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1. Bodembedekkers
1.1 boomschors
1.1.1 mulch
boomschors voornamelijk fijnspar en loofboom met Belgische oorsprong.
onkruidwerend (vooral industriële toepassingen of voor wandelpadjes)
kleur: donkerbruin
Duurzaamheid: +/- 3 jaar
fracties:
- 0-40 (gemalen rechtstreeks op de zagerij) : 24 EUR/m³
1.1.2 epicea
epicea boomschors van de Picea Abies (fijnspar) met Belgische oorsprong.
Decoratiever, onkruidwerend en ook geschikt voor wandelpadjes
kleur: donkerbruin
Duurzaamheid: +/- 3à4 jaar
fracties:
-fijn / 10-40 (zeefkorf tussen 1 en 4 cm) : 40 EUR/m³
1.1.3 sylvester
Sylvester boomschors van de grove den met Noord-Franse oorsprong.
Decoratief en onkruidwerend
kleur: bruin
Duurzaamheid: +/- 5 à 6 jaar
fracties:
-fijn / 10-20 (zeefkorf tussen 1 en 2 cm) : 45 EUR/m³
-grove / 20-40 (zeefkorf tussen 2 en 4 cm) : 45 EUR/m³
1.1.4 pin maritime
Pinus Maritime boomschors van de grove zeeden met Zuid-Franse oorsprong.
Zeer decoratief en onkruidwerend
kleur: roodbruin
Duurzaamheid: +/- 7 à 8 jaar
fracties:
-fijn / 10-20 (zeefkorf tussen 1 en 2 cm) : 66 EUR/m³
-grove / 20-40 (zeefkorf tussen 2 en 4 cm) : 66 EUR/m³

1.2 houtchips
1.2.1 houtchips naturel EN1177

Deze zagerijchips zijn niet te verwarren met 'hakselhout', dit

product is rechtstreeks op de zagerij behandelt, dit om de
transportkosten minimaal te houden en ook de kwaliteit zo
optimaal mogelijk te houden. Enkel op deze
manier kunnen we een volledig zuiver product
naar de klant brengen (zonder zand, stenen,
plastic of andere onzuiverheden).
-De houtchips zijn afkomstig van vermalen
zaagresten en dus niet van afvalhout of
dergelijken. De chips zijn ontstoft en uigezeefd op
een fractie 10-30 (tussen 1 en 3 cm).
Tevens zijn deze chips EN1177 gekeurd, of met
andere woorden deze hebben een eigenschap
van valdemping bewezen, ideaal dus als
ondergrond voor speeltuinen en looppistes.
27 EUR/m³

1.2.2 rood gekleurde houtchips

Dit zijn de hierboven genoemde houtchips ondergedompeld in een kleurbad.
Hierdoor worden de poriën gevuld en zal de levensduur opmerkelijk
verlengen. Tevens heeft de rode kleur een mooie decoratieve eigenschap.
Let wel op, in het begin kunnen deze door de recente kleuring licht afgaan
totdat de kleur volledig gefixeerd is.
61 EUR/m³

1.3 lava granulaten
Lavasteen als bodembedekker is een opkomende trend. Het elegante alternatief voor boomschors
neemt, dankzij z’n porositeit, snel water op en geeft dit dan bij droogte langzaam af. Tevens is lava
een zeer rijk gesteente aan mineralen, een extra aanwinst dus voor elk type grond.

We bieden vooral deze 3 fracties aan:
-3/8 mm
Deze is vooral zeer goed voor bij aanplantingen, rechtstreeks in de plantput te vermengen (geeft
extra broodnodige mineralen aan de plant).
-8/16 mm en 16/32 mm
Dit is vooral een alternatieve schorsvervanger. Dit is een poreus gesteente en kan ook ook vocht
opslaan dit om het waterhuishouding van de plant te regelen (net als bij schors). Ook sluit het de
grond van directe blootstelling aan zuurstof af waardoor onkruidgroei wordt gehinderd. Het heeft
net als schors een decoratieve eigenschap en is bruin van kleur. Het blijft aangezien het een
gesteente is ook zeer lang liggen, en de licht verzurende werking is hier volledig uitgesloten.
Nóg grovere fracties zijn te verkrijgen op aanvraag (voor bvb. biofilters of het vullen van
schanskorven).
Lava weegt 1,2 ton/m³ en alle fracties tegen een tarief van 65 eur/ton (eigen weegbrug op ons
terrein)

2. Bodemverbeteraars
2.1 groencompost
7,5-3,0-6,0 (NPK)
206 kg organische stof /ton
4,3 kg magnesium /ton
( MgO )
17 kg kalk /ton
( CaO)
Enkel op basis van snoeiresten en met een VLACO-label.
Groencompost geeft een betere structuur aan de bodem
(zwaardere gronden lichter maken). Groencompost bevat
een hoog organisch-stofgehalte net als champost: neemt mineralen op en geeft deze langzaam af.
Bijbemestingen zullen minder vlug uitspoelen.

