
Uw schone grond is onze zorg!
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Zorg bij de aanplant van bomen voor voldoende (wortelbare) groeiruimte in de ondergrond.
Het is tevens van belang om bomenzand van goede kwaliteit te gebruiken. J.K. van den Dool BV 
levert het ideale bomenzandmengsel op basis van 1-toppigzand, supercompost en organische 
meststoffen. Bomenzand 500 excellent heeft diverse functies; enerzijds vormt het een voedings-
grond voor de bomen, anderzijds zorgt het voor een stabiele ondergrond voor verhardingen.

Eigenschappen
• toepassen onder lichte en normaal  

belaste bestratingen
• gezonde wortelgroei van de boom
• voldoende beluchting door grove 

samenstelling
• grote wateropslagcapaciteit
• zorgt voor voldoende stabiliteit van 

de boom
• geen wortelopdruk in bestrating
• uitstekende groeibasis voor bomen
• duurzaam door toevoeging van na-

tuurlijke compost

Keurmerk
Wij leveren het product Bomenzand 
500 excellent uitsluitend volgens het 
BSB keurmerk. Wij zijn door de over-
heid gecertifi ceerd volgens het BRL 
9335-4 certifi caat. Dit houdt in dat 
wij diverse soorten grond kunnen 
samenstellen onder het keurmerk. Op 
onze afl everbon staat het keurmerk 
aangegeven met certifi caatnummer 
(EC-SIK-35019). Ook kunnen wij op 
aanvraag een grondbewijs leveren. 

Samenstelling 
Bomenzand 500 excellent
M5O 425 - 575 mu
Organische stof 3 - 5%
Cu-waarde 4½
Zuurgraad pH-KCI 5 - 7½
Lutum max 4%
D60/D10 < 3
Geleidbaarheid (EC) < 1,4 ms/cm
onder protocol BRL 9335-4 geleverd

Verwerking
• niet nat verwerken
• in lagen tot 30 cm verwerken
• aanbrengen 20 cm boven 

grondwaterpeil
• verdichten tot 1½ Mpa 
• rekening houden met 

weersomstandigheden

  scan de QR-code voor
  meer info over onze
  bodemverbeteraars!
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