
De specialist 
in duurzame oplossingen tegen 
onkruid en wortelopdruk
Als specialist in duurzame oplossingen tegen onkruid en wortelopdruk 
zijn wij bij KING RootBarrier continu op zoek naar producten die een 
waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het vergroenen van onze 
leefomgeving. 

Samen staan we voor de uitdaging om meer dan ooit aandacht te besteden 
aan de duurzaamheid en bescherming van deze leefomgeving voor een 
groene toekomst. 

Groen is als leverancier van talloze ecosystemen van groot belang voor 
een gezonde samenleving met een rijke biodiversiteit. Met elkaar kunnen 
we een natuur inclusieve leefomgeving creëren waarbij grijs en groen met 
elkaar in balans zijn. 

Als partner in professionele producten voor onkruidbestrijding, 
watermanagement en het voorkomen van wortelopdruk ondersteunen wij 
je graag bij het kiezen van het juiste product voor de toepassing in kwestie. 

Ons assortiment bestaat onder andere uit: 

• Oplossingen tegen onkruid, om een onderhoudsvrije groene omgeving  
 te realiseren. 

• Oplossingen tegen wortelopdruk, om hobbels op de weg te voorkomen,  
 veiligheid op straat te waarborgen en de boom te beschermen. 

• Producten ten behoeve van watermanagement, om op een duurzame en  
 slimme manier met water om te gaan.

Wij bieden oplossingen om tijd en kosten te besparen, onderhoud te 
reduceren, veiligheid te waarborgen en een duurzame omgeving te creëren. 

In dit magazine vind je al onze producten met bijbehorende informatie, zoals 
producttesten en technische gegevens. Al deze technische gegevens zijn 
gemiddelde waarden en indicatief. Kijk op www.kingrootbarrier.com voor 
de meest recente gegevens, de garantievoorwaarden en extra informatie.  

Waar wacht je nog op? Kies ook voor een groene toekomst!

KING ROOTBARRIER 



Oprichting  
King Nonwovens
Op 4 januari 2000 is King Nonwovens B.V. in Loosdrecht 
opgericht. De grondleggers, Bart van der Hart en Jan van 
Leeuwen, gaan in 2000 in Almere klein van start.20
00

Jan 
van Leeuwen

Bart 
van der Hart

Uitbreiding Machinepark
Door de jaren heen vindt er regelmatig een 
uitbreiding met een nieuwe machine plaats. 
Dit jaar wordt de 5ᵉ wikkel- en snijmachine 
aan het machinepark toegevoegd.20
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Oprichting 
RootBarrier en
King Sports
Binnen King Nonwovens zijn twee toepassingen zo 
succesvol en veelbelovend, dat de oprichting van 
aparte bedrijven King Sports en RootBarrier dit jaar 
een feit wordt.

20
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OUR ROOTS



Nieuw pand
Om efficiënter te werken, verder te professionaliseren en te 
kunnen doorgroeien, is besloten te investeren in een eigen 
bedrijfspand. De nieuwe locatie: Zeewolde. Eind 2017 is het fraaie 
bedrijfspand aan de Nobelweg opgeleverd. Het kantoor beslaat 
1.000 m2 met daarachter 13.000 m2 productie- en magazijnruimte. 20
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Oprichting 
King Holding en
King Converting
Om de productie te verzelfstandigen, is in 2012 King 
Converting opgericht. Met nog een bedrijf erbij is het 
onvermijdelijk geworden om een Holding op te richten.

20
12 20 jaar KING

Klanttevredenheid, innovatie, snelheid, flexibiliteit 
en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding zijn 
de kernwoorden van KING. Met een betrokken 
team, een prachtig pand en de komst van een 2ᵉ 
lamineermachine, 10ᵉ wikkel- en snijmachine en 
een vol automatische verpakkingsmachine is KING 
klaar voor de toekomst!

20
20
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Microscopisch beeld van DuPont™ Plantex® 
worteldoek na hechtingsproces
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Onkruid bestrijden
met worteldoek  
Het verwijderen van onkruid heeft weinig tot geen effect en neemt veel tijd in 
beslag. Zonder een beschermende laag nestelt het onkruid zich gemakkelijk in de 
grond, waardoor het probleem blijft terugkeren. 

In jouw zoektocht naar het beste worteldoek zijn termen als anti-worteldoek, 
gronddoek, onkruiddoek of bandjesweefsel waarschijnlijk voorbijgekomen. 
Allemaal worden ze ingezet om onkruid te bestrijden. Er wordt beweerd dat deze 
termen enkel verschillende benamingen zijn voor hetzelfde product. Niets is minder 
waar, want er zit wel degelijk verschil in. 

Wij hebben de technische gegevens van onze DuPont™ Plantex® worteldoeken 
naast bandjesweefsel gelegd. Hieronder zie je hoe groot de verschillen tussen deze 
worteldoeken zijn: 

Wat maakt DuPont™ Plantex® zo bijzonder? 
In tegenstelling tot de andere worteldoeken, zijn de producten uit de Plantex® 
collectie speciaal ontwikkeld om onkruid te bestrijden. De thermische 
verbindingstechniek van DuPont™ Plantex® creëert de hoogst haalbare resistentie 
tegen onkruid dankzij de unieke oneindige, gladde structuur van het materiaal. De 
gladheid van het doek zorgt ervoor dat onkruid zich niet nestelt aan het doek. 

Water- en luchtdoorlatendheid
Een evenwichtig bodemleven onder het worteldoek is essentieel voor een groene 
leefomgeving. In een gezonde bodem wordt water en lucht opgeslagen, zodat 
micro-organismen hier hun voedingsstoffen uit kunnen halen. De oneindige 
structuur van DuPont™ Plantex® maakt het mogelijk om lucht, water en 
voedingsstoffen door te laten. Hierdoor kunnen de bodem, planten en micro-
organismen blijven ademen, terwijl het onkruid wordt tegengehouden. 

Duurzaamheid
De producten uit de DuPont™ Plantex® collectie bevatten tot wel 55% post 
industrial recycled materiaal, ook wel PIR genoemd. Deze herwonnen grondstoffen 
zijn afkomstig van industrieel afval dat ontstaat tijdens het productieproces. 
Het hergebruiken van deze materialen draagt een duurzaam steentje bij aan de 
circulaire economie en het verminderen van de afvalstroom. 

De oneindige structuur, die ontstaat tijdens het thermische verbindingsproces, 
blijft bij knippen of snijden intact. Polypropyleen heeft als eigenschap dat het 

Bandjesweefsel

DuPont™ Plantex® Pro DuPont™ Plantex® Gold Bandjesweefsel 
Gewicht 90 g/m² 125 g/m² 100 g/m²
Opbouw 4 laags 4 laags 1 laags
Waterdoorlatend 100 mm / seconde 60 mm / seconde Nee
UV-werend Nee 3 jaar Nee
Garantie 25 jaar* 25 jaar* Nee
Structuur Thermisch gebonden Thermisch gebonden Geweven

van nature niets opneemt, maar ook niets afgeeft. In tegenstelling tot de geweven worteldoeken die gaan rafelen met als gevolg dat 
microplastics, die zeer schadelijk zijn voor het milieu, in de bodem terecht komen. 

Garantie
De investering die gemaakt wordt bij het inzetten van DuPont™ Plantex® verdient zich eenvoudig terug. Er wordt tot wel 35 jaar 
productgarantie gegeven op het intact blijven van de structuur, daarnaast zorgt de effectiviteit van de producten voor een onderhoudsvrije 
omgeving. Al ruim 20 jaar zijn de DuPont™ Plantex® worteldoeken klachtenvrij, toch blijft DuPont™ de producten uitdagen, ontwikkelen en 
innoveren. Zo blijft te allen tijde de hoogst haalbare kwaliteit gewaarborgd. 
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DuPont™ Plantex® Pro
Duurzame bescherming tegen 
zaadonkruid
DuPont™ Plantex® Pro biedt duurzame bescherming tegen zaadonkruid 
(zoals vergeet mij nietjes, klavers en boterbloemen) op paden, patio’s, 
verhard gebied, onder houten terrassen, gras, in parken en hagen. 
Zaadonkruid verspreid zich snel en gemakkelijk in grote getalen via 
vogels of de wind. Om te voorkomen dat deze onkruidzaden zich gaan 
nestelen op plekken waar je dat liever niet wilt, kun je Plantex® Pro 
inzetten als beschermend worteldoek. 

DuPont™ Plantex® Pro onderscheidt zich van de andere worteldoeken, 
zoals bandjesweefsel, door het gepatenteerde Plantex® 
productieproces. Onkruidzaden die op dit worteldoek belanden, krijgen 
onvoldoende grip op het gladde materiaal waardoor zij zich niet kunnen 
nestelen. Onkruidzaden die sterk genoeg zijn om alsnog uit te groeien 
tot een plant, kunnen dankzij de gladde structuur gemakkelijk van het 
worteldoek afgeplukt worden. Er wordt 25 jaar productgarantie gegeven 
op het intact blijven van de structuur, bij een gesloten afdekking van 
minimaal 5 cm. Het doek kan naast een afdeklaag van schors, kiezels of 
houtsnippers, ook ingezet worden onder tegels of houten vlonders.

Bij het toepassen van een worteldoek is het belangrijk om de grond 
onder het doek niet te vergeten. Het worteldoek moet de bodem 
beschermen tegen onkruid, maar mag de toevoer van water en lucht niet 
belemmeren. DuPont™ Plantex® Pro laat per seconde tot wel 100 mm 
water door, waardoor er een evenwichtig bodemleven ontstaat met een 
gezonde grond waar planten kunnen groeien. 

Oplossing voor:
Regulier onkruid, zoals vergeet-mij-nietjes, klavers 
en boterbloemen.

Combineer met:
RootBarrier® Pins, DuPont™ Plantex® Bio Pins, Pins PT200  (pagina 52)

Technische gegevens
Basisgewicht   90 g/m² EN ISO 9864
Dikte   0,39 mm EN ISO 9863-1
Treksterkte   5 kN/m EN ISO 10319
Scheurweerstand  220 N  ASTM D4533
Waterdoorlatendheid VIH50  100 mm/s EN ISO 11058

Afmetingen
• 50 m:  100, 200 cm
• 25 m:   100, 200 cm
• 10 m:  100, 200 cm

ONKRUIDWERING

Meer informatie op kingrootbarrier.com
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ONKRUIDWERING

DuPont™ Plantex® Gold
Het beste worteldoek om onkruid 
van boven én onder te bestrijden
DuPont™ Plantex® Gold biedt bescherming tegen zowel wortel- als 
zaadonkruid en bestrijdt daarmee onkruid van onder- én bovenaf. 
Al meer dan 20 jaar onderscheidt Plantex® Gold zich van andere 
worteldoeken. Dit worteldoek wordt niet zomaar het beste van het 
beste genoemd en is al jarenlang marktleider als het gaat om effectieve 
onkruidwering. De inzet van DuPont™ Plantex® Gold garandeert een 
onderhoudsvrije omgeving dankzij de bewezen effectiviteit en de 
jarenlange ervaring. 

DuPont™ Plantex® Gold is uitermate geschikt om gebruikt te worden 
in voortuinen, geveltuinen of achtertuinen. Op elke plek waar je een 
onkruidvrije zone wilt creëren, kan Plantex® Gold de oplossing zijn! 

Wat maakt DuPont™ Plantex® Gold zo bijzonder?
De oneindige structuur die ontstaat tijdens het thermische 
verbindingsproces van DuPont™ Plantex® Gold zorgt voor een 
oneindige, gladde structuur waar onkruid zich niet aan kan nestelen. De 
dichtheid van de structuur zorgt ervoor dat onkruid er niet doorheen 
kan groeien en tegelijkertijd dat er voldoende voeding doorgelaten kan 
worden voor een evenwichtig bodemleven onder het doek. 

KIWA lupine test
Om de wortelwerende werking van DuPont™ Plantex® Gold op de proef 
te stellen, is er een lupinetest uitgevoerd door KIWA. 

KIWA is een onafhankelijke testlocatie die behoort tot de top 20 van 
bedrijven op gebied van testen, inspectie en certificering. Door KIWA’s 
onafhankelijke en hoogwaardige testlabs worden producten getest 
volgens de lokale en internationale voorschriften en bepalingen. 

Tijdens de lupinetest heeft KIWA lupinezaden geplant voor een 
groeiperiode van 6 weken waarbij er gebruik is gemaakt van DuPont™ 
Plantex® Gold en bitumen. 3 potten zijn gevuld met een DuPont™ 
Plantex® Gold sample en 1 pot is gevuld met bitumen. Er is gekozen 
voor lupinezaden vanwege hun wortelstelsel dat gemakkelijk overal in 
doordringt. 

