VDS BOMENGROND
RAG EN BRL 9335-4 GECERTIFICEERD
Een groot gedeelte van de boom leeft ondergronds. Voldoende
doorwortelbaar bodemvolume van goede kwaliteit is van belang
voor de voorziening van water en voedingselementen en de
verankering van de boom. Bomengrond is een rijke en luchtige
grond bestemd voor het verbeteren van de groeiplaatsen van
bomen, die in de open grond staan, zoals parken, plantsoenen en
bermen, waarbij geen sprake is van enige verharding in de
directe nabijheid van de boom. Bomengrond van Van DoornSoest is een product, dat bij uitstek geschikt is voor bomen, die in
bovengenoemde omstandigheden verkeren.

Bomengrond verbetert de
groeiplaatsen van bomen
in parken en plantsoenen

PRODUCTOMSCHRIJVING
VDS BOMENGROND RAG, BRL 9335-4
Bomengrond is een substraat, dat wordt samengesteld uit de juiste
grondstoffen. Bomengrond zorgt voor een optimale voedingsbodem,
die bij uitstek geschikt is voor bomen in parken en plantsoenen.
Bomengrond vormt de basis voor een goede balans in de bodem, zodat
de boom optimaal kan groeien.

SPECIFICATIES
M50-cijfer 200-400 µm

EC (zout) <1,5 mS/cm

Organisch stof 6-8%
Lutum <10%
Zuurgraad (pH) 4-8

VOORDELEN
ä
Toepasbaar in open grond, zoals parken en plantsoenen
ä
Uitstekende basis voor de boom
ä
Goede verankering van de boom
ä
Gezonde (wortel)groei van de boom
ä
Hoge draagkracht van de boom
ä
Grote wateropslagcapaciteit
ä
Groeiplaatsverbetering voor bestaande bomen

WIJZE VAN AANBRENGEN
De verwerking van het materiaal vereist specialistische kennis.
Er moet aan een aantal criteria worden voldaan bij het graven en
opvullen van het plantgat en het profiel van het grondwater
(hangwaterprofiel of contactwaterprofiel) is van belang. Tevens dient
tijdens het verwerken rekening te worden gehouden met de
weersomstandigheden.

BOOMSUBSTRATEN • BOOMSCHORS • HOUTCHIPS • TUINTURF • SPEELMIX • TEELAARDE • COMPOST • ETC.

ONZE PRODUCTEN
ZIJN VOORRADIG
EN DROOG
OPGESLAGEN

Voor vragen en advies
neem contact met ons op
Tel. 035 - 601 01 67

BRL 9335-4
Milieuhygiënische keuring van samengestelde grondproducten
Van Doorn-Soest is producent van bodemverbeterende kwaliteitsproducten zoals o.a. teelaarde, bomengrond en bomenzand; de zgn.
samengestelde grondproducten. Deze zijn samengesteld uit zand of
grond en organische bodemverbeteraars. Wij garanderen, dat elke
levering voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse ‘Achtergrondwaarden’ hetgeen betekent dat onze producten in elk werk
toegepast mogen en kunnen worden. Van Doorn-Soest geeft met
deze protocollen invulling aan de geldende wet- en regelgeving
(besluit Bodemkwaliteit).

RHP / RAG LANDSCAPING
Professionele toepassing boomsubstraten en
bodemverbeteraars
Van Doorn-Soest is deelnemer van RHP / RAG Landscaping. Gebruik

ONS ASSORTIMENT:

van boomsubstraten en bodemverbeteraars in professionele

> VDS Boomgranulaat op basis van Noors Graniet
> VDS Boomgranulaat op basis van lava
> VDS Bomengrond
> VDS Bomenzand 300
> VDS Bomenzand 500
> Diverse types bomenzand: Amsterdams,
Rotterdams en Utrechts bomenzand
> VDS Dressgrond
> VDS Dresszand
> VDS Teelaarde / zwarte grond
> Maatwerksubstraten

toepassingen, zoals in tuinen, straten, parken en plantsoenen en
overige leefomgevingen van bomen, vraagt om optimale producten.
In bestekken worden vaak hoge eisen gesteld aan de voedingsbodem en wij bieden onze opdrachtgevers de zekerheid, dat wij het
juiste product leveren, welke aansluit bij de eisen van het bestek.
Geen risico, een schoon product, zuiver van samenstelling, volledig
samengesteld conform bestekeisen, continu bewaking van de
kwaliteit en voldoen aan regelgeving volgens Besluit
bodemkwaliteit. Kortom: 100% transparantie.

NATUURLIJK GOED VAN
VAN DOORN-SOEST
Het grootste deel van onze producten is natuurlijk van
oorsprong en zijn gerelateerd aan de boom. Deze
degelijke basis is al 40 jaar ons uitgangspunt bij het
vervaardigen van onze producten en is sterk geworteld
in onze denkwijze. We werken voor particulieren,
hoveniers, grond -, weg- en waterbouwbedrijven, infra,
speeltuinverenigingen, overheidsinstanties, kwekers,
potgrondbedrijven en specialisten in groen.

POSTADRES: Postbus 15, 3760 AA Soest
BEZOEKADRES: A.P. van Doornweg 1
TEL. 035 - 601 01 67
info@vandoornsoest.nl
www.vandoornsoest.nl

