PRODUCT INFORMATIE

WELKOM
Potgrond vormt de basis voor de groei en ontwikkeling van uw gewassen. Om
die reden zijn wij altijd bezig met het optimaliseren van onze potgrondmengsels
en grondstoffen. Met Van Egmond Potgrond B.V. heeft u een betrouwbare en
moderne leverancier in huis die de verschillende soorten potgrond zelf
produceert, verpakt én bij u op locatie aflevert. Of u nu een professionele
kweker of een enthousiaste tuinliefhebber bent: Voor elk gewas een passend
mengsel, is ons motto! Door middel van deze catalogus willen wij u daarom
graag informeren over ons uitgebreide assortiment en de verschillende
leveringsmogelijkheden.

OVER VAN EGMOND POTGROND B.V.
Van Oegstgeest naar de Amsterdamse haven.
In 1997 zijn wij als familiebedrijf vanuit Oegstgeest verhuisd naar de centrale
ligging van het Amsterdamse havengebied. Deze locatie biedt met een eigen
loswal onbegrensde mogelijkheden! De diverse grondstoffen importeren en
controleren wij zelf via een moderne terminal en sinds 2007 importeren wij
veen van onze eigen veenvelden in Estland. Van Egmond heeft zich hierdoor de
laatste jaren niet alleen ontwikkeld als een leverancier van potgrond, maar is
ook uitgegroeid tot een grondstofleverancier van formaat!

BETROKKEN EN OPEN KARAKTER
Ondanks de sterke groei van afgelopen jaren heeft Van Egmond zijn familiaire
karakter weten te behouden. Open en eerlijke communicatie is daarbij erg
belangrijk. Niet alleen de kwaliteit van onze producten is van groot belang; u
wilt ook vertrouwen op snelle leveringen met goede voorwaarden.Van Egmond
is betrokken bij klanten én leveranciers en investeert graag in langdurige,
vruchtbare samenwerkingen. Neem daarom gerust contact met ons op!

CONTACT
Van Egmond Potgrond B.V.
Ankerweg 4
1041 AT Amsterdam

Postbus 24
020-4110386
2230 AA Rijnsburg info@egmondpotgrond.com
Nederland
www.egmondpotgrond.nl

LEVERINGSMOGELIJKHEDEN

Van Egmond Potgrond levert de verschillende soorten potgrond, grondstoffen,
bodembedekkers en bodemverbeteraars in verschillende volumes en op de
manier zoals u het wenst.

BULK
Wij beschikken over verschillende kleine en grote vrachtwagens met ‘walking
floor’ waarmee de producten in bulk bij u worden afgeleverd. Deze leverings
methode kan vanaf 5 m³ – afhankelijk van de samenstelling van het mengsel –
en op bijna alle mogelijke locaties.

BIG BAGS
U kunt ook potgrond bestellen in eenmalige big bags op blokpallets. Dit zijn
zakken waarin 1,5 m³ of 2 m³ losgestorte grond wordt geleverd. Doordat de
big bags eenmalig zijn, heeft u als klant altijd schoon uitgangsmateriaal.

BIG BALES
De big bale is een verpakkingsvorm waarbij het product wordt samengeperst,
verpakt in folie en geplaatst op blokpallets. Door middel van deze volumereductie
wordt het product zeer efficiënt vervoerd, verwerkt en opgeslagen.

ZAKKEN
Op uw verzoek kunnen de potgrondmengsels worden verpakt in zakken van 5
tot 70 liter. Deze zakken zijn op een efficiënte en eenvoudige manier te
vervoeren en worden op blokpallets of europallets geleverd. Omdat wij
beschikken over een vrachtwagen met meeneemheftruck lossen wij deze pallets
op bijna alle mogelijke locaties.

GRONDSTOFFEN

Om gezonde, groeikrachtige gewassen te krijgen, moet de potgrond voldoen
aan de specifieke behoeften van planten, bloemen, groenten of fruit. Naast een
goede bodemstructuur zijn er ook voedingsstoffen en kalk nodig om te kunnen
groeien en ontwikkelen. Om te kunnen voldoen aan al de individuele wensen
van de klanten heeft Van Egmond Potgrond een uitgebreid assortiment van
grond- en toevoegstoffen.

VEENMOSVEEN
In veel potgrondmengsels wordt Veenmosveen als basis gebruikt. Veenmosveen
kan worden omschreven als jong witveen en is hoofdzakelijk afkomstig is uit de
Baltische Staten. Veenmosveen wordt gewonnen in het bovenste gedeelte van
een veenpakket, is licht van kleur en licht van gewicht. Het is zeer goed in staat
om water op te nemen en dit vast te houden. Kenmerkend voor Veenmosveen
is dat het een lage zuurgraad (pH) heeft en geen voedingsstoffen bevat. Dit maakt
het perfect geschikt voor potgrond aangezien het materiaal op die manier
gemakkelijk aan te passen is naar het gewenste niveau van iedere plant.