Zoals op de afbeeldingen hiernaast te zien is, is het de wortels niet 
gelukt om zich aan het DuPont™ Plantex® Gold sample te nestelen. In 
tegenstelling tot het bitumensample, hier hebben de wortels zich wél 
aan weten te nestelen. 

Het feit dat het de sterke wortels van lupine niet gelukt is door 
DuPont™ Plantex® Gold heen te groeien of zich eraan te nestelen, 
bevestigt de wortelwerende werking van dit worteldoek.

Het volledige testrapport van KIWA is op onze website te vinden.

KIWA lupine test

Onderzijde samples na KIWA lupinetest 

Bovenzijde samples na KIWA Lupinetest
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Water- en luchtdoorlatendheid
DuPont™ Plantex® Gold laat per seconde wel 60 mm water door, de 
bodem onder het doek wordt hierdoor gelijkmatig bevochtigd en heeft 
voldoende toegang tot water, lucht en voedingsstoffen. De planten 
en micro-organismen kunnen blijven ademen, terwijl onkruid wordt 
tegengehouden. 

Garantie
Daarnaast wordt er 25 jaar productgarantie gegeven op het intact 
blijven van de structuur, bij een gesloten afdekking van minimaal 5 cm. 
Zonder afdeklaag heeft het doek een gegarandeerde levensduur van 3 
jaar, afhankelijk van de UV-bestraling. 

Nog een eigenschap van DuPont™ Plantex® Gold, is dat het doek 
aan beide zijden een andere kleur heeft: goudbruin en zwart. Bij de 
installatie kan gekozen worden welke kleur het beste blendt met 
de biodiverse omgeving, beide zijden hebben namelijk dezelfde 
onkruidwerende werking. 

De investering die gedaan wordt bij het kiezen van DuPont™ Plantex® 
Gold, verdient zich eenvoudig terug dankzij de effectiviteit van dit doek. 
Een onderhoudsvrije omgeving is gegarandeerd. 

Oplossing voor:
Hardnekkig onkruid, zoals akkerwinde, paardestaartachtigen en 
paardenbloemen.

Combineer met:
RootBarrier® Pins, DuPont™ Plantex® Bio Pins, Pins PT200 (pagina 52)

ONKRUIDWERING

Technische gegevens
Basisgewicht   125 g/m² EN ISO 9864
Dikte   0,45 mm EN ISO 9863-1
Treksterkte   7,8 kN/m EN ISO 10319
Scheurweerstand  300 N  ASTM D4533
Waterdoorlatendheid VIH50  60 mm/s EN ISO 11058

Afmetingen
• 100 m:  100, 200, 400, 520 cm
• 50 m:  100, 200 cm
• 25 m:   100, 200 cm
• 10 m:  100 cm
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DuPont™ Plantex® Cocomat 
Erosie- én onkruidbestrijding 
DuPont™ Plantex® Cocomat is ontwikkeld voor erosie- en 
onkruidbestrijding op hellingen en oevers tot de nieuwe beplanting hier 
zelf voor kan zorgen. Dit bijzondere product bestaat DuPont™ Plantex® 
worteldoek met daarop een laag onbehandelde, biologisch afbreekbare 
kokosvezels. Het worteldoek is water- en luchtdoorlatend, waardoor 
de bodem onder het doek voldoende toevoer van water en lucht heeft. 
Het materiaal is vrij van chemicaliën en recyclebaar. De laag kokosvezels 
biedt planten een stevige basis, waardoor ze ook op hellingen goed op 
hun plek blijven liggen. De vezels veranderen binnen 1 à 2 jaar van kleur, 
maar dit heeft geen effect op de kwaliteit. Bij blootstelling aan zon, 
blijven de vezels 3 tot 5 jaar goed. Dit is voldoende om de beplanting 
tijdens de eerste groeifase te beschermen tegen erosie en onkruid. De 
mate waarin het doek wordt blootgesteld aan zonlicht, is van invloed op 
de levensduur. In een schaduwrijk gebied neemt de periode van onkruid- 
en erosiebestrijding toe. Na verloop van tijd draagt het verteerproces van 
de kokosvezels bij aan het ontstaan van humusgrond. 

Combineer met:
RootBarrier® Pins, Pins PT200 (pagina 52)

Technische gegevens
Basisgewicht   540 g/m2  EN ISO 9864
Dikte   6 mm EN ISO 9863-1
Trekspanning   5,0 kN/m EN ISO 10319
Trekkracht   220 N ASTM D4533
Luchtdoorlatendheid  96 m³/m²/m ASTM D737

Afmetingen
• 22,5 m:  120, 240 cm

ONKRUIDWERING

RootBarrier® HydroGold

RootBarrier® HydroGold
Onovertroffen waterbuffer en 
onkruidbestrijding in één
RootBarrier® HydroGold is een bijzondere uitvoering van het DuPont™ 
Plantex® Gold worteldoek. Naast de onkruidwerende bescherming, 
zorgt het óók voor een waterbuffer van wel 1 à 2 liter per m² dankzij de 
toegevoegde laag naaldvilt. Door deze toevoeging blijft de onderliggende 
grond extra lang vochtig, waardoor planten in een drogere periode een 
waterreserve hebben en de bewatering gereduceerd kan worden. Tevens 
kan RootBarrier® HydroGold ingezet worden bij het installeren van 
daktuinen. Het doek fungeert dan als onderlaag ter bescherming van het 
dak, zorgt voor een demping en heeft een wortelwerende werking. Een 
optimale groei van planten is met de inzet van HydroGold gegarandeerd! 

Combineer met:
RootBarrier® Pins, DuPont™ Plantex® Bio Pins, Pins PT200 (pagina 52)

DuPont™ Plantex® Cocomat 
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DuPont™ Plantex® 
Platinium Solar  
Worteldoek met een 
uitzonderlijke UV-bestendigheid
Zonne-energie is een belangrijke hernieuwbare energiebron, het 
inzetten van zonnepanelen gebeurt vandaag de dag dan ook steeds 
vaker. Echter staan zonneparken en andere technische installaties 
voor een bijzondere uitdaging als het gaat om ongewenst groen, 
ofwel onkruid. Onkruid kan schaduw creëren of de zonnepanelen 
beschadigen. Een onkruidvrije omgeving op deze locaties is dus van 
groot belang. Om het onkruid te verwijderen, zou je tussen de panelen 
door moeten, wat handmatig of machinaal verwijderen een lastige en 
gevaarlijke klus maakt. 

Hier komt DuPont™ Plantex® Platinium Solar om de hoek komt 
kijken: een speciale versie van het hoogwaardige DuPont™ Plantex® 
worteldoek mét langdurige UV-bestendigheid. Dit worteldoek 
wordt op de grond onder de zonnepanelen geïnstalleerd en dient 
als beschermlaag tegen onkruid. Plantex® Platinium Solar heeft een 
discrete donkergroene kleur, hoeft niet afgedekt te worden en zorgt 
voor een langdurige, onderhoudsarme bescherming tegen onkruid. 
Er wordt 8 jaar productgarantie gegeven op het intact blijven van de 
structuur zonder afdekking. 

Dankzij het gepatenteerde productieproces van DuPont™ Plantex®, 
beschikt dit worteldoek over de hoogst haalbare onkruidwerende 
werking, met daarbij een waterdoorlaatbaarheid van 20 mm per 
seconde. Dit zorgt ervoor dat de locatie beschermd is tegen onkruid 
en de bodem tegelijkertijd voldoende toevoer van voedingsstoffen 
krijgt. DuPont™ Plantex® Platinium Solar garandeert een optimaal 
energierendement en is dé ideale oplossing voor belangrijke duurzame 
energiebronnen. 

Oplossing voor:
Invasief onkruid, zoals kweekgras, heermoes, berenklauw.

Combineer met:
Butytape P10MS (pagina 52)

Technische gegevens
Basisgewicht   240 g/m² EN ISO 9864
Dikte onder 2kN/m² 0,64 mm EN ISO 9863-1
Waterdoorlatendheid VIH50  20 mm/s EN ISO 11058
Treksterkte   18 kN/m EN ISO 10319
Scheurweerstand  550 N  ASTM D4533

Afmetingen
• 100 m:  250, 500 cm
• 50 m:  250, 500 cm

ONKRUIDWERING
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Het probleem 
De Japanse duizendknoop behoort tot de meest invasieve onkruidsoorten ter wereld. 
Invasieve onkruidsoorten zoals deze komen van nature niet uit Nederland, kunnen 
zichzelf snel vermeerderen én zijn schadelijk voor het milieu. De sterke stengels en 
wortels van de Japanse duizendknoop laten zich niet zomaar uit het veld slaan en 
kunnen veel schade aanrichten in funderingen, asfalt, beton en metselwerk. Daarnaast 
zorgt het hoge besmettingsgevaar van deze invasieve exoot ervoor dat de plant zich 
razendsnel kan verspreiden. Het achterblijven van een klein stukje stengel of wortel kan 
er al voor zorgen dat er een nieuwe duizendknoop haard kan ontstaan.

De oplossing 
DuPont™ heeft met het Plantex® Platinium worteldoek een bestrijdingsmethode 
ontwikkeld waar de Japanse duizendknoop niet tegenop kan. Dit intrinsiek sterke, 
kwalitatief hoogwaardige worteldoek maakt onkruidverdelgers of maaien overbodig. 
De doeltreffendheid van DuPont™ Plantex® Platinium is door de jaren heen aangetoond 
in talrijke veldproeven. Deze oplossing is een voordelig alternatief voor mechanische 
behandeling of het vervangen van de grond.

Installatiemethodes 
Duizendknoopdepot creëren
In een duizendknoopdepot kan vervuilde Japanse duizendknoop grond (van diverse 
locaties) opgeslagen worden. Dankzij de uitstekende water- en luchtdoorlatendheid van 
DuPont™ Plantex® Platinium kan dit gebied na het afdekken opnieuw ingericht worden 
om zo een natuur inclusieve omgeving te creëren.

Haard op locatie inpakken
Bij deze methode wordt een Japanse duizendknoop haard op locatie ingepakt met 
DuPont™ Plantex® Platinium. Een voordeel hiervan is dat de vervuilde grond op 
dezelfde plek blijft en dus niet getransporteerd hoeft te worden. Er wordt bespaard op 
transportkosten en het besmettingsgevaar blijft beperkt.

Japanse duizendknoop bij een fundering
Voor het afdekken van een Japanse duizendknoop haard bij een fundering, wordt 
gebruik gemaakt van de lijmtechniek. De lijm verbindt hierbij het DuPont™ Plantex® 
Platinium worteldoek aan de fundering. Indien de Japanse duizendknoop haard 
in een groter gebied aanwezig is, kan er een combinatie gemaakt worden met de 
naaimethode.

Verticale toepassing
Indien men ervoor kiest om de haard intact te laten, niet te maaien en te isoleren, dan 
bestaat er ook de mogelijkheid DuPont™ Plantex® Platinium verticaal in te zetten. Het 
worteldoek wordt bij deze toepassing 2 meter rondom de haard geïnstalleerd. Hierdoor 
blijven de wortelstokken gecentreerd bij elkaar en kunnen zij zich onder de grond niet 
verder verspreiden.

Installatie met het Serviceteam

Japanse duizendknoop bestrijden
door middel van afdekken  

Het gespecialiseerde Serviceteam kan bij het plaatsen van het DuPont™ Plantex® Platinium worteldoek ondersteuning bieden, door de 
ervaring en kennis die zij bezitten. Er wordt maatwerk geleverd op horizontale én verticale locaties, waarbij meerdere verbindingstechnieken 
toegepast kunnen worden. Hierbij is het mogelijk om een duizendknoopdepot te creëren, de haard op locatie in te pakken, bij een fundering 
of verticaal. Met deze methodes bieden wij een alternatief voor het afvoeren en/of laten vernietigen van besmette Japanse duizendknoop 
grond. Het Serviceteam verbindt de verschillende banen van het DuPont™ Plantex® Platinium worteldoek met de Broof-Tech stitch® techniek. 
Deze nieuw ontwikkelde manier van naaien zorgt ervoor dat de overlappende banen worteldoek verzegeld worden, waardoor er een barrière 
gecreëerd wordt voor de besmette grond. Bij moeilijk bereikbare locaties, zoals funderingen, kan de Broof-Tech stitch® gecombineerd worden 
met diverse lijmtechnieken.

Voor het installeren

Tijdens het installeren

Na het installeren

Installatie met het Serviceteam
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DuPont™ Plantex® 
Platinium
Jouw bondgenoot in de strijd 
tegen de Japanse duizendknoop  
DuPont™ Plantex® Platinium is jouw betrouwbaarste bondgenoot 
in de strijd tegen invasieve exoten zoals Japanse duizendknoop, 
kweekgras, heermoes en berenklauw. Dit worteldoek is speciaal 
ontwikkeld om dit soort schadelijke en agressieve planten te bestrijden. 

