de nieuwe botanische tuin van Wales, en
vooral het Queen Elisabeth Olympic Park
in Londen, dat werd aangelegd naar aanleiding van de Olympische Spelen, en dat
in april 2014 werd heropend als een van
de meest spraakmakende nieuwe parken ter wereld.
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Aan de 8niversity of Shefʖeld (GB) hebben James Hitchmough en Nigel Dunnett
de voorbije jaren veel onderzoek gedaan
naar semi-natuurlijke plantenmengsels
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schaftsinsel en de Karl-Foerster-Garten
in Potsdam, de Strenzfelder Gärten in
Bernburg, de Weihenstephaner Gärten in
Freising, de Hermannshof in Weinheim
en de Gärten im Grüental in het Zwitserse Wädenswil.
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Parc Citroen in Parijs

De wending
Hoezeer al deze ontwerpers en hun projecten van elkaar verschillen, allemaal
streven ze op hun manier naar nieuwe,
meer natuurlijk uitziende, ecologisch
verantwoorde en onderhoudsvriendelijke beplantingsstijlen en ɇideen voor
de stedelijke omgeving, die een hoge
natuurwaarde com
combineren met een hoge
esthetische en artistieke
artistie waarde.
artis
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Vlaamse openbare
quête bij Vla
Vlaa
besturen
ren in
n 2009 werd de meerwaarde
van
planten in
n het gebruik van vaste
v
erkend. De
openbaar groen duidelijk
du
vele voorbeelde
voorbeelden uit
u het buitenland kuninspiratiebron zijn om ook bij
nen een inspir
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‘wending’ tot stand te
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INNOVATIES IN
N OPENBAAR
OPEN
OPENB
GROEN
BOMENBEHANDELING
DELING
IN IN EEN
EN STEDELIJKE OMGEVING
Het bedrijf GreenMax
axx uit het NederlandNederla
Nederlandse Heeswijk is gespecialiseerd
especialiseerd in groeigroeigro
plaatsinrichting
g voor nieuwe en bestaanbestaan
bes
de bomen in een
omgeving.
en stedelijke omgevi
Door de behoefte
markt aan
e vanuit de mark
een totaalinrichting van h
plantgat en
het pla
de verbetering van bestaande
aande groeiplaatsen, is dit de laatste jaren een steeds
belangrijkere activiteit geworden binnen
het bedrijf.
Bewatering en beluchting
Het bedrijf pakt de vaak oppervlakkige beluchting en relatief schaarse
bereikbaarheid tot water bij bomen in
stedelijke milieus aan met een bewateringssysteem (AquaMax) en een beluchtingssysteem (AirMax).
AquaMax is volgens het bedrijf een uiterst doeltreffend en gemakkelijk te
monteren bewateringssysteem. Het systeem is toepasbaar voor zowel nieuw te
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Op de boominnovatiedag in september ll. in het Nederlandse Udenhout demonstreerde de
ʖrma *reen0a[ een combinatie van veranNering met ge±ntegreerdgecombineerd lucht en
bewateringssysteem.
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plaatsen bomen in plantvakken als voor
bomen die geplant zijn in de bestrating.
Alle bewateringsslangen en -kokers zijn
vervaardigd uit PP en standaard voorzien
van een polyester ʖlterdoek waardoor de
inʖltratie van het water gelijkmatig gebeurt.
Het AirMax beluchtingsysteem wordt
dieper in het plantgat aangebracht om de
diepere wortels van extra lucht te voorzien. Alle AirMax slangen zijn standaard
extra geperforeerd waardoor er extra
diffusie ontstaat. De polyethyleen buizen
zijn leverbaar met ʖlterdoek tegen dichtslibben.
Kluitverankering
Het bedrijf GreenMax levert ook een

systeem van biologisch afbreekbare
kluitverankering. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van drie biogordels met stalen
grondankers, een kluitbeschermingsmat
en een biogordel/spanband. Bij middel van een drijfstang worden de ankers
handmatig of machinaal de grond in geslagen. Een ander systeem wordt toegepast voor verankering van bomen in daktuinen. Hier wordt gebruik gemaakt van
betongaas voor de verankering.
De banden zijn vervaardigd uit biologische polymeren en volledig afbreekbaar.
Volgens testen behouden de biogordels
de eerste 4 jaar voldoende kracht om de
stabiliteit te verzekeren. In het slechtste
geval verliezen de banden per jaar maximum 6% van hun sterkte.

