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ROOTBARRIER® WATERTAPES



RootBarrier® Watertapes

Dé oplossing tegen de droogte.
Droogte, we zullen er in de toekomst steeds vaker last van krijgen. 
Iedereen weet dat bomen water nodig hebben om te groeien. 
Bomen halen water uit de bodem wat wordt aangevoerd via het 
grondwater, regen of door het geven van water. De kluit van de 
boom mag nooit uitdrogen, het is dan ook van groot belang dat een 
boom geen vocht tekort heeft. Om dit te voorkomen hebben wij de 
RootBarrier® Watertapes ontwikkeld. Deze kan veel water opnemen 
en vervult de noodzakelijke “sponsfunctie” die met name jonge 
wortels niet hebben. De RootBarrier® Watertapes zijn eenvoudig 
en snel te installeren, de tape voegt zich op natuurlijke wijze om de 
wortel, waar ze continu vocht aan kunnen onttrekken. Het materiaal 
is 100% biologisch afbreekbaar, zodat het milieu er geen schade van 
ondervindt. 

Bij het planten van jonge bomen, hagen en/of struiken adviseren 
wij de RootBarrier® Watertapes eventueel in combinatie met de 
RootBarrier® Gietrand te installeren. De combinatie van watertapes 
(als waterbuffer) en de gietrand (die het afvloeien van water 
voorkomt), zorgt voor optimale bewatering en behoud van de boom 
tijdens langere droogteperioden. 
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Technische gegevens van het materiaal
Materiaal  Jute
Gewicht  460 g/m²  
Biologisch afbreekbaar 100% 
Constructie  2/1 schering / inslag
De gegevens zijn gemiddelde waarden en indicatief.

Technische gegevens van de coating *
*Samenstelling op basis van gecrosslinkt 
polyacrylzuurhomopolymeer en polylactidecopolymeer 
Coating gewicht 240-260 g/m²  
Biologisch afbreekbaar 100%  
Vrije absorptie  ca. 40 l / m²
De gegevens zijn gemiddelde waarden en indicatief.

Afmetingen
• 50 m:   10 cm
• 25 m:   10 cm

Combineer met
• RootBarrier® Gietrand
• RootBarrier® Arbretio

RootBarrier® Watertapes

100% biologisch afbreekbaar.
Een 100% biologisch afbreekbaar tape op basis van jute, voorzien 
van een 1-zijdige 100% biologisch afbreekbare coating met een 
gewicht van 240 g/m². Deze coating bestaat uit een Superabsorber 
en een bindmiddel. Door invloed van water lost de Superabsorber 
langzaam op van de tape en migreren de geldeeltjes in de 
omliggende grond. Het migreren van de geldeeltjes in de aarde 
zorgt ervoor dat de omringende bodem vochtig blijft, omdat de 
geldeeltjes langer water vasthouden dan de grond zelf. Door het 
installeren van de RootBarrier® Watertapes kan een optimale en 
langdurige bevochtiging van de bodem worden bereikt. Bomen, 
struiken en/of hagen hoeven hierdoor minder vaak voorzien 
te worden van water. Alle onderdelen zijn 100% biologische 
afbreekbaar: na ca. 3 jaar zal het proces in gang worden gezet 
waarna, afhankelijk van de bodemgesteldheid en het klimaat, na ca. 
5 jaar het product grotendeels door de grond is opgenomen.

Eigenschappen.
• Waterbuffer, ca. 40 liter per m²
• 100% biologisch afbreekbaar 
• Duurzaam en voordelig
• Verkrijgbaar op rol met een lengte van 25 en 50 meter
• Eenvoudig en snel te installeren
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RootBarrier® Watertapes

Besparen op water geven.
Bij regulier water geven gaat veel water verloren omdat dit 
wegspoelt in omliggend terrein, en dus niet zoals bedoeld bij de 
kluit van de boom terecht komt. In de meeste gevallen gaat dit 
zelfs om 50% van de totale watergift. Door het installeren van 
de RootBarrier® Watertapes wordt het wegvloeien van water 
tot een minimum beperkt, en zal er een optimale en langdurige 
bevochtiging van de bodem worden bereikt. Bomen, struiken en/
of hagen dienen hierdoor van minder water te worden voorzien. 
Het advies van een professional is om een boom de eerste 3 jaar 
na aanplant regelmatig water te geven. Het eerste jaar minimaal 
12x per seizoen, het tweede jaar 10x en het derde jaar 8x. Bij het 
aanplanten van de boom in combinatie met het installeren van 
de RootBarrier® Watertapes kan er hierdoor flink op water geven 
worden bespaard.

Rekenvoorbeeld.
Bij de aanplant van een boom met een stamomtrek van 20-25cm 
wordt er bij regulier water geven per ronde per boom ongeveer 
100 liter water toegediend. Zodra de RootBarrier® Watertapes is 
geïnstalleerd, is ca. 50 liter per watergift voldoende. Om deze 50 
liter te kunnen bufferen zal er 1,25 m² RootBarrier® Watertapes per 
boom geïnstalleerd moeten worden (de RootBarrier® Watertapes 
houdt ca. 40 liter per m² water vast). Bij een reguliere ronde (1 
werkdag van 8 uur) kan men ongeveer 84 bomen water geven. 
Zodra de RootBarrier® Watertapes geïnstalleerd is en de waterafgifte 
gereduceerd wordt, kan men per ronde 125 bomen water geven. 
Ook wordt de kans op uitval tot een minimum beperkt, bij juist 
water geven zal het uitvalpercentage 0% zijn. De totale besparing 
op de gehele nazorg van 3 jaar zal hierdoor 34% bedragen. Bij een 
project waar 200 bomen geplant worden met een stamomtrek van 
20-25cm kan de besparing oplopen tot meer dan € 15.000,-. 

Installatie.
• Watertape uitrollen en op gewenste lengte snijden
• Watertape kruislings in boomgat leggen
• Plaats de coatingkant altijd richting de wortels (kluit)

Bomen zijn een bron van leven. Ze voorzien ons van 
schaduw en verkoeling, ze dienen als verblijfplaats voor 
miljoenen micro-organismen en allerlei diersoorten, 
ze geven het landschap vorm en ze voorzien ons van 
zuurstof. Bomen zijn van onschatbare waarde en moeten 
daarom goed verzorgd worden. 

Een boom heeft water nodig vanaf het moment dat de 
eerste bladeren uitlopen totdat het blad in de herfst 
valt.  De waterhoeveelheid die een boom nodig heeft, 
hangt ook af van de volgende factoren: de bodem, 
de boomsoort en het weer. Belangrijk is dat de grond 
rondom de kluit licht vochtig moet zijn. 

Het rekenvoorbeeld is gebaseerd op normale 
weersomstandigheden en zijn slechts indicaties. Hieraan 
kunnen geen rechten worden ontleend.
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