Hoewel DuPont™ Plantex® Platinium een effectieve barrière vormt 
tegen invasieve planten, blijft het doek doorlaatbaar voor lucht en 
water. Dankzij deze water- en luchtdoorlatendheid, krijgt de bodem 
onder het doek voldoende voedingsstoffen om gezond en stabiel te 
blijven en is er geen erosiegevaar. Er wordt 35 jaar productgarantie 
gegeven bij een gesloten afdekking van minimaal 20 cm schone grond/
aarde. Wanneer DuPont™ Plantex® Platinium correct is aangebracht, 
kunnen de voordelen onmiddellijk en voor de eerstkomende jaren 
worden ervaren. Na het afdekken met Plantex® Platinium en schone 
grond/aarde, kan het gebied opnieuw ingericht worden waarbij een 
nieuw bodemleven met een rijke biodiversiteit tot de mogelijkheden 
behoort. Regelmatige inspectie, ook van de overlappende naden, 
draagt bij aan de effectiviteit van deze methode. 

Oplossing voor:
Invasief onkruid, zoals Japanse duizendknoop, kweekgras, heermoes, 
berenklauw.

Combineer met:
RootBarrier® Lijm 1KPU, (pagina 52)

Technische gegevens
Basisgewicht   240 g/m² EN ISO 9864
Dikte onder 2kN/m² 0,64 mm EN ISO 9863-1
Waterdoorlatendheid VIH50  20 mm/s EN ISO 11058
Treksterkte   18 kN/m EN ISO 10319
Scheurweerstand  550 N  ASTM D4533

Afmetingen
• 100 m:  250, 500 cm
• 50 m:  100, 200, 250, 500 cm
• 25 m:  100, 200 cm
• 10 m:  100 cm

ONKRUIDWERING
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RootBarrier® BioCovers® 
100% ecologische 
onkruidbestrijding 
RootBarrier® BioCovers® is het eerste onkruidwerende worteldoek dat 
gemaakt is van grondstoffen met een 100% plantaardige oorsprong. 
De gouden combinatie van bio- en hennepvezels heeft geleid tot het 
ontstaan van BioCovers®: een zeer verantwoorde en duurzame manier 
van onkruidbestrijding. 

De grondstof biovezel PLA is van nature UV-stabiel waardoor het doek 
niet afgedekt hoeft te worden. Dankzij de natuurlijke uitstraling blendt 
het doek mooi met de rest van de omgeving. De waterdoorlatendheid 
van wel 125 L/m² per seconde zorgt ervoor dat de toevoer van 
voedingstoffen naar de bodem voldoende op peil blijft. Na circa 3 tot 
5 jaar zullen de planten het doek volledig volgroeid hebben, waardoor 
onkruid geen kans meer maakt. De totale levensduur van RootBarrier® 
BioCovers® is minimaal 7 jaar. Door de natuur zijn eigen gang te laten 
gaan, biodegradeert het doek door invloed van temperatuur, vochtigheid 
en de aanwezige micro-organismen in de bodem. De plantaardige 
grondstoffen waar het doek van gemaakt is, worden opgenomen in de 
grond. 

Oplossing voor:
Regulier onkruid, zoals vergeet-mij-nietjes, klavers 
en boterbloemen.

Combineer met:
BioCovers® Pins (pagina 52)

Technische gegevens
Gewicht   157 g/m² EN-ISO 9864
Dikte  0,9 mm EN-ISO 9863-1
Trekweerstand lengte 3 kN/m EN-ISO 10319
Trekweerstand breedte 3 kN/m EN-ISO 10319
Rek bij breuk lengte > 40 % EN-ISO 10319
Rek bij breuk breedte > 40 % EN-ISO 10319
Waterdoorlatendheid 125 L/m²s EN-ISO 11058

Afmetingen
• 50 m:  200, 400 cm
• 25 m:   100 cm
• 10 m:  100 cm

ONKRUIDWERING
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PROJECTEN

DuPont™ Plantex® Pro Spanje

DuPont™ Plantex® Gold Terherne

DuPont™ Plantex® Pro Bliesheim DuPont™ Plantex® Gold Putten

DuPont™ Plantex® Platinium AmsterdamDuPont™ Plantex® Platinium Apeldoorn

DuPont™ Plantex® Platinium Bergkamen

DuPont™ Plantex® Platinium Harderwijk tijdens installatie DuPont™ Plantex® Platinium Harderwijk na installatie

DuPont™ Plantex® Pro Utrecht

Meer informatie op kingrootbarrier.com
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RootBarrier® 
Gronddoek T100
Voor een stabiele ondergrond
Wanneer er tegels, kiezels, schors, kunstgras of een houten terras 
gelegd wordt, is een stabiele ondergrond onmisbaar. RootBarrier® 
Gronddoek T100 is een nonwoven gronddoek, gemaakt van 100% 
polypropyleen. Dit duurzame doek biedt niet alleen een stabiele 
ondergrond, maar ook een beschermlaag tegen onkruid.  Een extra 
voordeel is dat RootBarrier® Gronddoek T100 naast water, ook lucht 
en voedingsstoffen doorlaat. Dit zorgt ervoor dat de bodemlaag 
onder het gronddoek gezond blijft. In tegenstelling tot de meeste 
andere gronddoeken, is RootBarrier® Gronddoek T100 gemaakt van 
milieuvriendelijk en duurzaam materiaal. Daarnaast is het doek vrij 
van chemicaliën, waardoor er geen schade aan de omgeving wordt 
aangericht.

Oplossing voor:
Kan o.a. onder schors, houten terrassen, kunstgras en tegels worden 
gelegd.

Combineer met:
RootBarrier® Pins, Pins PT200, DuPont™ Plantex® Bio Pins (pagina 52)

Technische gegevens
Gewicht  100 g/m²  EN-ISO 9864
Dikte onder 2 kN/m² 0,34 mm  EN ISO 9863-1
Trekweerstand (N-5cm) 370/400 EN 29073-3
Breukrek  40 %  EN 29073-3
Scheurweerstand 220–250 N  ASTM D4533
Waterdoorlaatbaarheid 62 mm/sec  EN-ISO 11058

Afmetingen
• 100 m:  100, 200 cm
• 50 m:  100, 200 cm
• 25 m:   100, 200 cm
• 10 m:  100 cm

GRONDSTABILISATIE



19Meer informatie op kingrootbarrier.com

DuPont™ Plantex® 
GroundGrid®
Houdt alles netjes op zijn plek 
DuPont™ Plantex® GroundGrid® is een innovatief, flexibel 3D raster op 
basis van geotextiel. Het vormt een omhulsel voor losse stenen, grind of 
aarde om een stabiele oppervlakte te creëren voor zowel voetgangers- 
als verkeersgebieden, zoals opritten, paden, parkings, golfterreinen en 
sportvelden. De hoge treksterkte en de honingraatstructuur voorkomen 
dat de vulling zich verspreidt, waardoor verzakkingen en spoorvorming 
wordt voorkomen. Het losse invulmateriaal en de structuur van het 
basismateriaal laten water door, zowel verticaal als horizontaal, 
waardoor Plantex® GroundGrid® dé ideale keuze is voor duurzame 
drainage (SUDS) toepassingen.

De honingraatstructuur is opgebouwd uit meerdere nonwoven stroken, 
die thermisch aan elkaar verbonden zijn en samen een cellenstructuur 
vormen. De installatie, het vervoer en de opslag van DuPont™ Plantex® 
GroundGrid® is eenvoudig dankzij het flexibele, uitvouwbare en lichte 
materiaal dat in samengedrukte vorm wordt geleverd. Het raster kan 
ter plaatse gemakkelijk worden uitgevouwen en bestrijkt dan een 
indrukwekkende 10 vierkante meter (lengte 8 m x breedte 1,25 m).

Oplossing voor:
• Stabilisatie van grind- of minerale invuloppervlakten 
• Stabilisatie van vijverranden met aarde of zand
• Paden en patio’s 
• Oprit met licht verkeer
• Parkeerterrein met licht verkeer
• Afwateringssysteem

Combineer met:
Pins PT200 (pagina 52)

Technische gegevens
Basisgewicht    190 g/m² EN ISO 9864
Dikte onder 2 kN/m² 0,54 mm EN ISO 9863-1
Treksterkte   13 kN/m EN ISO 10319
Breukrek   55 % EN ISO 10319
Openingswijdte O90W  80 μm EN ISO 12956
Waterdoorlaatbaarheid VIH50  35 mm/s EN ISO 11058

Afmetingen
• Celgrootte:  55 × 50 mm 
• Bedekt oppervlak: 10 m² (1,25 m × 8 m)
• Aanbovolen grindgrootte: 8/16 mm
• Grindhoeveelheid: 80 l/m²

GRONDSTABILISATIE
GRO

N
DSTABILISATIE
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Bomen zijn van groot belang voor een gezonde samenleving. Ze leveren 
voedsel en bescherming voor planten en dieren, verbeteren de biodiversiteit 
en zijn uitstekende filters voor luchtvervuiling en fijnstof in stedelijke gebieden. 
Hoewel elke boom zijn eigen genetisch bepaalde eigenschappen heeft, zijn de 
omstandigheden van de boom doorslaggevend voor de diepte van het wortelen. 
Hoe dieper de boom kan wortelen, des te minder kans op schade voor het 
oppervlak.

Het probleem
Bomen hebben zowel boven- als ondergronds veel ruimte nodig waarbij elk jaar de 
wortels dikker worden. Boomwortels kennen geen grenzen. Waar vocht en voeding 
is, stuurt de boom zijn wortels heen, om vervolgens op zoek te gaan naar de weg 
met de minste weerstand. Onderweg worden straatstenen omhoog gedrukt, barsten 
fietspaden uit elkaar en komt de stabiliteit van de boom in gevaar. Dit kan gevolgen 
hebben voor de veiligheid van de omgeving en omstanders. 

De afbeeldingen hiernaast geven een goed beeld van de problemen die 
wortelopdruk kan veroorzaken. Jaarlijks wordt veel geld uitgegeven om deze 
schade te herstellen en claims van bewoners te voorkomen. Deze kostenpost blijft 
groeien, terwijl de oplossing eenvoudig is. 

De oplossing
Optimale groeiomstandigheden voor de boom zijn van belang om te voorkomen dat 
wortelopdruk ontstaat. Voorkomen is beter dan genezen, want als de boomwortels 
eenmaal ondergronds zijn uitgewaaierd, is het een lastige en kostbare klus om dit te 
corrigeren. 

Om te voorkomen dat wortelopdruk ontstaat, zijn er twee oplossingen mogelijk: 
wortelwering of wortelgeleiding. Beide worden ingezet met als doel een 
wortelvrije zone tot stand te brengen en de groeiomstandigheden van de boom te 
optimaliseren. Het kiezen van de juiste oplossing is de sleutel tot succes. Binnen 
2 meter van de boom wordt wortelgeleiding geadviseerd, buiten 2 meter van de 
boom wortelwering.

Machinale inbouw, snel en vakkundig
Indien er voor wortelwering wordt gekozen, kan er gebruik gemaakt worden van 
de WSF800: een wortelweringsfreesmachine voor het machinaal inbouwen van 
onze wortelweringsschermen. De WSF800 freest naast de rijbaan een gleuf van ca. 
5 cm breed en maximaal 80 cm diep. Dit is de plek waar het wortelweringsscherm 
machinaal geplaatst wordt. Zodra het scherm is geplaatst, wordt de ontstane gleuf 
gevuld met de eerder uitgefreesde aarde. Vervolgens wordt het gehele werkgebied 
aangestampt door middel van trilling om vervolgens te worden aangeveegd. Zo is 
het zeker dat er tijdens elk project vakkundig, efficiënt en kostenbesparend te werk 
wordt gegaan.

Optimale groei van de boom 
Als preventief onderhoud van een nieuw aangeplante boom adviseren wij bij het 
aanbrengen van wortelgeleiding, ook gebruik te maken van onze bewaterings- en 
verankeringsproducten. De inzet van deze producten zorgt ervoor dat de boom 
optimaal kan groeien. Ons assortiment bewaterings- en verankeringsproducten is 
te vinden vanaf pagina 38.

Wortelopdruk voorkomen  
met wortelwering of -geleiding  



Wortelwering 
Meer dan 2 meter van de boom
Wanneer een scherm meer dan 2 meter van de boomwortel geplaatst moet worden, wordt wortelwering geadviseerd. Een 
wortelweringsscherm is lineair toepasbaar en het inzetten zorgt ervoor dat de boomwortel op een barrière stuit. Een groot verschil met 
wortelgeleiding is dat wortelwering gemaakt is van glad materiaal en dus geen verticale ribben bevat. Het gladde materiaal zorgt ervoor dat de 
wortels geen grip krijgen en worden gedwongen terug te groeien. 

