
Uitgelicht

Mesten| Maaien| Mulchen

Door: John van Es, april 2016

Wat is mulchen precies en hoe past Hoek Hoveniers het toe? Van maart tot midden april, maaien we de
vaste planten die geplant zijn volgens het GreentoColour®-concept kort bij de grond af. Het maaisel, de
mulch, laten we liggen. In de loop van de zomer komen de opgeslagen voedingsstoffen hieruit vrij, wat
het organische stofgehalte in de bodem op peil houdt.

Mulchen
Mulchen doet meer dan alleen bodembescherming en het voorkomen van onkruidvorming en uitdroging.
Mulchen heeft een positief effect op de bodemstructuur en het stimuleert een gezond bodemleven. De
organische materialen worden langzaam afgebroken en verrijken de bodem als humusdeeltjes. Deze
humusdeeltjes werken als een spons. Ze nemen water op en geven het heel langzaam af. De
bodemstructuur van zowel klei- als zandgrond verbetert hierdoor. Hoek Hoveniers heeft dit voorjaar een
speciale mulchmachine aangeschaft. Ook het vakblad Tuin en Park Techniek besteedt aandacht aan het
mulchen en plaatste dit artikel met een foto van één van onze medewerkers in actie. Lees het artikel

Maaien
Wanneer het gewas net 10-15 cm is uitgelopen, maaien we het kort af tot circa 1 cm werkhoogte. De
adventief knoppen van de planten worden op deze wijze geactiveerd, zodat de beplanting steeds
terugkeert naar de eerstejaarsfase. Het traditionele opnemen na vijf jaar, het scheuren en het planten,
komen daardoor te vervallen. Dit resulteert in lagere kosten. 

Mesten
Bemesten, met een organische meststof, gebeurt in één werkgang met het maaien. Deze meststoffen
werken circa vier maanden. In de benodigde bemestingsperiode van zeven maanden, gebruiken de
planten de aansluitende drie maanden de mulch, die is blijven liggen na het maaien. Een duurzame én
eenvoudige oplossing!
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http://www.agrimedia.nl/onze-doelgroepen/vakblad-tuin-en-park-techniek/
http://www.hoekhoveniers.nl/images/html/TPT2016_02_04_In_het_groen_p06-07.pdf
http://www.hoekhoveniers.nl/index.asp?pageID=373


Hoek Hoveniers is een van de geselecteerde partners van het GreentoColour®-concept. Onze
medewerkers volgden dit voorjaar een speciale training om het concept volgens de richtlijnen toe te
kunnen passen. Op diverse locaties zijn de getrainde hoveniers bezig met de aanplant van vaste planten
volgens het GreentoColour®-concept. Inclusief de garanties van Greentocolour®, waarbij de vier pijlers
[juiste plant-juiste plaats, voorbereiding bodem, 11cm kwaliteit plantmateriaal en jaarlijks in maart het
maaien en mulchen] zullen instaan voor snel en hoogwaardig resultaat met lage beheerkosten. 

   
Foto's: voor/na situatie

Projectlocaties
Woont u in de buurt van een van onze projectlocaties: Hillegom, De Hoftuin; Warmond, De Weiden;
Sassenheim, Narcissenlaan; Noordwijk, Herenweg, Schiestraat, Nieuw Offemweg; Lisserbroek,
Waterlelieplantsoen. We waarderen het als u een foto en uw mening met ons deelt via Facebook. Binnen
een groeiseizoen zijn de vaste planten in deze plantvakken dichtgegroeid. In het voorjaar van 2017
maaien we deze weer kort af voor het beste resultaat. 
Wilt u meer weten over het GreentoColour®-concept? 

 

Contact: John van Es, projectleider
Mobiel: 06 30994488
E-mail: jvanes@hoekhoveniers.nl
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Neem contact op Aanmelden voor de nieuwsbrief

http://www.greentocolour.com/
mailto:jvanes@hoekhoveniers.nl
http://www.hoekhoveniers.nl/index.asp?pageID=373
http://www.hoekhoveniers.nl/pagina/349/contact/contact.html
http://www.hoekhoveniers.nl/nieuwsbrief.asp?pageAction=Aanmelden