14 EUR/m³

2.2 champost / champignoncompost
6,3-4,0-8,7 (NPK)
215 kg organische stof /ton
2,4 kg magnesium /ton ( MgO )
0,9 kg natrium /ton
( Na2O )
45 kg kalk /ton
( CaO)
Op gronden met een lage pH werkt champost corrigerend. 60% v/d organische stof is na 1 jaar nog in
de grond aanwezig. Dankzij de warmtebehandeling is champost vrij van allerhande ziekten,
onkruiden en aaltjes.

15 eur/m³

2.3 mengcompost
Gemengd organisch bodemverbeterend middel, *rijk aan organische stof
(*favv >22% org. stof).
Hierdoor is dit de ideale compost voor onder gazons.

organische stof 26,3% !

voordelen toevoeging schorscompost:
De planten krijgen een gelijkmatigere vochttoevoer,
Verminderde uitspoeling van de voedingsstoffen, daardoor de perfecte onderlaag voor bv.
gazons,
Het zelfafbrekende schors onderdrukt onkruidontwikkeling en geeft een verbeterde
bodemstructuur.

22 eur/m³

2.4 wormencompost
Breng regenwormen bij jou in de tuin. Deze fijne compost zorgt voor een verluchting. De wormen
woelen als het ware je grond terug los en de plantwortels kunnen hierdoor veel beter
wortelen. Hierdoor komen ze in het bereik van veel meer voedingstoffen in de bodem
en dus veel gezonder gaan groeien!

enkel grotere hoeveelheden (volle vracht)

3. Tuingrond
Reeds op maat bemeste teelaarde : 22 eur/m³
Direct plantklaar, ideaal voor het opvullen van putten of plantgaten.

4. Potgrond
4.1 universele kwaliteitspotgrond (50 liter) 4.5 eur
4.2 terraspotgrond met osmocote (40 liter) 6 eur
4.3 zaai en stek potgrond (20 liter) 4.2 eur
4.4 moestuingrond (40 liter) 5.5 eur
4.5 groencompost (40 liter) 3 eur
4.6 turf 225l 14 eur

5. Afboording / randen
Flexibele afboordingslatten om de perfecte strakke lijnen in uw tuin te creëren. Deze ecologische
afboordingslatten zijn volledig vervaardigd van gerecycleerde kunststoffen.
De rollen zijn iets dunner en hierdoor ideaal om uw tuin van de perfecte rondingen te voorzien.
Voor rechte stukken kiest u beter de rechte laten, deze zijn iets dikker en behouden goed hun rechte
vorm.

Eco-afboording
Rol 15m 14cm hoog
Rol 25m 14cm hoog
Rol 15m 20cm hoog
Rol 25m 20cm hoog
Bruine rol 25m 14cm hoog
Lat 2m 14cm (voor rechte stukken)
Lat 2m 20cm (voor rechte stukken)
10 paaltjes (40cm)
10 paaltjes (60cm)

Prijs incl.
21% BTW
€ 41,5
€ 62,5
€ 56,5
€ 89,5
€ 72,45
€7
€ 8,5
€ 16
€ 22

6. Houten palen en afsluitingen
Weide-palen
kastanje 6/8 lengte 1,6m
kastanje 8/10 lengte 1,8m
kastanje 8/10 lengte 2m
kastanje 8/10 lengte 2,5m
geimp gefreesd 6 lengte 1,6m
geimp gefreesd 6 lengte 2m
geimp gefreesd 6 lengte 2,5m
geimp gefreesd 8 lengte 1,8m

Prijs incl.
21% BTW
€ 6,0
€ 6,6
€ 7,6
€ 11,2
€ 3,6
€ 4,4
€ 5,5
€ 6,0

7. Groenafval
- ook bij ons mogelijk om jullie groenafval binnen te brengen. Wij zorgen voor een waardige en
duurzame toekomst voor deze reststroom.

Inname groenafval
Gemengd houtachtig groen
Wortelstronken en zwaar hout

Prijs
45€
55€

8. worteldoek
Geo -textiel
Rol 1m breed (lengte 100m)
Rol 2,1m breed (lengte 100m)
Rol 3,3m breed (lengte 100m)

Prijs per rol Prijs per m
€ 66
€ 132
€ 198

€ 1,3/m
€ 2,6/m
€ 3,9/m

9. kruiwagen
9.1 kruiwagen 100 liter 200 kg (versterkt model) met galva bak.

60 EUR

10. Transport
10.1 Zelf afhalen of laten leveren?
Dit alles kan afgehaald worden bij ons in Grembergen (Dendermonde):
-met aanhangwagen vanaf 0,5 m³ (een eenvoudige drive-in waarbij geen perfect rijgedrag vereist is)
-in zakken/big bags (zowel boomschors, potgrond als compost)
Alles kan ook tot bij u thuis geleverd worden (vanaf 5m³).
Dit met grote aanhangwagen, vrachtwagen of kraanwagen (dit laatste voor bigbag's).
Zonder vermelding worden de producten steeds in bulk (los) geleverd dit is gemakkelijkst voor
opscheppen en het beste voor onze planeet (zo weinig mogelijk plastic).