Door de hoogwaardige kwaliteit van onze wortelwering producten wordt bij aanschaf een garantie van 25 jaar gegeven op de wortelwerende 
werking (volgens onze garantievoorwaarden), de levensduur is echter wel meer dan 50 jaar! Daarnaast kunnen de producten na het einde van 
de levensduur volledig gerecycled worden. 

De inzet van een wortelweringsscherm waarborgt niet alleen de veiligheid van de bewoners, maar ook het groen in de stad. De 
groeiomstandigheden van de boom worden bevorderd, terwijl wortelopdruk wordt beperkt. 

Wortelgeleiding 
Binnen 2 meter van de boom
Wanneer een scherm binnen 2 meter van de boomwortel geplaatst moet worden, wordt wortelgeleiding geadviseerd. Een 
wortelgeleidingssysteem is voorzien van verticale ribben die functioneren als grondverankering. Bovendien zorgen deze geleidingsribben 
ervoor dat boomwortels naar beneden geleid worden, om zo te voorkomen dat er een ‘bloempoteffect’ ontstaat. Het bloempoteffect zorgt 
ervoor dat de boom te weinig houvast heeft, waardoor deze bij een storm kan omwaaien. Dit kan gevaarlijke situaties veroorzaken voor 
de omgeving en omstanders. Het inzetten van wortelgeleiding zorgt dat de stabiliteit van de boom behouden blijft en schade op stedelijke 
locaties wordt voorkomen.   

Wij hebben 4 verschillende wortelgeleidingssystemen in ons assortiment. Deze systemen kunnen ingezet worden bij zowel nieuwe 
beplanting als bestaande bomen. Alle systemen zijn stevig en ondoordringbaar voor agressieve wortels en mechanische belastingen. 
Bovendien zijn ze resistent tegen bacteriën en de meeste chemicaliën en 100% te recyclen na einde levensduur. 

Berekening besparing installatie

Bovenstaande cijfers zijn indicatief en berekend op basis van een werkdag van 8 uur voor 2 werknemers. Enkel de installatietijd is in de tabel 
opgenomen, niet het voorwerk, zoals het graven van een sleuf, etc.

23

Wortelgeleidingssysteem Lengte (m) Installatie m/5 minuten Stuks Installatie m/uur Installatie m/dag
RootBarrier® Wortelgeleidingsplaten 0,60 6 10 61,71 493,71

RootBarrier® RootPanels® Rib 2,2 22 10 132,00 1056,00

RootBarrier® RollRib® 21 63 3 581,54 4652,31

RootBarrier® RollRib® 75 75 1 818,18 6545,45

Meer informatie op kingrootbarrier.com
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WORTELWERING

RootBarrier® 325
RootBarrier® 325 beschermt wegen, voetpaden, bestrating, drainage, 
riolen, ondergrondse leidingen en kabelsystemen tegen beschadiging 
door wortels. Het is een verticaal te installeren wortelweringsscherm, 
gebaseerd op DuPont™ Xavan® met een eenzijdig aangebrachte 
extrusie coating. Door de zijde met de gladde coating naar de wortels 
te plaatsen, krijgen de wortels geen grip en worden ze gedwongen 
terug te groeien. Dit product is al 25 jaar een begrip op de markt als het 
gaat om wortelwering en heeft zijn functie meer dan waar gemaakt. Dit 
wortelweringsscherm is dan ook de enige die dankzij deze jarenlange 
ervaring 25 jaar productgarantie heeft. 

Eigenschappen:
• Volledig recyclebaar, 100% thermisch gebonden polypropyleen
• Resistent tegen bacteriën en de meeste chemicaliën
• 100% waterdicht

Combineer met:
RootBarrier® Click Connection, RootBarrier® Butyltape W025  (pagina 53)

RootBarrier® 360
Mochten de boomwortels van twee kanten tegengehouden 
moeten worden, dan is RootBarrier® 360 uitermate geschikt. Dit 
wortelweringsscherm heeft een tweezijdig aangebrachte extrusie 
coating die ervoor zorgt dat de wortels aan beide zijdes geen grip 
krijgen. RootBarrier® 360 is al 25 jaar een begrip op de markt als het 
gaat om wortelwering en heeft zijn functie meer dan waar gemaakt. Dit 
wortelweringsscherm is dan ook de enige die dankzij deze jarenlange 
ervaring 25 jaar productgarantie heeft. 

Eigenschappen:
• Volledig recyclebaar, 100% thermisch gebonden polypropyleen
• Resistent tegen bacteriën en de meeste chemicaliën
• 100% waterdicht

Combineer met:
RootBarrier® Click Connection, RootBarrier® Butyltape W025  (pagina 53)

Technische gegevens
Gewicht  325 g/m² EN-ISO 9864

Afmetingen
• 50 m:  50, 65, 100, 130, 150, 200, 300, 400 cm
• 25 m:   50, 65, 100, 130, 150, 200 cm
• 10 m:  65, 100, 130, 150, 200 cm

Technische gegevens
Gewicht  360 g/m² EN-ISO 9864

Afmetingen
• 50 m:  50, 65, 100, 130 cm
• 25 m:   50, 65, 100, 130 cm
• 10 m:  65, 100 cm
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RootBarrier® 420 UV
Tegen wortelopdruk van 
agressieve wortels 
RootBarrier® 420 UV is een UV-bestendig wortelweringsscherm 
gebaseerd op DuPont™ Xavan® met een tweezijdig aangebrachte 
geëxtrudeerde coating. Door de gladde coating krijgen wortels 
geen grip en worden ze gedwongen terug te groeien. Dit scherm is 
gebaseerd op een zwaarder geotextiel en heeft een dikkere coating dan 
RootBarrier® 325 en RootBarrier® 360, waardoor dit scherm geschikt is 
voor agressieve wortels van bijvoorbeeld bamboe en riet. 

Dit product is al 25 jaar een begrip op de markt als het gaat om 
wortelwering en heeft zijn functie meer dan waar gemaakt. Dit 
wortelweringsscherm is dan ook de enige die dankzij deze jarenlange 
ervaring 25 jaar productgarantie heeft. 

RootBarrier® 420 UV is UV-bestendig en dus geschikt om deels boven 
de grond te gebruiken om ongewenste uitlopers van planten makkelijk 
te kunnen wegknippen. RootBarrier® 420 UV beschermt wegen, 
voetpaden, bestrating, drainage, riolen, ondergrondse leidingen en 
kabelsystemen tegen beschadiging door agressieve wortels.

Eigenschappen:
• 5 jaar UV-bestendig
• Volledig recyclebaar, 100% thermisch gebonden polypropyleen
• Resistent tegen bacteriën en de meeste chemicaliën
• 100% waterdicht

Combineer met:
RootBarrier® Click Connection, RootBarrier® Butyltape W025 (pagina 53)

Technische gegevens
Gewicht  420 g/m² EN-ISO 9864
Dikte bij 2 kPa   0,75 mm EN-ISO 9863-1
Doordrukweerstand 4245 N EN-ISO  12236
Trekweerstand lengte 28,0 kN/m EN-ISO  10319
Trekweerstand breedte 31,5 kN/m EN-ISO  10319
Rek bij breuk lengte 54,6 % EN-ISO  10319
Rek bij breuk breedte 50,7 % EN-ISO  10319

Afmetingen
• 50 m:  70, 100, 140 cm
• 25 m:   70, 100, 140 cm
• 10 m:  70, 100 cm

WORTELWERING
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DuPont™ Plantex® 
RootProtector
Voor horizontale én verticale 
toepassingen
DuPont™ Plantex® RootProtector is een horizontaal én verticaal 
inzetbaar, waterdoorlatend wortelweringsscherm, gemaakt van 
100% polypropyleen. Dit scherm is zeer belastbaar, sterk en flexibel 
en ideaal voor alle horizontale toepassingen zoals onder fietspaden 
en boswegen. Het is ook mogelijk om Plantex® RootProtector met 
breedte 200 cm verticaal in te bouwen. Dit wortelweringsscherm 
heeft een betere wortelbestendigheid in vergelijking met andere 
waterdoorlatende schermen en zorgt voor een verbeterde stabiliteit van 
de bodem.

Eigenschappen:
• Kan zowel horizontaal als verticaal geïnstalleerd worden
• Laat lucht, water en voedingsstoffen door
• Volledig recyclebaar, 100% thermisch gebonden polypropyleen

Combineer met:
RootBarrier® Butyltape W025 (pagina 53)

Technische gegevens
Gewicht  260 g/m² EN-ISO 9864
Dikte    0,6 mm EN-ISO 9863-1
Treksterke  20 kN/m EN-ISO  10319
Maximale rek  55 % EN ISO 10319
Dynamische perforatie 20 mm  EN ISO 13433
Scheurweerstand  300 N ASTM D4533
Waterdoorlatendheid VIH50  8 mm/s  EN ISO 11058

Afmetingen
• 100 m:  200, 400, 520 cm

WORTELWERING
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RootBarrier® HDPE
Tegen wortelopdruk van 
agressieve wortels en 
mechanische belastingen
RootBarrier® HDPE is gemaakt van 100% High Density Polyethylene 
(HDPE) en is het dikste wortelweringsscherm uit ons assortiment. 
RootBarrier® HDPE is uitermate geschikt om wegen, voetpaden, 
trottoirs, drainage, riolering, kabelsystemen te beschermen 
tegen agressieve wortels en mechanische belastingen zoals 
graafwerkzaamheden. Deze wortelweringsschermen zijn verkrijgbaar in 
1mm en 2mm. 

Eigenschappen:
• UV-bestendig
• 100% van gerecyclede materiaal gemaakt
• 100% te recyclen na einde levensduur

Combineer met:
Aluminium verbindingsklemmen, RootBarrier® Connector  (pagina 53)

Technische gegevens HDPE 1 mm
Gewicht  1072 g/m² EN-ISO 9864
Dikte bij 2 kPa   1,15 mm EN-ISO 9863-1
Doordrukweerstand 2403 N EN-ISO  12236
Trekweerstand lengte 21,3 kN/m EN-ISO  10319
Trekweerstand breedte 21,3 kN/m EN-ISO  10319
Rek bij breuk lengte 18,0 % EN-ISO  10319
Rek bij breuk breedte 17,1 % EN-ISO  10319

Technische gegevens HDPE 2 mm
Gewicht  1967 g/m² EN-ISO 9864
Dikte bij 2 kPa   2,05 mm EN-ISO 9863-1
Doordrukweerstand 4172 N EN-ISO  12236
Trekweerstand lengte 37,9 kN/m EN-ISO  10319
Trekweerstand breedte 38,5 kN/m EN-ISO  10319
Rek bij breuk lengte 18,5 % EN-ISO  10319
Rek bij breuk breedte 17,7 % EN-ISO  10319

Afmetingen
• 25 m:  60, 70, 100, 150 cm 

WORTELWERING
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"Wortelopdruk wordt voorkomen met DuPont™ "Wortelopdruk wordt voorkomen met DuPont™ 
Plantex® RootProtector op de Zuidas bij Plantex® RootProtector op de Zuidas bij 

voetbalclub AFC in Amsterdam"voetbalclub AFC in Amsterdam"
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RootBarrier® RollRib®
Het snelste 
wortelgeleidingssysteem 
De bodemomstandigheden in stedelijke gebieden zorgen ervoor dat de 
boom niet veel ruimte heeft om diep te wortelen, waardoor de wortels 
vaak horizontaal gaan groeien. Wanneer deze wortels té dicht bij het 
oppervlakte komen kan wortelopdruk ontstaan met als gevolg: hobbels 
op de weg en onveilige situaties op straat.

Om dit probleem te voorkomen kan wortelwering of wortelgeleiding 
ingezet worden. Beide methodes kunnen toegepast worden voor 
precies dezelfde boomwortels*, enkel de afstand van plaatsen bepaald 
welke methode er gebruikt moet worden: Binnen 2 meter van de 
boomkluit of verder dan 2 meter?

Wortelgeleiding 
Wortelgeleiding moet binnen 2 meter van de boomkluit ingezet 
vanwege de functionaliteit van de geleidingsribben. Deze ribben 
geleiden de wortelmutsjes naar beneden, zodat de wortels zich dieper 
kunnen wortelen en niet gaan cirkelen binnen het scherm. Hiermee 
wordt het bloempoteffect voorkomen.

