
  

 

 

NIEUWSBRIEF Openbaar groen november 2019 
 

Het najaar is het ideale seizoen om bomen en struiken aan te planten. Het is “HET” moment om 

problemen in de toekomst te vermijden! 

 

1. Bodembewerking bij nieuwe aanplant van bomen en struiken 

1. Bodemverbetering 

De nieuwe aanplant van bomen en struiken gebeurt best in het najaar op het moment dat de planten 
in rust zijn. Heel belangrijk bij de aankoop is ook een kritische blik te werpen op het wortelgestel van 
de plant. De wortels moeten goed ontwikkeld zijn om achteraf een goede kans te maken om perfect 
te groeien. 

De laatste jaren zijn de zomers erg droog geweest. Daarom is het belangrijk om reeds bij de aanplant 
hiermee rekening te houden. De investering betaalt zich sowieso terug.  

Gebruik voor de bodemverbetering Terra Fertiel of Vivisol om zowel organisch materiaal aan te 
reiken als bodemleven. Vivisol van DCM bevat Bacillus soorten welke ervoor zorgen dat het 
aanwezige bodemfosfaat wordt vrijgesteld. Terra Fertiel van Ecostyle bevat bacteriën, gisten, 
schimmels, zeewier en kalk geënt op een kleimineraal en dient als bodemactivator.                          

                                      

NIEUW IN ONS GAMMA: DCM Antagon is een bodemverbeteraar met samenstelling NPK 4-3-2 en 
tevens een organische stofgehalte van 55 %. Er werd extra Trichoderma aan toegevoegd. 
Trichoderma versnelt de vrijstelling van voedingsstoffen, het zorgt ook voor een hogere biodiversiteit 
en een actiever bodemleven. Hierdoor wordt er een betere beworteling verkregen wat de planten 
weerbaarder maakt tegen abiotische stress. 

   



  

 

2. Vochteregulatie 

In hetzelfde plantgat wordt ook nog Terracottem Arbor of Terracottem Universeel verwerkt, wat 
vooral bij droge periodes zijn dienst zal bewijzen. Uw boom of struik zal veel minder afzien van de 
droogte aangezien er een extra reserve van water in de bodem werd opgeslagen. 

                                            

2. Bemesting bij een nieuwe aanplant 

Voor de bemesting kunt u best een langdurig werkende meststof gebruiken in het plantgat zodat uw 
boom of plant rechtstreeks aan de wortels voeding te beschikking heeft en dit over een lange 
periode. 

• Indien u een organische oplossing zoekt zijn DCM Ferti Long plantbriketten 14-6-6 + 9 MgO 
hiervoor geschikt. De werkingsduur is 12 groeimaanden. 

                              

• Landscaper Pro Flora tablet 15-9-9 + 3 MgO geeft zelfs een gecontroleerde vrijgave over een 
periode van 12 tot 14 maanden. 

• Osmocote PrePlant 17-8-10 + 2 MgO kan ook rechtstreeks in het plantgat worden gedaan en 
verzekerd een gecontroleerde vrijgave over een periode van 16-18 maanden. 

3. Aanplant van grote bomen in voetpaden of naast fietspaden 

De worteldruk van aanplant van nieuwe bomen kan na enkele jaren voor problemen zorgen. Het 
is belangrijk deze problemen te voorkomen om zo in de toekomst grote onkosten te vermijden. 

1. Wortelgeleidingspanelen = Treerootguidance 



  

 

 

                                                    
 

Treerootguidance is een flexibel UV-bestendig antiwortelscherm met geleidingsribben en met 

een afgeronde dubbele bovenrand. De 90° geleidingsribben leiden de wortels naar beneden. Toe 

te passen bij aanplanting van bomen dicht bij een betegelde oppervlakte. De panelen worden in 

elkaar geschoven. De beschikbare hoogtes zijn: 30, 45, 60, 90, 105 en 120 cm.  

 

2. RootBlock 

                                  
 

 

 

 

Rootblock is een 1 of 2 mm dikke HDPE wortelweringswand. Deze is ondoordringbaar voor boom- en 

bamboewortels. Voor bamboe adviseren we de 2 mm versie. De Rootblock bestaat ook in een Bio-

based uitvoering. 100 % recycleerbaar en 100 jaar levensduur. Rollengte: 1 mm = 50 m & 2 mm = 25 

m. Breedte: 50, 60, 75, 100, 150 & 200 cm. 

 

 

4. Beluchting en bewatering 
Bij de aanplant van grotere bomen of bomen in een stedelijke omgeving is het aangewezen ook 
een beluchtings- en bewateringsbuis te voorzien. Het AirMax beluchtingsysteem en AquaMax 
bevloeiingssysteem zijn uiterst doeltreffend, gemakkelijk te monteren en helpen bomen in de 
openbare ruimte. 

Alle AirMax en AquaMax buizen zijn standaard extra geperforeerd waardoor er een betere 
waterdoorgang plaatsvindt (bij gebruik als bevloeiing) en er meer diffusie ontstaat (bij gebruik als 
beluchting). Het materiaal is PE of PP. De buizen zijn leverbaar met verschillende soorten 
filterdoek tegen het dichtslibben. 



  

 

Extra onderdelen zoals klikmoffen, bochten, T-stukken en eindkappen zitten eveneens ins ons 
assortiment. De onderdelen zijn nu ook beschikbaar in een biobased versie welke 100 % 
biologisch afbreekbaar is. 

Nieuw in ons gamma is de beluchtingsbuis Airmax 45. 

                                                

Het is een stevige geperforeerde beluchtingsbuis met Ø 80 mm met een hoge drukvastheid. De hoge 
drukvastheid maakt de buis geschikt voor beluchting in granulaat. Het AirMax 45 beluchtingssysteem 
wordt dieper in het plantvak aangebracht om de diepere wortels van extra lucht te voorzien. 

 

 

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 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 

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