Duurzame & Kwalitatieve
Groeiplaatsinrichting
‘Groen maakt gelukkig!’
In stedelijk gebied heerst deze gedachte volop, maar zijn de uitdagingen het grootst. Op
plaatsen waar de ruimte compact is, zijn de
juiste substraten en inrichting van groeiplaatsen
essentieel. Op het eerste gezicht lijken de
investeringen van een kwalitatieve groeiplaats
hoog te zijn. Echter betaalt een duurzame inrichting zich rechtstreeks terug door een
prachtige en langdurige groei van stedelijk
groen!
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Grondstoffen
Voor kwalitatieve en duurzame grondstoffen
bent u bij Den Ouden Groep aan het juiste
adres. Onze Substrado productlijn is 100%
circulair, samengesteld uit lokale groene reststromen wat zorgt voor een lage Co2-afdruk.
Voorbeelden zijn:
Substrado Molm –
Geconcentreerde, organische drager die de
bodemstructuur verbetert
Substrado Actisoil –
Activator voor een rijk bodemleven met
mycorrhiza schimmels

Substrado Custom –
Maatwerk bodemverbetering op basis van
lokale bodemanalyses en bemestingsadvies
Aanvullend voegt de BSI-productlijn een
lage pH en afgemeten, organisch gedragen
NPK-meststof toe voor een snelle groei bij
aanplanting. Door de hoge kwaliteit, worden
bovengenoemde substraten bij een veel breder
scala aan klimaatadaptieve oplossingen
ingezet. Denk aan de aanleg van wadi’s,
infiltratievelden en open verhardingen.
De BSI substraten voldoen aan de normen
van het Handboek Bomen 2018.

ADVERTORIAL

Toepassing
Door de jarenlange ervaring van de Den Ouden
infradivisie en -groendivisie, komt kennis over
groene en grijze inrichting samen. Dit resulteert
in draagkrachtige substraten met een groot
poriënvolume en gebalanceerde voeding,
toegepast op de juiste manier. Een praktijkvoorbeeld hiervan is de realisatie van het busstation
in Roermond. De juiste groeiplaatsinrichting
met bomengranulaat, bomengrond en houtmulch, zorgt ervoor dat de geplante dennen
minimaal 60 jaar duurzaam kunnen groeien. Dit
alles is gerealiseerd in een compacte omgeving
waarbij de gehele dag bussen rijden en mensen
zich verplaatsen.

BE SOCIAL
Scan, lees & deel!

Contact
Meer informatie over onze producten,
diensten en projecten is te vinden op
www.denoudengroep.com. Voor een gedegen
groeiplaatsadvies of substraat-specifieke vraag,
kunt u contact opnemen met onze groen
specialisten:
Arjan Kuppens –
a.kuppens@denoudengroep.com
tel.: +31610482020
Peter Bakker
p.bakker@denoudengroep.com
tel.:+31653328833

www.denoudengroep.nl

www.boomzorg.nl
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