Snel en eenvoudig 
Met een installatie snelheid van ruim 818 meter per uur** is de 
RootBarrier® RollRib® het snelste wortelgeleidingssysteem op de markt. 
Omdat de RollRib® geleverd wordt op rollen van 12, 21 of 75 meter is de 
installatie snel en eenvoudig. Elke meter bevat een perforatielijn om zo 
gemakkelijk de gewenste afmeting te snijden. 

Daarnaast is dankzij deze lengtes de geleidende werking in 
de praktijk ook effectiever gebleken in verhouding tot andere 
wortelgeleidingsproducten, zoals de in elkaar te schuiven platen. 
De koppelprofielen van deze platen zijn niet nauw genoeg op elkaar 
gesloten waardoor er kleine openingen ontstaan waar de wortelmutsjes 
doorheen zouden kunnen groeien. Een nauwsluitende verbinding 
is essentieel voor een effectieve wortelgeleiding; hoe minder 
verbindingsstukken, des te effectiever het systeem. De RollRib® heeft 
met een lengte van 75 meter tot wel 125 minder verbindingsstukken 
dan de platen.***

Obstakels voor de wortels
Ieder obstakel dat een wortelmutsje tegenkomt zorgt ervoor dat de 
koers van de wortel gewijzigd wordt. Een wortelmutsje is eigenlijk een 
hele gevoelige sensor aan de top van de wortel en beschermt de rest 
van de wortel door het pad met de minste weerstand te zoeken. Voor 
het mutsje maakt het niet uit of dit obstakel een haakse of stompe hoek 
heeft en 1 mm of 2 mm dik is, een obstakel is een obstakel. 

De onderbroken ribben van RootBarrier® RollRib® geleiden de wortels 
zo diep mogelijk de grond in. De ribben zijn bewust hol zodat ze zich 
kunnen vullen met grond, dit bevordert de verankering waardoor het 
scherm niet omhoog gedrukt kan worden. 

WORTELGELEIDING
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WORTELGELEIDING

Afstand tussen de ribben 
Uit een eerder onderzoek dat in de jaren 80 uitgevoerd is, bleek dat de 
onderlinge horizontale afstand tussen de ribben circa 15 cm moet zijn 
om de werking van een wortelgeleidingssysteem te garanderen. Tijdens 
dit onderzoek zijn andere afmetingen ter vergelijking niet getest, 
inmiddels zijn we heel wat jaren verder en is uit recentere onderzoeken 
gebleken dat een afstand van 18 cm ook garant staat voor succes. 

Wortelovergroei 
Voor de RollRib® hebben wij ervoor gekozen om geen dubbele 
bovenrand te implementeren. Waarom? Elke boomkenner 
weet dat wortels van nature niet omhoog groeien, waardoor 
we kunnen concluderen dat een dubbele bovenrand op een 
wortelgeleidingssysteem eigenlijk overbodig is.

*De uitzondering ligt op bijzonder agressieve planten zoals bamboe.
**Deze cijfers zijn indicatief en berekend op basis van een werkdag van 
8 uur voor 2 werknemers. Enkel de installatietijd is in de berekening 
meegenomen, niet het voorwerk, zoals het graven van een sleuf etc.
*** Deze berekening is gebaseerd op platen met een afmeting van 60 cm 
breed. Er zijn 125 platen nodig om 75 meter te installeren, na iedere plaat 
komt een koppelprofiel. 

Eigenschappen:
• Verkrijgbaar op rol met een lengte van 12, 21 en 75 meter
• Flexibele toepassing: lineair, rondom en vierkant
• Eenvoudig op gewenste lengte te snijden dankzij snijlijn op iedere  
 meter
• Dikte 1,5 mm

International Registration No. DM/099 740

Technische gegevens
Dichtheid  0,95-0,97 g/cm³ ISO 1183
Dikte bij 2 kPa   1,5 mm
E-Modul  900-1200 MPa  ISO 527-2
Treksterkte bij rek > 20 MPa   ISO 527-2
Vloeigrens  > 20 MPa   ISO 527-2
Rek bij breuk  > 400 %   ISO 527-2
Hardheid  60 - 65   DIN 53505

Afmetingen
• 12 m:   45, 59, 90, 118 cm
• 21 m:   39, 45, 59, 90, 118 cm
• 75 m:   39, 45, 59, 90, 118 cm
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RootBarrier® 
RootPanels® Rib
Geschikt voor meerdere bomen
De RootBarrier® RootPanels® Rib is een modulair wortelgeleidingssys-
teem gemaakt van 2 mm sterke HDPE. Het inzetten van dit systeem 
zorgt ervoor dat de wortels gecontroleerd naar beneden worden geleid 
om daarna onder de panelen alsnog horizontaal verder te kunnen 
groeien.

De RootPanels® Rib worden verticaal ingebouwd en kunnen, omdat 
ze om de 18 cm geleidingsribben hebben, zowel lineair, vierkant als 
rondom de boom worden geplaatst. Het systeem is eenvoudig en 
sneller te installeren dan alternatieve producten door de relatief lange 
lengte van één paneel, namelijk 220 cm.

Alle RootPanels® Rib hebben een geïntegreerd grondanker, dat 
ervoor zorgt dat de boomwortels de panelen niet naar boven kunnen 
opdrukken.

Eigenschappen:
• Verkrijgbaar als losse panelen van 220 cm
• Flexibele toepassing: lineair, rondom en vierkant
• Eenvoudig en snel te installeren en aan elkaar te verbinden m.b.v.  
 schroeven
• Dikte 2 mm

Technische gegevens
Dichtheid  0,95-0,97 g/cm³    ISO 1183
Dikte bij 2 kPa   2 mm
E-Modul  900-1200 MPa ISO 527-2
Treksterkte bij rek > 20 MPa   ISO 527-2
Vloeigrens  > 20 MPa   ISO 527-2
Rek bij breuk  > 400 %   ISO 527-2
Hardheid  60 - 65   DIN 53505

Afmetingen
• 2,2 m:   30, 45, 57, 90, 114 cm
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RootBarrier® 
RootPanels® Pyramid
Ideaal voor individuele bomen
De RootBarrier® RootPanels® Pyramid is een innovatief wortelgelei-
dingssysteem voor stadsbomen in begrensde binnenstedelijke ruimtes. 
Dit conische wortelgeleidingssysteem maakt een natuurlijk, gezonde 
boomgroei mogelijk, maar voorkomt schade aan de omliggende infra-
structuur.

RootBarrier® RootPanels® Pyramid is uitermate geschikt om in te zetten 
voor projecten met individuele bomen die dichtbij verharde wegen of 
paden zijn geplant. Dankzij de conische vorm en een robuuste, rondom 
sluitende wortelgeleiding worden boomwortels in een 10 graden hoek 
op natuurlijke wijze naar beneden en buiten geleid.

RootBarrier® RootPanels® Pyramid is gefabriceerd uit 4 mm sterke 
HDPE en de 5 cm brede verticale geleidingsribben voorkomen een 
bloempoteffect. Door de brede bovenrand blijft de Pyramid gezekerd in 
de grond en kan niet door boomwortels van zijn plek worden gedrukt.

Eigenschappen:
• Bestaat uit 4 losse panelen per Pyramid
• Eenvoudig en snel te installeren en aan elkaar te verbinden m.b.v.  
 schroeven
• Dikte 4 mm

Technische gegevens
Gewicht  1967 g/m² EN-ISO 9864
Dikte bij 2 kPa   2,05 mm EN-ISO 9863-1
Doordrukweerstand 4172 N EN-ISO  12236
Trekweerstand lengte 37,9 kN/m EN-ISO  10319
Trekweerstand breedte 38,5 kN/m EN-ISO  10319
Rek bij breuk lengte 18,5 % EN-ISO  10319
Rek bij breuk breedte 17,7 % EN-ISO  10319

Afmetingen
• Hoogte: 55 cm
• Lengte/breedte bovenkant: 105 ×105 cm
• (Plant-)opening: 85,5 × 85,5 cm
• Lengte/breedte onderkant: 130 × 130 cm
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WORTELGELEIDING

RootBarrier® 
Wortelgeleidingsplaten
Installatie plaat voor plaat
De RootBarrier® Wortelgeleidingsplaten vormen samen een 
wortelgeleidingssysteem en zijn ontworpen om opdruk van de 
bestrating door boomwortels te voorkomen. De platen kunnen in elkaar 
worden geschoven met behulp van connectoren. Elke plaat, die altijd 60 
cm lang is, beschikt standaard over 1 connector. Deze connector biedt 
de mogelijkheid om zowel een ronde vorm als een hoek van 90 graden 
te maken.

De RootBarrier® Wortelgeleidingsplaten zijn verkrijgbaar in 4 
verschillende hoogtes waarvan elke plaat beschikt over ononderbroken 
geleidingsribben, een grondanker en een bovenrand. De verticale 
geleidingsribben zorgen ervoor dat het bloempoteffect wordt 
voorkomen. Dankzij het grondanker kunnen boomwortels de platen 
niet naar boven opdrukken.

Omdat de installatie plaat voor plaat gaat zijn de RootBarrier® 
Wortelgeleidingsplaten ideaal voor kleinere maatwerk projecten. 
Indien je een project van een grotere afstand moet voorzien van 
wortelgeleiding, dan adviseren wij om gebruik te maken van 
RootBarrier® RollRib zie pagina 30.

Eigenschappen:
• Verkrijgbaar als losse platen van 60 cm in 4 verschillende hoogtes
• Flexibele toepassing: lineair, rondom en vierkant
• Dikte 2,3 mm

Technische gegevens
Dichtheid  0,90 -0,92 g/m³ ISO 1183
Dikte bij 2 kPa   2,3 mm 
E-Modul  1100-1300 Mpa  ISO 527-2
Treksterkte bij rek > 20 MPa   ISO 527-2
Vloeigrens  > 20 MPa   ISO 527-2
Rek bij breuk  > 200 %   ISO 527-2
Hardheid  58 - 66   DIN 53505

Afmetingen
• 60 cm:   30, 45, 60, 90 cm
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PROJECTEN

RootBarrier® RollRib® Etten-Leur 
na installatie

RootBarrier® RollRib® Dronten

RootBarrier® RollRib® Dronten

RootBarrier® RootPanels® Rib OostkampRootBarrier® RollRib® Troyes

RootBarrier® RollRib® Hendrik-Ido-
Ambacht

RootBarrier® RootPanels® Rib Harderwijk RootBarrier® RootPanels® Pyramid Berlijn

RootBarrier® RollRib® Etten-Leur 
tijdens installatie
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Bewatering en kluitverankering

Bewatering
Optimale groei van de boom beheren en onderhouden 38

RootBarrier® Gietrand 39

RootBarrier® Watertapes 40

RootBarrier® Waterbag 40

Kluitverankering
RootBarrier® Arbretio® 41
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Optimale groei van de boom
beheren en onderhouden 
Bomen leveren een waardevolle bijdrage aan onze leefomgeving en het is daarom van groot belang dat we bij het planten van nieuwe 
bomen zorg dragen voor een optimale groei. Een stabiele boomkluit is de basis voor het planten van een boom, dit voorkomt dat onveilige 
situaties kunnen ontstaan die schade aanrichten voor de omgeving of omwonenden.

RootBarrier® Gietrand
• Water blijft in gebied van  
 stamvoet
• Geleidelijke bevloeiing 

RootBarrier® Waterbag
• Waterbuffer ca. 75 Liter
• Geleidelijke bevloeiing 
• Druppelgewijs 

RootBarrier® Watertapes
• Optimale, langdurige bevochtiging 
• Superabsorber

RootBarrier® Arbretio®
• Stimuleert beworteling
• Geen zichtbare boompalen
• Bevordert stabiliteit van de boom



39

RootBarrier® Gietrand
Voorkomt dat water afvloeit 
De RootBarrier® Gietrand is een professioneel bewateringssysteem voor 
bomen. Voor de RootBarrier® Gietrand kan gebruik worden gemaakt 
van HDPE of LDPE. 

De RootBarrier® Gietrand van HDPE is gemaakt van hoogwaardig 
gerecycled High Density Polyethylene met een dikte van 2 mm. HDPE 
heeft een UV-stabiliteit van 5 jaar, de totale levensduur is echter wel 10 
jaar. HDPE is verkrijgbaar in de kleuren zwart en groen. 

De RootBarrier® Gietrand van LDPE is gemaakt van Low Density 
Polyethylene met een dikte van 3 mm. Deze LDPE is steviger en hierdoor 
extra goed toepasbaar voor grote bomen met een grote kluitdiameter. 
LDPE is verkrijgbaar in de kleur groen.

Om te voorkomen dat bij het bewateren het water afvloeit, kunnen 
de RootBarrier® Watertapes in combinatie gebruikt worden met een 
RootBarrier® Gietrand. Het water in de gietrand blijft in het gebied van 
de kluit en wordt zo gedoseerd opgenomen. Hierdoor hoeft het water 
niet meer dagelijks toegevoerd te worden. 

