepassingsdosis: 1,5 kg/m3 substraat of grond voor aanplanting 
van bomen en struiken      

                                   

3. ACTIE: TerraCottem 

Tot en met 30 juni 2020 geldt volgende actie: bij aankoop van 100 kg TerraCottem ontvangt u 
een emmer van 5 kg TerraCottem Universal gratis! Deze actie is ook geldig bij aankoop van 
TerraCottem Complementair of TerraCottem Turf. 

 

 

 

 



  

 

  

 

2. Robinia palen – Kastanje palen 

Naaldhouten palen zijn passé! Om een langere levensduur te garanderen van naaldhout worden 
deze palen geïmpregneerd. Waarom kiezen voor vervuilende procedés als er mooie alternatieven 
bestaan?  

Robinia palen behoren tot categorie 1 van hout wat overeenkomt met tropisch hardhout. De 
Robinia’s waar de palen worden van gemaakt worden in Europa gekweekt. De palen worden 
geschild en hebben een natuurlijk uitzicht. 

Kastanje palen zijn ook een alternatief maar zijn minder 
duurzaam. Deze palen worden ook in Europa geteeld. De 
palen zijn geschild en ogen iets strakker t.o.v. van de 
Robinia palen. 

                                          

 

3. Gietranden  

Gietranden zorgen ervoor dat er na de aanplant een grote hoeveelheid water kan worden 
gegeven en dat deze hoeveelheid prima door de plant kan worden opgenomen. 
 

Gietranden 

Door het plaatsten van een gietrand op de wortelkluit krijgt de boom een grotere hoeveelheid 
water die deze optimaal kan benutten. Doordat het water langzaam door de wortelkluit loopt, 
kan het water efficiënter worden opgenomen. De gietranden, gemaakt uit HDPE, zijn in groen en 
zwart te verkrijgen en in dikte van 2 of 3 mm en zitten op een rol van 25 m. U snijdt zelf de 
gewenste lengtes af. Hiervoor hebben we een snijplank in het assortiment.  

Ook koppelprofielen om de 2 uiteinden samen te voegen zijn ter beschikking.  

                                

GreenMax heeft een handige gietrand klikkoppeling ontwikkeld die het plaatsen van een 
gietrand nog gemakkelijker maakt. De koppeling is ontwikkeld voor een snelle en eenvoudige 
plaatsing. Je schuift de gietrand in de koppeling en schuift de 2 wiggen vast, zo kan de gietrand 
geen kant meer op en zal er geen water ontsnappen.                                              



  

 

4. Aquabag 
 

De Aquabag is een soort druppelzak met inhoud 75 L die gedurende 6 tot 10 uur rustig zal 

leegdruppelen rondom de stam van de boom. Dit voorkomt dat water wegloopt en hierdoor 

heeft de boom rustig de tijd 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 

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

herbruikbaar in andere projecten. 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

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 

Thomas Vandelannoote 0497 588 406 thomas.vandelannoote@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 typfout of handelingen en/of beslissingen gebaseerd 
op informatie uit dit teeltbericht, aanvaardt Luc Pauwels nv geen enkele aansprakelijkheid. 

 

 

LUC PAUWELS NV   -  Paul Christiaenstraat 2 , 9960 Assenede - T: 09/344 89 60 - F: 09/344 40 55 - E: info@luc-pauwels.be 

Filiaal Turnhout: Steenweg op Diest 112, 2300 Turnhout – T: 014/85 26 51 
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