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Bomen hebben een positief effect op onze  
groene leefomgeving en verbeteren de bio
diversiteit in stedelijke gebieden. Daarnaast 
dienen ze als filters voor stedelijke luchtvervui
ling en fijnstof, verkoelen ze de omgeving en 
leggen CO₂ vast. Bovendien zorgt de aanwezig
heid van groen in de directe omgeving voor een 
verhoging van de vastgoedwaarde van huizen.

Een geleidelijke toestroom van water is essen
tieel voor een optimale gezonde groei van 
bomen. Vanwege de verstoorde waterhuishou
ding krijgen stedelijke gebieden steeds vaker te 
maken met wateroverlast door hevige neerslag 
of juist een watertekort door langere periodes 
van droogte. Het wordt bomen dan ook niet 
gemakkelijk gemaakt om overeind te blijven 
staan.

Tips
Om bomen een handje te helpen en de water
huishouding in balans te brengen, hebben de 
specialisten van King Rootbarrier een aantal 
handige tips verzameld:

1. Creëer een waterbuffer
Een groot deel van het regenwater verdampt 
en het overige komt vaak in het riool terecht, 
omdat de bodem de grote hoeveelheid water 
niet in één keer kan opnemen. Door een lang
zame, gelijkmatige bevochtiging van de bodem 
rondom de boom krijgt de boom de kans om 
het water op te nemen en de voedingsstoffen 
hieruit te halen. Met de Rootbarrierwaterbag  
kun je een waterbuffer creëren. Deze Waterbag 
heeft een maximale opslag van ca. 75 liter 
water, dat er in zes tot tien uur uit druppelt. 
Daarnaast is het mogelijk om meerdere water
bags aan elkaar te ritsen.

2. Zorg dat de boom geen tekort aan vocht heeft
Bomen halen hun voedingsstoffen uit het water 
dat ze opnemen. Een langere periode van 
droogte betekent een verminderde toestroom 
van voedingsstoffen voor de boom. Je kunt 
dus wel stellen dat droogte een negatief effect 
heeft op de levenstoestand van een boom.  
Om te voorkomen dat bomen door droogte 
een tekort aan vocht hebben, heeft Rootbarrier 
de watertapes ontwikkeld. Dit 100 procent 
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biologisch afbreekbare tape op basis van jute 
is voorzien van een eenzijdige coating. Deze 
coating bestaat uit een superabsorber en een 
bindmiddel. Door de invloed van water lost de 
superabsorber langzaam op en migreren de 
geldeeltjes in de omliggende grond. Dit zorgt 
ervoor dat de omringende bodem vochtig 
blijft, omdat de geldeeltjes langer water vast
houden dan de grond zelf.

3. Voorkom waterverlies
Om bij het geven van water te voorkomen 
dat het afvloeit, kan de Rootbarriergietrand  
gebruikt worden. Deze gietrand wordt rondom 
de boom geplaatst en zorgt ervoor dat het 
water binnen het gebied van de stamvoet blijft. 
Hierdoor wordt het gedoseerd aan de kluit 
afgegeven, voor een optimale waterafgifte.
De Rootbarriergietrand kan met de 
Rootbarrierconnector worden vastgezet. Om 
de gietrand stabiel te houden, wordt deze voor 
een deel in de aarde geplaatst (ca. 10 cm). Het 
restmateriaal blijft boven de grond uit steken 
(20 cm). De gietrand heeft een uvstabiliteit van 
vijf jaar, maar gaat naar verwachting zelfs tien 

jaar mee. Hergebruiken is dan ook zeker een 
mogelijkheid!

De Rootbarrierwatertapes kunnen ook samen 
met de Rootbarriergietrand geïnstalleerd 
worden. Deze combinatie van watertapes (als 
waterbuffer) en gietrand (die het afvloeien van 
water voorkomt), zorgt voor optimale bewate
ring en behoud van de boom tijdens langere 
droogteperioden.

Door samen te werken met de bomen en ze 
een handje te helpen door de bewatering te 
optimaliseren, creëren we een groene en  
duurzame leefomgeving.

www.kingrootbarrier.com

King Rootbarrier is specialist in de ontwikkeling, productie en 
distributie van duurzame oplossingen tegen onkruid en wortel
opdruk, en daarnaast partner op het gebied van grondstabilisatie, 
bewatering, kluitverankering, mollenwering en paddenwering.

Wil je graag meer weten over de bovenstaande producten of heb 
je een andere vraag? Neem dan contact op met onze Rootbarrier
specialisten. Zij kijken graag met je mee naar een geschikte  
oplossing voor de betreffende toepassing!

BE SOCIAL 
Scan, lees & deel!
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