De RootBarrier® Gietrand kan met de RootBarrier® Connector worden 
vastgezet. Om de gietrand stabiel te houden, wordt de gietrand voor 
een deel in de aarde geplaatst (ca. 10 cm). Het restmateriaal blijft boven 
de grond uitsteken (20 cm).

Combineer met:
RootBarrier® Connector, RootBarrier® Afdekkapje, RootBarrier® 
Grondverankering  (pagina 53)

BEWATERING

Meer informatie op kingrootbarrier.com

Technische gegevens HDPE groen
Gewicht  1877 g/m²  EN ISO 9864
Dikte bij 2 kPa  2,02 mm  EN ISO 9863-1
Doordrukweerstand 4474 N  EN ISO 12236
Trekweerstand lengte 40,9 kN/m  EN ISO 10319
Trekweerstand breedte 43,6 kN/m  EN ISO 10319
Rek bij breuk lengte 17,9 %  EN ISO 10319
Rek bij breuk breedte 15,3 %  EN ISO 10319

Technische gegevens LDPE 3 mm
E-Modul  350 N/mm² DIN 53457
Treksterkte  11 N/mm² DIN 53455
Rek bij breuk  300 % DIN 53455
Hardheid  45 shore D DIN 53505
Dichtheid  940 kg/m³ DIN 53479
Brandklasse  B2 DIN 4102

Afmetingen
• 25 m:  30 cm (HDPE)
• 20 m:   30 cm (LDPE)

BEW
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RootBarrier® Watertapes
Eerste hulp bij jonge bomen 
Jonge bomen hebben wat extra hulp bij nodig bij het opslaan van water 
omdat hun wortels de noodzakelijke ‘sponsfunctie’ nog niet hebben. 
Door de boomkluit in te pakken met RootBarrier® Watertapes, wordt de 
opslagcapaciteit verhoogd. Dit 100% biologisch afbreekbare jute tape 
bevat een coating die dient als superabsorber. Zodra deze in contact 
komt met water, lost het langzaam op en migreren de geldeeltjes in de 
omliggende grond. Het migreren van deze geldeeltjes zorgt ervoor dat 
de omringende bodem vochtig blijft, omdat deze deeltjes langer water 
vasthouden dan de grond zelf. 

Combineer met:
RootBarrier® Gietrand (pagina 39) en RootBarrier® Arbretio (pagina 41)

Technische gegevens
Samenstelling  PVC gaasdoek
Basisgewicht   400 g/m² 
Inhoud   ca. 75 l 

Afmeting
• 92 × 88 cm

Technische gegevens
Gewicht jute materiaal 460 g/m²  
Coating gewicht 240-260 g/m²  
Vrije absorptie  ca. 40 l / m²

Afmetingen
• 50 m, 25 m:  10 cm

RootBarrier® Waterbag 
Waterbuffer voor jonge bomen 
De RootBarrier® Waterbag is een waterbuffer voor jonge bomen met 
een maximale opslag van ca. 75 liter water. In ca. 6 tot 10 uur druppelt 
het water uit de Waterbag en zorgt daardoor voor een langzame en 
gelijkmatige bevochtiging van de bodem rondom de boom. Indien nodig 
kunnen meerdere Waterbags aan elkaar verbonden worden door middel 
van ritsen. 

Eigenschappen:
• Eenvoudig en snel te installeren: bespaar tijd, water en moeite
• Ideaal voor nieuwe aanplant in stedelijke of schaduwrijke gebieden
• Kan worden geïnstalleerd na het planten van een boom - een  
 ondergronds irrigatiesysteem is niet nodig 
• Hoge waterverzadiging bij elke vulling
• Goede wortelgroei door geleidelijke bevloeiing van de wortels

BEWATERING
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KLUITVERANKERING

RootBarrier® Arbretio®
Boompalen zijn verleden tijd 
De RootBarrier® Arbretio® is een houten boomplantwig, gemaakt van 
Douglas hout, die ervoor zorgt dat de boom ondergronds verankerd 
wordt en voldoende stabiliteit waarborgt. Hierdoor zijn boompalen 
verleden tijd!

Vlak voor het planten van de boom, wordt de Arbretio® horizontaal in 
de kluit aangebracht. Deze wiggen stimuleren de beworteling waardoor 
de boom in een vlotte periode zelf voldoende kan verankeren. Nog 
een bijkomend voordeel is dat de Arbretio® niet verwijderd hoeft te 
worden, de wiggen zijn namelijk 100% biologisch afbreekbaar. Uit 
praktijkonderzoek is gebleken dat de inzet van Arbretio® niet alleen 
effectief is in normale bodemomstandigheden, maar ook in substraten.

Als bomen goed beheerd en onderhouden worden, kunnen ze als 
watermanagers functioneren. Op deze manier voegen ze in stedelijke 
omgevingen ontzettend veel waarde toe. Om dit te kunnen realiseren, is 
het belangrijk dat de boom altijd voldoende water tot zijn beschikking 
heeft zodat er voldoende voedingsstoffen binnen komen.

Hoeveel Arbretio’s heb ik nodig?
De genoemde aantallen en overige adviezen zijn gebaseerd op 
gemiddelde omstandigheden vanuit ervaringen en onderzoek tot nu toe 
en zijn geheel vrijblijvend. 

Boommaat Kluitdiameter Boomlengte Aantal wiggen

t/m 25 cm <70 cm max. 4 m 3

25-40 cm 70-100 cm max. 5 m 4

40-50 cm 100-120 cm max. 6 m 5

50-60 cm 120-140 cm max. 7 m 6

60-70 cm 140-160 cm max. 9 m 6

>70 cm >160 cm > 9 m In overleg

Combineer met:
RootBarrier® Gietrand (pagina 39) en RootBarrier® Watertapes (pagina 40)

International Registration No. 2010336

KING RootBarrier kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden 
voor de gevolgen van het toepassen van de Arbretio® Boomplantwiggen.
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Sam Groofing® Vegetatiedak  
Pocket op unieke drainagepanels 
Sam Groofing® produceert geen gewone groen daken, maar bijzondere 
vegetatiedaken. Naast de reguliere voordelen van een groen dak, 
waaronder een hoger koelingseffect, een groter waterbufferend 
vermogen, CO2-binding, vergroting van de biodiversiteit én toename 
van de groenbeleving, kent het Sam Groofing® Vegetatiedak nog een 
aantal specifieke voordelen: 

Het vegetatiedak van Sam Groofing® bestaat namelijk uit een kant en 
klare pocket die gevuld is met hoogwaardige plugplanten die afkomstig 
zijn uit eigen kwekerij. Het sedum onderscheidt zich in blad- en 
bloemkleur, bladgrootte en groeiwijze. Er zitten soorten bij die maar 
liefst 30 centimeter hoog kunnen worden. Na één groeiseizoen is het 
dak tot wel 75% bedekt met vegetatie. Na twee seizoenen is het volledig 
bedekt. Hierdoor ontstaat er een zeer gevarieerd groen dak met een 
uitgebreid assortiment aan sedumsoorten. 

Opbouw van de pockets 
Om een goede waterafvoer op het dak te garanderen worden de 
pockets op stevige, maar lichte drainagepanels van ca. 2,5 cm hoog 
geleverd. Deze drainagepanels zijn gemaakt van herwonnen PCW 
grondstoffen, ook wel Post Consumer Waste genoemd en zijn ook aan 
het eind van hun levensduur volledig te recyclen.

De pockets bestaan aan de onderzijde uit een laag RootBarrier 
HydroGold. Dit is een bijzondere uitvoering van het DuPont™ Plantex® 
Gold worteldoek. Naast de onkruidwerende bescherming, zorgt het óók 
voor een waterbuffer van wel 1 a 2 liter per m2 dankzij de toegevoegde 
laag naaldvilt. 

De bovenzijde van de pockets bestaat uit een bevloeiingsdoek, waarop 
de sedum uitermate goed hecht en groeit. De compartimenten van de 
pockets zijn gevuld met Perlite en voedingsstoffen. Via een incisie in 
het bovenste doek worden ca. 30 (sedum) plugplanten per m2 geplant. 
Deze plantdichtheid ligt 50% hoger dan gangbaar bij vergelijkbare 
systemen. 

Levering 
De ingeplante pockets, bevestigd aan de drainagepanels worden 
op pallets geleverd. De unieke constructie van de drainagepanels 
gecombineerd met de stapelwijze zorgen ervoor dat de plugplanten 
onbeschadigd vervoerd kunnen worden. In een droge conditie 
wegen de gevulde pockets slechts ca. 5 kg per stuk. Via een 
zwaluwstaartverbinding worden de pockets met elkaar verbonden en 
doormiddel van pluggen worden ze aan elkaar geklikt. 

Periodiek onderhoud 
Voor het behoud van een mooi groen dak is het noodzakelijk dat er 
tweemaal per jaar onderhoud uitgevoerd wordt. Tijdens het onderhoud 
wordt ongewenste vegetatie weggehaald en wordt op het dak gewaaide 
vervuiling, met name bladresten, verwijderd. Ook kunnen eventuele 
kale plekken aangevuld worden met nieuwe plugplanten en wordt de 
vegetatie voorzien van voeding tot aan de volgende onderhoudsbeurt. 
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Het probleem 
Mollen zijn nuttige dieren in de tuin en op zijn menu staan een hoop plaagdieren en 
overlast gevende insecten, wat voor tuineigenaren een voordeel is. Echter hebben 
mollen wel hun eigen idee van tuin- en landschapsarchitectuur. Met hun krachtige 
voorpoten kunnen ze namelijk hele gangenstelsels onder de grond graven en met hun 
achterpoten werken ze deze grond weg. De overtollige grond duwen zij naar boven en 
zo ontstaat een molshoop. Vervolgens gebruiken ze de molshoop voor een uitgang, 
om zo op het aardoppervlak op zoek te gaan naar nestmateriaal.

De oplossing
Deze molshopen zijn vaak een doorn in het oog en zorgen voor veel schade aan 
gazons. Om deze molshopen op een diervriendelijke manier tegen te gaan, hebben 
wij twee mollendoeken in ons assortiment: RootBarrier® Mollengaas en RootBarrier® 
Mollenbarrière. Beide mollendoeken zijn vrij van chemicaliën, resistent tegen 
bacteriën en de meeste chemicaliën, 100% recyclebaar en leveren een bijdrage aan 
een duurzame en groene leefomgeving.

Plaatsen mollendoek
De mollenwering wordt horizontaal maximaal 5 cm en verticaal 50 cm tot 1 m 
onder het grasveld geplaatst. Dit resulteert dat de mol tijdens het graven tegen het 
mollendoek aan komt, zodat er niet verder gegraven kan worden.

Onze mollendoeken bieden echter geen bescherming tegen knaagdieren!

Diervriendelijke oplossing 
tegen molshopen
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MOLLENWERING

RootBarrier® 
Mollengaas 110
RootBarrier® Mollengaas 110 is een horizontaal onder grasvelden 
te plaatsen mollengaas voor tuin- en landschapsarchitectuur en de 
particuliere sector. Dit mollengaas is sterk, flexibel en licht (110 g/m²). 
Het mollengaas is makkelijk te snijden en installeren. Wanneer correct 
geïnstalleerd, heeft RootBarrier® Mollengaas zich bewezen mollen 
tegen te houden.

Eigenschappen:
• Resistent tegen bacteriën en meeste chemicaliën
• Vrij van chemicaliën
• 100% recyclebaar

Combineer met:
Pins PT200  (pagina 52)

RootBarrier® 
Mollenbarrière 400
RootBarrier® Mollenbarrière is een horizontaal onder grasvelden te 
plaatsen mollenbarrière voor tuin- en landschapsarchitectuur en 
sportfaciliteiten. Het verschil met het RootBarrier® Mollengaas 110 
is de sterkte, het gewicht, de kleur en maaswijdte. De RootBarrier® 
Mollenbarrière is gemaakt van 400 g/m² HDPE en is daardoor een stuk 
dikker. Hoe dikker het materiaal, des te sterker. Bovendien heeft de 
mollenbarrière een kleinere maaswijdte. De mollenbarrière is makkelijk 
te snijden en installeren. 