DUITSE TUINTURF
Tuinturf is doorvroren zwartveen. Het wordt uitsluitend gewonnen in Duitsland
uit het onderste gedeelte van het veenpakket. Tuinturf is donker van kleur, zwaar
van gewicht en is vast en compact van structuur. Doordat Tuinturf doorvroren
is kan het wel voldoende water opnemen en weer afstaan. Een belangrijke
eigenschap van Tuinturf is dat het zwaar verteerd veen is en dat het hierdoor
gedurende de teelt niet snel zal verder verteren. Dit maakt potgrondmengsels
met een gedeelte Tuinturf stabiel. Daarnaast wordt Tuinturf ook gebruikt om
potgrondmengsels zwaarder en vaster van structuur te maken.

IERS TURFSTROOISEL
Iers turfstrooisel is gefreesd Iers veen wat op dezelfde wijze wordt gewonnen
als Veenmosveen uit de Baltische Staten. De ontstaansgeschiedenis van het Ierse
veen is echter anders, waardoor het materiaal andere eigenschappen heeft. Zo
is Iers veen een stuk stugger van structuur waardoor het minder snel verteerd.
Ook het gewicht van Iers turfstrooisel is hoger dan Baltisch Veenmosveen en
daarnaast is het donkerder van kleur. Wanneer Iers turfstrooisel in een
potgrondmengsel wordt gebruikt zorgt dit voor een goede stabiliteit, drainage
en luchtigheid in de potgrond.

ZODENTURF IN VERSCHILLENDE FRACTIES
Zodenturf wordt gemaakt van gestoken turfzoden, meestal afkomstig uit de
Baltische Staten of Ierland. De turfzoden worden door middel van een breker
in kleinere stukken gebroken en in verschillende fracties opgedeeld. Het
eindresultaat zijn turfbrokjes die zeer stabiel zijn wanneer ze in potgrondmengsels
worden gebruikt. De turfbrokjes zorgen voor een luchtig mengsel met een open
structuur en worden hoofdzakelijk gebruikt in potgrondmengsels voor grotere
potmaten of voor langere teelten.

KOKOS IS VERSCHILLENDE FRACTIES
Kokos wordt verkregen uit de bolster van een kokosnoot en is te verkrijgen in
verschillende fracties. Kokos is afkomstig uit landen zoals India, Sri Lanka en de
Dominicaanse Republiek. Kokos is een relatief jong materiaal en is hierdoor in
staat om zeer snel vocht op te nemen. Ook wanneer het mengsel erg droog is
geworden blijft kokos in staat om snel vocht op te nemen. Potgrondmengsels
met kokos houden hierdoor een goede wateropnamekwaliteit, draineren
daarnaast het vocht ook snel weer uit en zorgen voor een goede vochtverdeling
in pot.

BARK IN VERSCHILLENDE FRACTIES
Bark is boomschors van de pijnboom, de Pinus Pinastre, en is afkomstig uit
Frankrijk, Portugal of Spanje. Bark is verkrijgbaar in verschillende fracties en kan
voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Zo kan Bark met een relatief
fijne structuur gebruikt worden om door te mengen in potgrondmengsels.
Hierdoor krijgt de potgrond een open en luchtige structuur en is het daarnaast
erg stabiel. De fijne bark wordt ook gebruikt als strooisel op potten en
plantbakken. De grove fracties worden gebruikt voor het verfraaien van tuinen
of het aanleggen van paden en speelterreinen.

PERLITE
Perlite is een van oorsprong glasachtig vulkanisch gesteente dat op allerlei
plaatsen in de wereld wordt gevonden. Het wordt gemalen, gezeefd en daarna
bij circa 1000° C ‘gepoft’. Hierdoor expandeert het Perlite tot ongeveer 20 maal
het oorspronkelijke volume. Dankzij deze expansie is Perlite licht van gewicht
en poreus van structuur. Perlite wordt in potgrondmengsels gebruikt om het
luchtgehalte van het mengsel te verhogen. Daarnaast draagt Perlite bij aan een
snellere wateropname en waterverdeling in een mengsel. Ook vermindert Perlite
de krimp in een mengsel waardoor het bijdraagt aan een stabiele structuur.