Volgens een vergelijkend onderzoek in
Duitsland tussen zes systemen van ondergrondse verankering zou dit systeem
het enige zijn waarbij geen enkele insnijding van de band werd waargenomen en
waarbij de minste groeiafwijking naar
links of rechts te zien gaf.
GreenMax wil bij haar toepassingen zo
veel als mogelijk uitgaan van het cradle
to cradle-systeem waarbij alle onderdelen biologisch afbreken of 100% gerecycleerd kunnen worden. O
< Willy De Geest, AVBS
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PNEUMATISCHE INJECTIE VAN VASTE STOFFEN IN DE
E BODE
BODEM

© W. De Geest
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pneumatische injec
injectiemethode. Hierbij
stoffen in de bodem geïnworden vaste st
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v mengsels.
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Injecteren van een mengsel van vaste stoffen
offen in de
e bodem on
onder lage druk.

Veel bomen in het stedelijk gebied
bied zijn
toe aan bodemkwaliteitsverbetering.
verbetering.
ering.
Dit wordt vooral toegepast
st bij verdichte
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bodemfysische omstandigheden, zoals
bodem
verdichting,
hebben in eerste instantie
verdichting
rdich
een ongunstige uitwerking op de
vooral
ral e
bodembiologische activiteit en in mindere
bodem
mate op de bodemchemische samenstelma
ling. Als het bodemleven verstoord is,
ontstaat een ziektegevoelige bodem. Om
de bodem weer op orde te krijgen, dient
het microbiologisch leven dus duurzaam
hersteld te worden.
Groeiplaatsverbetering doet de ʖrma
Boomtotaalzorg door middel van de

Met het injecteren streeft men verschillende doelen na zoals het vergroten van
doorwortelbare ruimte, het verbeteren
van de bodemstructuur, beluchten en/of
bemesten, opheffen van verdichte gronden of breken van storende lagen en het
opheffen van stagnerend water. Verder
kunnen vaste bodemactiverende stoffen
geïnjecteerd worden waaronder schimmelgedomineerde humuscompost en het
organisch stofgehalte verhoogd worden.
Met de schimmelgedomineerde humuscompost (CMC) wordt zowel de verscheidenheid aan bodemorganismen alsook
hun voeding ingebracht. De humusvoorraad is de reserve van de bomengrond.
Een standaardsubstraatmengsel voor injectie bestaat bijvoorbeeld uit 50% Agra
Perlite voor structuurverbetering en 50%
CMC voor aanvullend bodemleven.

< Willy De Geest, AVBS

ROSA ‘SEXY LADY’ VOOR OPENBAAR GROEN

Boomkwekerij Darthuizer uit Leersum
introduceert eerder dit jaar de winterharde, rijkbloeiende en ziekteresistente
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Rosa ‘Sexy Lady’ voor toepassing in het
openbaar groen. De nieuwe, compacte en
breedbossige struikroos met halfgevulde
bloemen in een opvallende rood-roze
kleur wordt maximaal vijftig centimeter
hoog en bloeit vanaf juni. Het onderhoud
past in een standaardbeheerplan van
drie jaar. Voor het snoeien kan een klepelmaaier gebruikt worden.
De ‘Sexy Lady’ is zeer geschikt als bodembedekker voor plantvakken, taluds

en rotondes in de volle tot halfvolle zon.
De plant zou resistent zijn tegen meeldauw, roest en sterroetdauw. De struikroos is rijkbloeiend en zelfschonend van
de oude bloem. Voor optimale groei- en
bloeiresultaten adviseert Darthuizer bij
aanleg bodemverbetering aan. Eenmaal
per jaar bemesten is eveneens raadzaam. Een optimaal resultaat wordt bereikt door vier rozen per vierkante meter
te planten. O
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