Eigenschappen:
• Wanneer correct geïnstalleerd, ondoordringbaar voor mollen
• Resistent tegen bacteriën en meeste chemicaliën
• Vrij van chemicaliën

Combineer met:
Pins PT200  (pagina 52)

Technische gegevens
Gewicht  400 g/m²  EN-ISO 9864
Dikte  2,9 mm  EN-ISO 9863-1
Maaswijdte  6 mm x 8 mm

Afmetingen
• 25 m:   100, 200 cm

Technische gegevens
Gewicht  110 g/m²  EN-ISO 9864
Scheurweerstand l/b 584 N / 10 cm
Maaswijdte  12,7 mm x 11,5 mm 

Afmetingen
• 50 m:   100, 200 cm
• 25 m:   100, 200 cm

DIVERS
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RootBarrier® Paddenscherm
Ter bescherming van amfibieën 
en klein wild langs (snel)wegen
Voor ons is de huidige verkeersdrukte niet vreemd, maar migrerende 
amfibieën hebben geen idee wat hun overkomt wanneer zij de weg 
over willen steken. Om ervoor te zorgen dat padden, kikkers en klein 
wild veilig de weg oversteken, kan het RootBarrier® Paddenscherm als 
eenvoudige en goedkope oplossing ingezet worden. Dit stevige UV-
bestendige scherm van HDPE zorgt ervoor dat de migrerende dieren op 
een barrière stuiten. Dankzij de gladde structuur krijgen ze geen grip, 
waardoor ze niet over het scherm heen kunnen klimmen. 

Eigenschappen:
• UV-stabiliteit van minimaal 5 jaar* 
• Gemaakt van 100% gerecycled HDPE 
*in het gematigde klimaatgebied van Centraal-Europa

Combineer met:
Aluminium verbindingsklemmen, RootBarrier® Connector  (pagina 53)

PADDENWERING

Technische gegevens HDPE 1 mm
Gewicht  1072 g/m² EN-ISO 9864
Dikte bij 2 kPa   1,15 mm EN-ISO 9863-1
Doordrukweerstand 2403 N EN-ISO  12236
Trekweerstand lengte 21,3 kN/m EN-ISO  10319
Trekweerstand breedte 21,3 kN/m EN-ISO  10319
Rek bij breuk lengte 18,0 % EN-ISO  10319
Rek bij breuk breedte 17,1 % EN-ISO  10319

Technische gegevens HDPE 2 mm
Gewicht  1967 g/m² EN-ISO 9864
Dikte bij 2 kPa   2,05 mm EN-ISO 9863-1
Doordrukweerstand 4172 N EN-ISO  12236
Trekweerstand lengte 37,9 kN/m EN-ISO  10319
Trekweerstand breedte 38,5 kN/m EN-ISO  10319
Rek bij breuk lengte 18,5 % EN-ISO  10319
Rek bij breuk breedte 17,7 % EN-ISO  10319

Afmetingen
• 25 m:  60, 70, 100, 150 cm 
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RootBarrier® Steenfolie
Voor een natuurlijke overgang 
tussen tuin en vijver 
Om een natuurlijke overgang tussen tuin en vijver te creëren, bieden 
wij met RootBarrier® Steenfolie dé oplossing. Dit product is opgebouwd 
uit een laag nonwovens met daarboven een laag fijne kiezels. De 
natuurlijke kleuren van de kiezels zorgen voor een goede balans en een 
natuurlijke uitstraling. Door de verschillende kleuren kan er ingespeeld 
worden op het ontwerp en de stijl van de rest van de tuin.

RootBarrier® Steenfolie absorbeert geen water, waardoor het uitermate 
geschikt is om bij vijverranden, beken en watervallen in te zetten als 
decoratie. Verder is de installatie gemakkelijk dankzij de flexibiliteit van 
het product.

Eigenschappen:
• Eenvoudig te plaatsen
• Absorbeert geen water
• Flexibel
• Natuurlijke kleuren

VIJVERAFWERKING

Technische gegevens
Stenen  2-4 mm – de Maas (rivier)
Lijm  Drinkwater veilig, een component polyurethaan
Textiel  Nonwoven PP vlies met poly vlies

Afmetingen
• 12 m:   100, 120 cm
• 20 m:   40, 60 cm

DIVERS
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Uitgebreid assortiment toebehoren
voor een eenvoudige en snelle installatie
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de producten uit ons assortiment bieden wij bijpassende toebehoren aan. Deze toebehoren zijn 
speciaal ontwikkeld om de installatie van onze producten zo eenvoudig en snel mogelijk te maken.

RootBarrier® Erosiemat
De RootBarrier® Erosiemat kan bij Plantex® 
Platinium projecten op hellingen worden in-
gezet om aardverschuivingen te voorkomen. 

RootBarrier® lijm 1KPU
RootBarrier® lijm 1KPU (1 component 
polyuerethane) is vloeibare lijm. Deze lijm 
is ontwikkeld om de uiteinden van Plantex® 
Platinium sluitend te verbinden. Aanbevolen 
voor het verlijmen van grote oppervlaktes 
vanwege de tijdbesparing. Te gebruiken op 
droge en schone oppervlaktes.

RootBarrier® TopCover
RootBarrier® TopCover is een technische 
rubberbunker, gemaakt van 100% gerecy-
clede rubberdelen en wordt op Plantex® Pla-
tinium rondom de boom aangebracht. Top-
Cover is elastisch en volgt de boom in zijn 
groei zonder afklemming en schorsbescha-
diging. Het is een open, waterdoorlatende 
massa van 5 cm dik die verdamping tegen-
houdt en zorgt voor minder bevloeiing.  

RootBarrier® Pins
RootBarrier® Pins zijn metalen pinnen van 
15 cm lang die gebruikt worden om onkruid-
vliezen, gronddoeken en mollendoeken vast 
te zetten. De pins kunnen eenvoudig door 
het vlies gedrukt worden.

BioCovers® Pins
BioCovers® Pins zijn brede metalen haken 
die worden gebruikt om RootBarrier® 
BioCovers® vast te zetten. De pins kunnen 
eenvoudig door het onkruiddoek heen 
gedrukt worden, gereedschap is overbodig.

DuPont™ Plantex® Bio Pins
Plantex® Bio Pins zijn biologisch afbreekbare 
pinnen met een levensduur van ongeveer 
6 maanden. Plantex® Bio Pins worden 
gebruikt om onkruidvliezen vast te zetten. 
Deze pinnen dienen afgedekt te worden met 
bijvoorbeeld schors, kiezels of houtsnippers.

RootBarrier® 
Butyltape P10MS
RootBarrier® Butyltape P10MS is een dub-
belzijdige tape. Deze tape is ontwikkeld om 
de uiteinden van Plantex® Platinium slui-
tend te verbinden. Door de butyltape op drie 
plekken aan te brengen wordt de ondoor-
dringbaarheid van wortels zoveel mogelijk 
gewaarborgd.

Pins PT200
Pins PT200 zijn metalen haken voor het be-
vestigen van doeken, voordat deze afgedekt 
worden. Pins PT200 kunnen eenvoudig door 
doeken gedrukt worden, gereedschap is 
overbodig.

RootBarrier® 
Butyltape P15E
RootBarrier® Butyltape P15E is een  eenzij-
dige tape. Deze tape is ontwikkeld om de 
uiteinden van Plantex® Platinium sluitend 
te verbinden. Door de butyltape op drie 
plekken aan te brengen wordt de ondoor-
dringbaarheid van wortels zoveel mogelijk 
gewaarborgd.
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RootBarrier® Connector
Voor het eenvoudig en snel aan elkaar 
bevestigen van HDPE. De RootBarrier® 
Connector is licht van gewicht en wordt door 
middel van zelftappende schroeven aan de 
schermen bevestigd. De uiteindes van de 
Connector vallen over elkaar heen waardoor 
de ondoordringbaarheid van wortels zoveel 
mogelijk wordt gewaarborgd.

RootBarrier® 
Click Connection
Voor het eenvoudig en snel aan elkaar be-
vestigen van RootBarrier® wortelwerings-
schermen. De klem kan gemakkelijk door 
de schermen geklikt worden, gereedschap 
is overbodig. De uiteindes van vallen over 
elkaar heen waardoor de ondoordringbaar-
heid van wortels zoveel mogelijk wordt ge-
waarborgd. 

RootBarrier®
Grondverankering
De RootBarrier® Grondverankering is 
speciaal ontwikkeld om het RootBarrier® 
Connector systeem compleet te maken.

Aluminium 
verbindingsklemmen
Voor het eenvoudig en snel aan elkaar 
bevestigen van HDPE. De twee aluminium 
klemmen worden elk aan een zijde van 
de overlapping geplaatst en aan elkaar 
bevestigd door de bijgeleverde schroeven. 
Door de schroeven stevig aan te draaien 
wordt ondoordringbaarheid van wortels 
gewaarborgd.

RootBarrier® 
Butyltape WO25
Butyltape is gemaakt van polyethyleen-
weefsel met een tweezijdige coating van 
ongevulkaniseerde rubber en is geschikt 
om RootBarrier® wortelweringsschermen 
aan elkaar te bevestigen. Door de butyltape 
op drie plekken aan te brengen wordt de 
ondoordringbaarheid van wortels zoveel 
mogelijk gewaarborgd.

RootBarrier® Afdekkapje 
De RootBarrier® Afdekkapje is speciaal ont-
wikkeld om het RootBarrier® verbindings-
systeem compleet te maken. Verkrijgbaar in 
de kleuren groen en zwart

TOEBEHOREN
DIVERS
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Algemene voorwaarden
Definities
In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

Verkoper:
King Holding B.V., geregistreerd in het Handelsregister onder nummer 
55609791, alsmede alle met haar gelieerde vennootschappen en 
ondernemingen.

Klant:
Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Verkoper een Overeenkomst 
aangaat dan wel onderhandelt over de totstandkoming van een 
Overeenkomst.

Order:
Iedere opdracht van Klant aan Verkoper.

Overeenkomst:
Iedere Overeenkomst die tussen Verkoper en Klant tot stand komt, 
elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-) 
handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de Overeenkomst.

Producten:
Alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn 
van toepassing op alle daarmee verband houdende handelingen en 
rechtshandelingen van Verkoper en Klant.

2.2 Tenzij de aard of de specifieke inhoud van een bepaling in deze 
Voorwaarden zich daartegen verzet is het bepaalde in deze Voorwaarden 
mede van toepassing op Overeenkomsten waarbij de Verkoper niet 
optreedt in haar hoedanigheid als Verkoper.

2.3 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden 
of bedingen van Klant wordt door Verkoper uitdrukkelijk van de hand 
gewezen.

3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven 
en aanduidingen van Producten
3.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Verkoper niet en geldt slechts 
als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.

3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover 
Verkoper een order schriftelijk aanvaardt of door Verkoper uitvoering 
aan een order wordt gegeven.

3.3 Alle opgaven door Verkoper van getallen, maten, gewichten en/of 
andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Verkoper 
kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen 
voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn 
slechts aanduidingen van
de betreffende Producten.

3.4 Wanneer de afgeleverde Producten zodanig afwijken van de opgaven 
van Verkoper of van de verstrekte monsters, tekeningen of modellen 
dat Klant zich niet meer in redelijkheid tot afname daarvan kan worden 
verplicht, heeft Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden, 
echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

4. Wijzigingen en aanvullingen
Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst 
en/of Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door Verkoper 
zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende 
Overeenkomst.

5. Prijzen
5.1 Alle prijzen van Verkoper zijn uitgedrukt in Euro of andere valuta, 
indien vermeld en exclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders 
wordt vermeld komen ten laste van Klant de kosten van verpakking en 
verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige 
heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten 
en het vervoer daarvan.

5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van 
de Overeenkomst voor Verkoper geldende omstandigheden zoals 
onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en 
uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect 
van Verkoper worden geheven c.q. door derden ten laste van Verkoper 
worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de 
Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen heeft Verkoper het recht 
de daaruit voortvloeiende kosten aan Klant door te berekenen.

6. Betaling
6.1 Klant zal de haar in rekening gebrachte bedragen, effectief in de 
valuta vermeld op de factuur, binnen dertig dagen na factuurdatum 
aan Verkoper betalen. Alle betalingen zullen ter keuze van Verkoper te 
hare kantore of op een door haar aan te wijzen giro- of bankrekening 
worden gedaan. In het geval ten kantore van Verkoper wordt betaald, zal 
dit geschieden in contanten of door middel van gegarandeerde giro- of 
bankcheques.

6.2 Alle aan Klant in rekening gebrachte bedragen moeten zonder 
korting, inhouding of verrekening worden voldaan, Klant heeft verder 
niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Verkoper op te 
schorten.

6.3 Indien op enig moment bij Verkoper gerede twijfel bestaat omtrent 
de kredietwaardigheid van Klant, heeft Verkoper het recht alvorens 
(verder) te presteren, van Klant te eisen dat vooruitbetaling van de 
koopsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt ter 
hoogte van de bedragen die Verkoper al dan niet opeisbaar op grond 
van de Overeenkomst van Klant heeft of zal hebben te vorderen zulks ter 
beoordeling van Verkoper.