TOEVOEGSTOFFEN

In het voorgaande gedeelte is al gebleken dat er een tal van verschillende
soorten grondstoffen te gebruiken zijn en dat deze specifieke eigenschappen
aan de potgrond toe kunnen voegen. Het zijn echter niet alleen de grondstoffen
die de eigenschappen van een potgrond bepalen. Ook de gebruikte toevoegstoffen
spelen hierbij een belangrijke rol. Door het gebruik van toevoegstoffen kunnen
de eigenschappen van de verschillende grondstoffen beïnvloed en aangevuld
worden. De samenstellingsmogelijkheden zijn daarom eindeloos. Hieronder volgt
een overzicht van de verschillende toevoegstoffen die wij standaard in het
assortiment hebben.

KLEI
Klei is in verschillende types te verkrijgen. Afhankelijk van de toepassing kan het
type klei worden bepaald. Voor alle types klei is in meer of minder mate van
toepassing dat ze de mogelijkheid hebben om voedingsstoffen te bufferen, zodat
deze gedurende het groeiseizoen beschikbaar blijven en niet uitspoelen. Bij fijne
poederachtige kleisoorten heeft de toevoeging in een potgrondmengsel ook
een positief effect op de wateropname en vochtverdeling. Daarnaast kan fijne
klei, door de hoge bulkdichtheid, potten stabieler maken zodat ze minder
gevoelig worden voor omvallen of omwaaien.

KALK
De meeste grondstoffen voor potgrond hebben van nature een lage zuurgraad
(pH) en zullen om die reden bekalkt moeten worden. Door het toevoegen van
kalk kan de zuurgraad worden afgestemd op het gewenste niveau van de plant.
Aangezien iedere plant andere eigenschappen heeft wordt per individuele teelt
bepaald hoeveel kalk er toegevoegd moet worden om het juiste wortelklimaat
te creëren. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat de
zuurgraad van de potgrond invloed heeft op de opname van voedingsstoffen
en moet de eventuele toevoeging van meststoffen hierop worden afgestemd.

NPK-MIXEN
Voor een gezond en groeikrachtige gewas is het van levensbelang dat het kan
beschikken over de juiste verhouding hoofd- en spoorelementen. In verreweg
de meeste potgrondmengsels wordt daarom een NPKmix toegevoegd. NPK
mixen zijn samengestelde meststoffen met een bepaalde verhouding hoofd en
spoorelementen waarmee de plant voor de eerste 2 tot 6 weken over de juiste
voedingstoffen kan beschikken. Afhankelijk van de behoefte van het gewas kan
er gekozen worden voor verschillende NPK-verhoudingen. Indien er een langere
werkingsduur van de voedingsstoffen gewenst is kan er eventueel worden
gekozen voor gecoate of organische meststoffen.

GECOATE MESTSTOFFEN
Naast de verschillende NPKmixen zijn er ook gecoate meststoffen met een langere
werkingsduur. Bij gecoate meststoffen is om iedere korrel een speciale organische
coating aangebracht welke de afgifte van de voedingstoffen regelt. De voedingstoffen
komen tijdens de teelt op een gecontroleerde manier vrij en zijn zodoende
gelijkmatige beschikbaar gedurende het groeiseizoen. Afhankelijk van de teelt zijn
de gecoate meststoffen in verschillende NPK-samenstellingen te verkrijgen en kan
daarnaast ook de werkingsduur variëren tussen de 3 en 14 maanden.

ORGANISCHE MESTSTOFFEN
Bij organische meststoffen komen de voedingsstoffen in overeenstemming met
de behoefte van de plant vrij. Doordat het vrijkomen en opnemen van de
voedingsstoffen op elkaar afgestemd zijn, worden alle voedingselementen
opgenomen door de plant en gaan er nagenoeg geen voedingsstoffen verloren
door uitspoeling. Ook zijn organische meststoffen milieuvriendelijk, is er geen
enkel risico op wortelschade, dragen de meststoffen bij aan het opbouwen van
organische stof in de grond en is het bevorderlijk voor het bodemleven.

OVERIGE TOEVOEGINGEN
Naast kalk en de bovenstaande meststoffen zijn er nog een tal van andere
toevoegstoffen die door de potgrond gemengd kunnen worden. Denk hierbij
aan andere soorten meststoffen, schimmels die de plantgroei bevorderen of
bestrijdingsmiddelen. Op verzoek van onze klanten kunnen wij deze door de
potgrondmengsels mengen. Dankzij ons netwerk van professionele
toeleveranciers zijn wij doorgaans in staat om de gevraagde middelen binnen
enkele dagen in huis te hebben en snel bij onze klanten af te leveren. Vraag dus
gerust naar de mogelijkheden!

