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Eindkap van gerecycled materiaal
Aangeplante bomen hebben de eerste jaren 
veel water en beluchting nodig. De drainage-
buizen die daarvoor vaak worden aangelegd, 
ontsieren het straatbeeld en kunnen bijvoor-
beeld door baldadigheid verstopt raken. 
GreenMax ontwikkelde kunststof eindkappen 
die in de bestrating weggewerkt kunnen wor-
den. In deze eindkappen, die met verschillende 
kleuren deksels uitgerust kunnen worden, 
wordt vervolgens de drainagebuis weggewerkt. 
Onder het deksel is een rooster geplaatst dat 
vuil opvangt. Hierdoor kunnen de eindkappen 

eenvoudig schoongemaakt worden. De eind-
kappen zijn 100 mm x 100 mm en kunnen, voor 
wie toch metaal prefereert, ook uitgerust wor-
den met een metalen deksel. De kunststof eind-
kappen bestaan voor 100 procent uit gerecy-
cled materiaal; hierdoor is de eindkap helemaal 
circulair. De kap is gemakkelijker te verwerken 
vanwege het lichtere gewicht en goedkoper in 
aanschaf dan de metalen uitvoeringen.

Nieuwe gietrandkoppeling
Ook voor nieuwe aanplant: het plaatsen van 
een gietrand. Dat is een onhandig klusje, waar-
bij ter ondersteuning vaak boompalen worden 
gebruikt om de rand aan vast te spijkeren. Sinds 
kort is het niet meer nodig om gietranden aan 
paaltjes van kunststof vast te schroeven, dankzij 
de nieuwe gietrandkoppeling van GreenMax. 
Het plaatsen wordt een stuk eenvoudiger; je 
kunt ze gemakkelijk neerzetten en aan elkaar 
klikken. Hierdoor kunnen de gietranden ook 
eenvoudig hergebruikt worden, want er zitten 
geen gaatjes in.

AquaBag blijft druppelen
De AquaBag van GreenMax eindigde in de top 
drie van de genomineerden voor de Gouden 
Gieter van uitgeverij NWST. De AquaBag is een 
zak met 75 liter water die in ongeveer zes tot 
tien uur heel langzaam leegdruppelt. Hierdoor 
is er een constante aanvoer van vocht op de 
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plaats waar de boom het nodig heeft. Doordat 
de AquaBag wordt geritst aan de stam van de 
boom, blijft deze tot de laatste druppel op zijn 
plaats. Met de AquaBag wordt zowel verdro-
ging als overbewatering voorkomen. Zo nodig 
kunnen meerdere AquaBags per boom 
gebruikt worden.

NepTunus: wateropslag voor drogere tijden
Het NepTunus-systeem bestaat uit modules 
waarin water wordt opgeslagen. Deze zijn kop-
pelbaar, waardoor de hovenier zelf de omvang 
en benodigde hoeveel wateropslag kan bepa-
len. NepTunus wordt in de grond begraven; dat 
kan in een boombak zijn, maar het systeem is 
ook ideaal voor borders en bloembakken. Door 
de capillaire werking van de modules krijgt de 
grond geleidelijk het vocht terug wanneer dat 
nodig is. Daardoor hoeft er minder frequent te 
worden bewaterd.

GreenMax: groen en infra samen
In 2020 bestaat GreenMax, dat gevestigd is in 
Heeswijk-Dinther, vijfentwintig jaar. Het bedrijf 
streeft doorlopend naar het creëren van een 
optimale situatie voor zowel groen – in dit 
geval bomen in de openbare ruimte – als infra-
structuur. Daarom levert GreenMax producten 
om bomen in de stad te helpen overleven, 
en tegelijkertijd te voorkomen dat paden en 
wegen door worteldruk slecht begaanbaar
 worden. GreenMax staat bekend om zijn 
wortelschermen.
De producten van GreenMax worden geleverd 
in heel Europa en daarbuiten, onder meer aan 
het Midden-Oosten.

GreenMax staat ook voor duurzaamheid en 
circulaire producten. Zo worden gietranden 
weer teruggenomen en verwerkt tot nieuwe 
gietranden of bijvoorbeeld eindkappen.
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