6.4 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Klant in 
verzuim. Klant is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag 
van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragings-
rente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende 
wettelijke rente vermeerdert met 5%.

6.5 Indien Klant jegens Verkoper in verzuim is, is hij verplicht Verkoper 
de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De 
door Klant te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 
2% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van Euro 
500,- , te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

6.6 Indien Verkoper nadat Klant in verzuim is, betalingsherinneringen 
of andere verzoeken tot betaling aan Klant richt, doet dit niet af aan het 
aan het bepaalde in 6.4 en 6.5.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijk 
aflevering, pas over op de Klant nadat deze al hetgeen hij krachtens 
enige Overeenkomst aan Verkoper verschuldigd is of zal worden, volledig 
heeft voldaan.

7.2 Voordat de eigendom van de Producten op Klant is overgegaan, is 
Klant niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te geven, 
te verpanden of anderszins te bezwaren. Klant is slechts gerechtigd 
de Producten waarvan Verkoper eigenaar is aan derden te verkopen 
of af te leveren, voor zover dit in het kader van Klant haar normale 
bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

7.3 Indien en zolang Verkoper eigenaar van de Producten is, zal Klant 
Verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in 
beslag(dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt 
gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Klant 
Verkoper op Verkoper zijn eerste verzoek mededelen waar de Producten, 
waar Verkoper eigenaar van is, zich bevinden.

7.4 Bij beslag (voorlopige) surséance‚ van betaling of faillissement zal 
Klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder 
of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Verkoper. Klant 
staat er voor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt 
opgeheven.
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7.5 De Klant verbindt zich zodra Verkoper de wens daartoe te kennen 
geeft, op afgeleverde Producten die door betaling eigendom van Klant 
zijn geworden en zich nog in handen van Klant bevinden (al dan niet 
in be- of verwerkte vorm), een eerste pandrecht als bedoeld in art. 3 : 
237 BW te vestigen ten gunste van Verkoper tot meerdere zekerheid van 
vorderingen, anders dan de in art. 3:92 lid 2 BW genoemde die Verkoper 
dan uit welken hoofde dan ook jegens Klant mocht hebben.

7.6 Koper verbindt zich, vorderingen die hij jegens zijn afnemer verkrijgt 
niet aan derden over te dragen of te verpanden zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Verkoper. Voorts verbindt Klant zich 
bedoelde vorderingen, zodra Verkoper de wens daartoe te kennen geeft, 
aan Verkoper het eerste pandrecht te geven op de wijze als aangegeven 
in art 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van haar vorderingen, uit welken 
hoofde dan ook, tegen Klant.

8. Verpakkingsmateriaal
8.1 Duurzaam opmaak- en verpakkingsmateriaal blijft eigendom van 
Verkoper.

8.2 Indien Klant het opmaak- en verpakkingsmateriaal dat eigendom 
van de Verkoper is niet binnen een door Verkoper te stellen termijn in 
bruikbare staat aan Verkoper retourneert, heeft Verkoper het recht de 
vervangingswaarde aan Klant in rekening te brengen.

9. Afleveringstermijn
9.1 Een door Verkoper opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de 
ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Verkoper geldende 
omstandigheden en voor zover afhankelijk van derden op de door die 
derden aan Verkoper verstrekte gegevens. Deze afleveringstermijn zal 
door Verkoper zoveel mogelijk in acht worden genomen.

9.2 Indien Verkoper voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens 
dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Klant moeten worden 
verstrekt, kan de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de 
dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van 
Verkoper.

9.3 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Klant geen recht 
op enige schadevergoeding ter zake. Klant heeft in dat geval evenmin 
recht op ontbinding van de Overeenkomst tenzij de overschrijding van 
de afleveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan 
worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de Overeenkomst 
in stand laat, Klant is in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te 
ontbinden voor zover dat strikt noodzakelijk is.

9.4 Verkoper heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

10. Aflevering en risico
10.1 De aflevering van de Producten, de bepalingen omtrent de kosten 
van de aflevering en de overgang van het risico geschieden, indien dit in 
de offerte of opdrachtbevestiging tot uitdrukking is gebracht volgens de 
in het handelsverkeer gebruikelijke condities, zoals EXW, FOB, CIF en CFR 
en in al zulke gevallen zijn de van tijd tot tijd geldende Incoterms van de 
Internationale Kamer van Koophandel te Parijs daarop van toepassing.

10.2 Indien de in het vorige lid bedoelde condities niet zijn 
overeengekomen geschiedt de aflevering en de risico-overgang van 
de Producten steeds op de plaats en het tijdstip waarop de Producten 
gereed zijn voor verzending aan Klant. Verkoper zal Klant zo spoedig 
mogelijk op de hoogte stellen van bovengenoemd tijdstip en plaats en 
Klant zal de Producten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf 
werkdagen na de kennisgeving af nemen.

10.3 Neemt Klant de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder 
ingebrekestelling in verzuim zijn. Verkoper is in dit geval gerechtigd de 
Producten voor rekening en risico van Klant op te slaan of deze aan een 
derde partij te verkopen. Klant blijft de koopsom, vermeerderd met 
rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd echter in 
voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop 
aan die derde.

11. Overmacht
11.1 Indien Verkoper door een niet toerekenbare tekortkoming 
(overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Klant kan voldoen, 
wordt de nakoming van verplichtingen opgeschort voor de duur van de 
overmachttoestand.

11.2 Indien de overmachttoestand 2 maanden duurt, hebben beide 
partijen het recht de Overeenkomst vanaf dat moment schriftelijk 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit 
rechtvaardigt.

11.3 Ingeval van overmacht heeft de Klant geen recht op enige (schade)
vergoeding, ook niet als Verkoper als gevolg van de overmacht enig 
voordeel mocht hebben.

11.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Verkoper 
onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar 
verplichtingen jegens Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd 
of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet 
van de Verkoper kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid 
ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die 
omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, 
stagnatie of andere problemen bij de productie door Verkoper of haar 
toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport 
en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken 
van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

11.5 Verkoper zal Klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) 
overmachttoestand op de hoogte stellen.

12. Inspectie en klachten
12.1 Klant is verplicht de Producten onmiddellijk na aankomst op 
de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door 
hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig 
te (doen) inspecteren. Klachten moeten uiterlijk binnen 8 dagen na 
aankomst van de Producten schriftelijk aan de Verkoper worden gemeld, 
onder vermelding van kist- of baalnummer, en onder overlegging van 
bewijsstukken.

12.2 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in lid 1 gestelde termijn 
hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na 
constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de Producten 
schriftelijk aan Verkoper worden gemeld, onder vermelding van kist- of 
baalnummer, en onder overlegging van bewijsstukken.

12.3 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, gewicht, maatvoering, 
afwerking, verpakking en/of aanduiding van de Producten worden niet 
als gebrek aangemerkt tenzij deze een substantiële vermindering van 
de bruikbaarheid van de Producten (of de Producten waarvan zij deel 
uitmaken) tot gevolg hebben.

12.4 Na het constateren van enig gebrek is Klant verplicht om 
het gebruik, de bewerking, de verwerking en/of installatie van 
de betreffende Producten onmiddellijk te staken en voorts al het 
redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) 
schade.

12.5 Klant zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke 
medewerking verlenen, onder meer door Verkoper in de gelegenheid te 
stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van 
het gebruik, de bewerking, de verwerking, en/of de installatie.

12.6 Indien Klant geen medewerking verleent of anderszins onderzoek 
niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en 
heeft Klant geen aanspraken ter zake.

12.7 Het staat Klant niet vrij de Producten te retourneren, voordat 
Verkoper daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct 
en terecht is geklaagd, zijn de redelijke kosten van retourneren voor 
Verkoper.

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring
13.1 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van 
Verkoper is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Verkoper 
jegens Klant beperkt tot netto koopprijs van een product, waarvan de 
contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Verkoper is ontstaan.

13.2 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van 
Verkoper, of aansprakelijkheid voortvloeit uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 
6 van het Burgerlijk Wetboek, is Verkoper nimmer aansprakelijk voor 
gevolgschade van Klant of een derde, daaronder mede begrepen 
bedrijfs- of milieuschade en immateriële schade.

13.3 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van 
Verkoper, zal Klant Verkoper vrijwaren voor alle aanspraken van derden, 
uit welken hoofde dan ook, waaronder vergoeding van schade, kosten of 
renten, verbandhoudende met de Producten c.q. voortvloeiende uit het 
gebruik van de Producten.
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14. Intellectuele eigendom
14.1 Klant verkrijgt door Overeenkomst geen recht van intellectuele 
eigendom met betrekking tot de Producten.

14.2 Verkoper verklaart dat naar haar beste weten de Producten 
geen inbreuk maken op de in Nederland geldende intellectuele 
eigendomsrechten van derden. Ingeval van aanspraken van derden 
ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Verkoper zonodig 
het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de 
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Klant heeft uitsluitend 
het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover de instandhouding 
van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

14.3 Klant zal Verkoper onmiddellijk in kennis stellen van enige 
aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele 
eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. Ingeval van een 
dergelijke aanspraak is alleen Verkoper bevoegd daartegen, mede 
namens Klant verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen 
te treffen dan wel een regeling overeen te komen. Klant zal zich van 
die maatregelen onthouden voor zover dit in redelijkheid van hem kan 
worden verlangd.

15. Overige verplichtingen van de Klant
15.1 Klant staat er voor in dat de Producten op een daartoe geschikte 
plaats wordt opgeslagen.

15.2 Klant zal Verkoper alle voor de uitvoering van Verkoper’s 
werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking 
stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.

15.3 Klant draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het 
halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen 
afleverings-, afname- en installatietijdstippen.

16. Verzuim/ontbinding
16.1 Indien Klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige 
verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is 
Klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is Verkoper gerechtigd:
- de uitvoering van alle Overeenkomsten op te schorten totdat betaling 
voldoende zeker is gesteld; en/of
- de betreffende Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

16.2 Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, 
stillegging of ontbinding van het bedrijf van de Klant, zullen alle 
Overeenkomsten met Klant van rechtswege zijn ontbonden, tenzij 
Verkoper Klant binnen redelijke tijd meedeelt betaling van (een deel 
van) de Overeenkomst(en) te verlangen. In het laatste geval is Verkoper 
zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst 
(en) op te schorten totdat betaling voldoende is zeker gesteld.

16.3 Het bepaalde in 16.1 of 16.2 doet niet af aan de overige rechten van 
Verkoper op grond van de wet.

16.4 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in 16.1 of 16.2 
zijn alle vorderingen van Verkoper op Klant onmiddellijk en in het 
geheel opeisbaar en is Verkoper bevoegd de Producten waarvan zij de 
eigendom heeft voorbehouden, terug te nemen en daartoe de terreinen 
en gebouwen van Klant te betreden.

17. Overdracht van rechten en verplichtingen Het is Verkoper toegestaan 
de uit enige Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te 
dragen. Klant is hiertoe slechts gerechtigd na voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Verkoper. In het geval verplichtingen van Verkoper 
worden overgedragen dient Verkoper Klant hiervan voorafgaand op 
de hoogte te brengen en heeft Klant het recht de Overeenkomst te 
ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de 
overdracht zal geschieden.

18. Overeenkomsten tot het verrichten van werk c.q. diensten
18.1 Ingeval de order een opdracht ter be- of verwerking van door Klant 
aan Verkoper aan te leveren zaken betreft, zal Klant deze zaken naar het 
redelijk oordeel van Verkoper in voldoende mate (doen) verzekeren. 
Klant zal Verkoper hiertoe op eerste verzoek het verzekeringsbewijs 
doen toekomen. In alle gevallen blijft het risico met betrekking tot de ter 
be- of verwerking aangeleverde zaken bij Klant.

18.2 Bij aanlevering van de zaken als in het vorige lid bedoeld vestigt 
Klant ten behoeve van Verkoper een pandrecht op deze zaken tot 
meerdere zekerheid van al hetgeen Klant uit welken hoofde dan ook 
aan Verkoper verschuldigd is of zal worden. Voor zover door de be- of 
verwerking van bedoelde zaken nieuwe zaken mochten ontstaan, vestigt 
de Klant nu reeds ten behoeve van Verkoper een pandrecht als bedoeld 
in de vorige zin op deze nieuwe zaken.

19. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
19.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst is Nederlands 
recht van toepassing.

19.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag van 1980 (CISG) is 
uitgesloten.

19.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of 
deze Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend 
voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde 
rechter in Amsterdam, met dien verstande dat Verkoper het recht heeft 
vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Klant aanhangig te maken bij 
andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen 
kennis te nemen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 01.11.2012 gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 55609791.

Garantievoorwaarden
Zie de nieuwste versie op onze website www.kingrootbarrier.com.