UNIVERSELE POTGROND
Van Egmond Universele Potgrond is samengesteld uit hoogwaardige grondstoffen
en heeft hierdoor de juiste lucht- en vochtverhouding voor het wortelgestel
van uw planten. Daarnaast is er kalk en een standaardbemesting aan het mengsel
toegevoegd zodat uw planten gedurende de eerste 4 tot 6 weken kunnen
beschikken over de juiste hoeveelheid hoofd- en spoorelementen. Zodoende is
Van Egmond Universele Potgrond geschikt voor onder andere kamer- en
terrasplanten, maar kan het ook gebruikt worden voor perk, balkon en vaste
planten.Van Egmond Universele Potgrond is verkrijgbaar in verpakkingen van 5,
10, 20, 40, 50 en 70 liter.
Potgrond
Leverbaar op blokpallet (100-120 cm)
Leverbaar in displaydoos (60-80 cm)

5 ltr.
490 zakken per pallet
100 zakken per doos

Artikelnummer 60105
EAN 8717729540008

Potgrond
Leverbaar op europallet (80-120 cm)
Leverbaar in displaydoos (60-80 cm)

10 ltr.
144 zakken per pallet
70 zakken per doos

Artikelnummer 60110
EAN 8717729540015

Potgrond
Leverbaar op blokpallet (100-120 cm)

20 ltr.
140 zakken per pallet

Artikelnummer 60121
EAN 8717729540022

Potgrond
Leverbaar op blokpallet (100-120 cm)

40 ltr.
70 zakken per pallet

Artikelnummer 60140
EAN 8717729540039

Potgrond
Leverbaar op blokpallet (100-120 cm)

50 ltr.
60 zakken per pallet

Artikelnummer 60150
EAN 8717729540046

Potgrond
Leverbaar op europallet (80-120 cm)

70 ltr.
39 zakken per pallet

Artikelnummer 60180
EAN 8717729540053

BIOLOGISCHE POTGROND
Van Egmond Biologische Potgrond is samengesteld uit natuurlijke grondstoffen
en heeft hierdoor de juiste lucht- en vochtverhouding voor het wortelgestel
van uw planten. Daarnaast is er kalk en een organische meststof aan het mengsel
toegevoegd zodat uw planten gedurende de eerste 8 tot 12 weken kunnen
beschikken over de juiste hoeveelheid voedingsstoffen.Van Egmond Biologische
Potgrond is hierdoor geschikt voor al uw terras,- perk- en vaste planten maar
kan het ook uitstekend gebruikt worden voor uw moestuin. Van Egmond
Biologische Potgrond is verkrijgbaar in een verpakking van 40 liter.
Potgrond
Leverbaar op Europallet (80-120 cm)

40 ltr.
51 zakken per pallet

Artikelnummer 60143
EAN 8717729540329

KOKOSPOTGROND
Van Egmond Kokospotgrond is een kwalitatief hoogstaande potgrond op basis
van fijne delen kokos. Hierdoor heeft deze potgrond een zeer goede
wateropnamecapaciteit en zorgt het voor een goede onderlinge vochtverdeling
in de pot. Ook na een lange periode van droogte blijft de kokospotgrond in staat
om zeer snel vocht op te nemen. In combinatie met de rulle, luchtige structuur
ontstaat er een optimale lucht- en waterverhouding in de pot en is deze
universeel te gebruiken voor alle soorten planten. Kokospotgrond is makkelijk
verwerkbaar en uw handen blijven schoon. Van Egmond Kokospotgrond is
verkrijgbaar in een verpakking van 40 liter
Kokospotgrond
Leverbaar op blokpallet (100-120 cm)

40 ltr.
70 zakken per pallet

Artikelnummer 60142
EAN 8717729540107

KUIPPLANTENGROND
Van Egmond Kuipplantengrond is samengesteld uit verschillende grondstoffen
van hoge kwaliteit en bemest met zowel een NPKmix als een organische
meststof. Dankzij deze combinatie krijgt de plant zowel direct als gedurende
een langere periode de juiste voedingstoffen. Ook zorgt de grove structuur van
de potgrond dat deze gedurende een lange periode luchtig en stabiel blijft. Van
Egmond Kuipplantengrond is hierdoor uitermate geschikt voor alles soorten
kuipplanten, vaste planten en kamerplanten. Van Egmond Kuipplantenpotgrond
is verkrijgbaar in een verpakking van 40 liter.
Kuipplantengrond
Leverbaar op blokpallet (100-120 cm)

