
62 Stad+Groen - 6/2021

We kunnen de biodiversiteit allemaal een 
handje helpen. Dit kan al door in tuinen ruimte 
te maken voor een groene leefomgeving. Bij 
het ontwerpen van de tuin kiezen veel mensen 
voor tegels en niet voor bloemen en planten, 
omdat ze bang zijn dat onkruid de overhand 
neemt en ze hier veel tijd aan kwijt zullen zijn.

Onkruiddoek
Het inzetten van een duurzaam onkruiddoek is 
hiervoor een oplossing. Dupont Plantex Gold 

Met onkruiddoek hoeft men niet bang te zijn voor onkruid in de tuin

De biodiversiteit op onze planeet is in gevaar. Hoe meer deze natuurlijke variatie aan leven keldert, 

hoe meer de natuurlijke balans op aarde verstoord raakt. De gevolgen zijn mogelijk desastreus: de 

aanvoer van voedsel en medicatie raakt erdoor in gevaar, maar ook schone lucht en water.
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Van een groen tuintje 
naar een groene stad
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van King Rootbarrier is volledig recyclebaar, vrij 
van chemicaliën en laat lucht, water en voe-
dingsstoffen door. Daarnaast zorgt dit onkruid-
doek er zelfs voor dat planten sneller groeien 
en de kwaliteit en kwantiteit van gewassen 
wordt verhoogd. Nog een extra pluspunt is het 
gemak van dit onkruiddoek; eenmaal geplaatst 
is het namelijk onderhoudsvriendelijk.

Naast het duurzame Dupont Plantex Gold heeft 
King Rootbarrier ook een ecologische variant 
van het onkruiddoek, Rootbarrier Biocovers. 
Dit volledig biodegradeerbare en compos-
teerbare doek bestaat voor 95 procent uit 
biovezel en voor 5 procent uit hennepvezel. 

De levensduur van het doek is minimaal zeven 
jaar. Onder invloed van temperatuur, vochtig-
heid en aanwezige micro-organismen in de 
bodem zal het doek afbreken. Na drie tot vijf 
jaar zullen de planten het doek al overgroeid 
hebben, waardoor onkruid geen kans meer 
maakt. Deze manier van onkruid bestrijden is 
zeer verantwoord, duurzaam en ecologisch. Het 
gemak en de onderhoudsvriendelijkheid van 
het Rootbarrier Biocovers-doek zijn hetzelfde 
als die van Dupont Plantex Gold.

Als alle bewoners grijs vervangen door groen, 
creëren ze gezamenlijk een groene stad. Een 
groene stad betekent een gezonde leefom-

geving met een rijke biodiversiteit, een geba-
lanceerde waterhuishouding en schone lucht. 
Zelfs met een groen voortuintje met bloemen 
en planten draag je al een steentje bij aan de 
vergroening van de leefomgeving, de biodiver-
siteit en het herstel van de natuurlijke balans 
op aarde.

RootBarrier BioCovers
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