
GRONDBANK
KLEEMZAND GROEP EMMEN

BOMENGROND
RAW

Zuurgraad pH (H₂O)    5.0 - 7.5
EC (electrische geleidbaarheid)  <1.5 mS/cm 
Organisch stofgehalte      5.0 - 7.0 % 
Lutum           < 5.0 % 
Organische stof + Lutum     7 - 15.0 % 
Gradatie    0 - 20  mm

N (stikstof)    > 80 mg / 100 gr. d.s. 
P (fosfaat)    30 - 60 mg / 100 gr. d.s.
K (kalium)    20 - 70 mg / 100 gr. d.s.
Mg (magnesium)   80 - 160 mg / 100 gr. d.s.

SAMENSTELLINGVERWERKING

Bartholomeus Diasstraat 8
7825 VN Emmen
tel 0591 00 00 00
info@kleemzand.com

- Boomgat > 15 cm boven de hoogste 
grondwaterstand ontgraven

- Storende lagen in de bodem open werken
- Zijkanten groeiplaats open werken met een hark

Niet aanbrengen bij:
- Water in het boomgat
- > 25% vocht in substraat. Bij opslag droog opslaan.
- Vorst of bevroren bodem
- 10 cm van de bodem in de groeiplaats 

doormengen met bomen grond
- bomengrond licht aandrukken met een graafbak. 

Vakken niet betreden met zwaar materieel

Verwerken: standaard RAW-bepalingen 2015

Door de geselecteerde samenstelling van de grond, organische 
stof en natuurlijke meststoffen zorgen voor een optimale  
voedingsbodem en een gezonde wortelgroei.

Bomengrond is uitermate geschikt voor bomen in open grond, 
zoals plantsoenen en openbaar groen. 

Bij de juiste temperatuur en vochtpercentage in de bomengrond 
zal het aanwezige bodemleven worden geactiveerd. Het betreft 
een rijk product met voldoende voeding, kiemkracht en goede 
zuurstof huishouding wat van belang is voor een goede groei, dit is 
gewenst en bewust maar gaat eveneens gepaard met het 
ontkiemen van de in de bodem aanwezige zaden en onkruiden.

Specifieke bomengrond nodig? 

Nagenoeg vrij van overblijvende onkruiden en van onrechtmatig-
heden zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas. 
Verwerking, volgens standaard RAW-bepalingen 2015.

Geleverd met grondbewijs, onder BRL 9335-4 certificaat, schone 
grond volgens Besluit Bodemkwaliteit. 

BOMENGROND ZORGT
VOOR EEN GOEDE GROEIBASIS

Bomengrond t.b.v. groeiplaatsen van bomen in open grond.


