
  

 

 

NIEUWSBRIEF Tuinaanleg maart 2020 

Daar we tot hiertoe geen strenge winter hebben gekend, is de natuur al een tijdje geleden in actie 
gekomen. Dit betekent voor de tuinaanleg dat we extra aandacht zullen moeten besteden aan de 
gezondheid van bestaande en nieuwe aanplantingen. Concreet betekent dit dat we extra energie 
zullen moeten steken in de bodemkwaliteit en een correcte bemesting om ziektes tegen te gaan, de 
planten sterker te maken en deze zo een grotere slaagkans te geven.  

Hieronder vindt u naast enkele nuttige info,  twee van onze nieuwe producten in het gamma van Luc 
Pauwels NV  

1. BODEMVERBETERING: voeding- en waterretentie 

TerraCottem 

TerraCottem Universal bevat een water opneembaar polymeer, meststoffen en een 
draagmateriaal. 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.  

                                    
TerraCottem Arbor is speciaal ontwikkeld voor de aanplant van bomen. 
TerraCottem Turf zowel bij inzaaien of leggen van grasmatten: snellere grasontwikkeling 

 

!!ACTIE: TerraCottem t.e.m. 30 juni 2020 

Bij aankoop van 100 kg TerraCottem (5 x 20 kg) ontvangt u een emmer van 5 kg TerraCottem 
Universal gratis!  

 



  

 

2.BODEMVERBETERING: schimmels en bacteriën 

Van nature uit komen schimmels en bacteriën voor in de bodem. De meeste leven in symbiose 
met de planten en zijn noodzakelijk voor een evenwichtige en gezonde groei.  

DCM Vivimus : structuurverbeteraar met nuttige bodembacteriën voor een betere opname van 
voedingselementen: Universeel, Heide en Rhodo, Gazon 
DCM Antagon: Organische basisvoeding NPK 4-3-2 met extra Trichoderma schimmel  zorgt voor 
een hogere biodiversiteit en een actiever bodemleven.  

 

Ecostyle Terra-Fertiel: bacteriën, schimmels, gisten, zeewier kalk en kleimineralen activeren het 
bodemleven onmiddellijk voor een optimale structuurverbetering 

3. Bemesting 

 

*Bij de aanleg: 
DCM Mix 2: ideaal voor jonge gevoelige wortels: met 4% Magnesium voor frisgroene bladkleur 
Landscaper pro New Grass: hoog fosforgehalte voor betere wortelgroei 
Ecostyle Myco-haag, Myco-Siertuin: 100% organische meststof met Myorrhizae-schimmels, 
betere uitstoeling van planten 
 
*Voor bestaande aanplant en gazon: 
Landscaper pro Flora: speciaal ontwikkeld voor borderplanten, heesters, bomen, … 
Ecostyle Myco-Gazon: werkzaam vanaf een bodemtemperatuur van 5°C 
 
*Voor een ontsmettende bodemwerking van gazons: 
BSI Larvex : lichte stikstof meststof (5% organisch gebonden N) op basis van look en soja  
BSI Green Star 9-3-20 + 0.22Fe: langwerkende organische meststof, onderdrukt eveneens mos  
 
 
 
 
 
 



  

 

4. NIEUW: Robinia palen  

Robinia palen behoren tot de categorie 1 van hout wat overeenkomt met tropisch hardhout. De 
Robinia bomen waar de palen van worden gemaakt, zijn afkomstig uit Europa. De palen worden 
geschild en krijgen zo hun natuurlijk uitzicht. 

Kastanje palen bieden we eveneens aan. Deze palen zijn ook geschild en zijn iets strakker ten op 
zichtte van de Robinia palen. In beide gevallen geldt een minimum duurzaamheid van 25 jaar. 

 

Naast palen bieden wij ook een volledig gamma producten in natuurhout: afsluitingen, post & 
rail, poorten, …… Vraag hierover meer info aan onze vertegenwoordigers. 

 

5. NIEUW: Druppelbevloeiing en beregening 

 

Gezien de vorige droge seizoenen kan men bij het aanplanten ervoor zorgen dat de eigenaar van 
de tuin zijn vrije tijd niet moet spenderen met het sproeien van zijn nieuwe aanplantingen. 
Anderzijds is de plaatsing van een bevloeiingsdarm voor de tuinaannemer zelf een garantie dat 
de jonge aanplant goed verzorgd zal worden. De eenvoudig te plaatsen 
druppelbevloeiingsdarmen van Rain Bird kunnen daarbij helpen. 

 

 

 

 

 

Indien u en/of uw klant opteert voor het plaatsen van een  geïntegreerde beregeningssysteem 
dan kan u vanaf dit seizoen ook bij ons terecht voor de aanschaf van pompen, leidingen, 
benevelaars……. Tevens kunnen wij u helpen bij de keuze van het optimale systeem. 

 

 

 

 

 



  

 

 

Tip: wenst u bomen aan te planten zonder palen maak dan gebruik van de Gefa 
kluitverankeringen 

Voor daktuinen, grote boombakken en in de volle grond. 

 

          

 

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 Vandelannootte     0497 588 406 thomas.vandelannootte@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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