40 ltr.
70 zakken per pallet

Artikelnummer 60141
EAN 8717729540091

ZAAI- EN STEKGROND
Van Egmond Zaai- en Stekgrond wordt samengesteld uit verschillende uitgezeefde
veensoorten waaraan een klein percentage zand wordt toegevoegd. Hierdoor
ontstaat er fijne en regelmatige structuur. Deze structuur is ideaal voor de
wortels van nieuwe planten. Ook de bemesting is aangepast op deze nieuwe
wortels, want deze zijn gevoelig voor voedingsstoffen. Daarom is er een kleine
hoeveelheid aan meststoffen toegevoegd zodat de planten gedurende de eerste
3 weken voldoende voeding hebben om een goede start te maken, zonder risico
op wortelbeschadiging. Van Egmond Zaai- en Stekgrond is verkrijgbaar in
verpakkingen van 20 en 50 liter.
Zaai- en Stekgrond
Leverbaar op blokpallet (100-120 cm)
Geschikt voor alle typen zaden en stekken

20 ltr.
140 zakken per pallet

Artikelnummer 60100
EAN 8717729540084

Zaai- en Stekgrond
Leverbaar op blokpallet (100-120 cm)
Geschikt voor alle typen zaden en stekken

50 ltr.
60 zakken per pallet

Artikelnummer 60098
EAN 8717729540244

ANTHURIUMGROND
Van Egmond Athuriumgrond is samengesteld uit verschillende grove grondstoffen.
Op deze manier ontstaat er een luchtige en stabiele structuur. Dit is erg
belangrijk voor Anthuriums en varens aangezien deze behoefte hebben aan veel
vocht. De grover structuur zorgt ervoor dat de plant vaak water kan krijgen
zonder dat de potgrond te fijn en te nat wordt. Zodoende is Van Egmond
Atnhuriumgrond de ideale potgrond voor de ontwikkeling van het wortelgestel
van uw Anthuriums en varens. Van Egmond Anthuriumgrond is verkrijgbaar in
een verpakking van 5 liter.
Anthuriumgrond
Leverbaar in displaydoos (60-80 cm)

5 ltr.
100 zakken per doos

Artikelnummer 60107
EAN 8717729540077

CACTUSGROND
Van Egmond Cactusgrond is een potgrond op basis van verschillende soorten
veen en een gedeelte rivierzand. Dit zand wordt toegevoegd om te zorgen dat
de potgrond een goede vochtdoorlatendheid heeft en dat de wortels over
voldoende zuurstof kunnen beschikken. Dit is erg belangrijk voor cactussen
aangezien deze doorgaans in droge en zanderige gebieden voorkomen. Ook is
er een gedeelte kunstmest toegevoegd zodat de cactus kan beschikken over de
juiste voedingsstoffen. Deze potgrond kan ook goed gebruikt worden bij
vetplanten en succulenten. Van Egmond Cactusgrond is verkrijgbaar in een
verpakking van 5 liter.
Cactusgrond
Leverbaar in displaydoos (60-80 cm)

5 ltr.
100 zakken per doos

Artikelnummer 60106
EAN 8717729540060

ORCHIDEEËNGROND
Van Egmond Orchideeëngrond is een potgrond op basis van boomschors, een
gedeelte zodenturf en heeft zodoende een grove structuur. Deze grove structuur
zorgt voor een optimale luchtverhouding in de pot en maakt een snelle drainage
van het water mogelijk. Dit is erg belangrijk voor orchideeën, aangezien deze
plant veel behoefte heeft aan zuurstof, zowel binnen als buiten de pot. Dankzij
de toevoeging van kalk en meststoffen heeft de potgrond de juiste zuurgraad
en alle benodigde voedingsstoffen voor de eerste 4 tot 6 weken. Van Egmond
Orchideeëngrond is verkrijgbaar in een verpakking van 5 liter.
Orchideeëngrond
Leverbaar in displaydoos (60-80 cm)

5 ltr.
100 zakken per doos

Artikelnummer 60108
EAN 8717729540220

BUXUSGROND
Van Egmond Buxusgrond is samengesteld uit verschillende soorten veen waaraan
klei is toegevoegd. Klei buffert voedingsstoffen zodat deze gedurende het
groeiseizoen beschikbaar blijven voor de plant en niet uitspoelen. Daarnaast
maakt het de grond zwaarder. Doordat buxusgrond is bemest met zowel een
NPKmix als een organische meststof krijgt de plant direct en gedurende een
langere periode de juiste voeding. Zodoende bevat de Buxusgrond alle benodigde
voedingsstoffen voor de eerste 3 maanden en is deze geschikt voor alle soorten
Buxus, hagen en groenblijvende heesters.Van Egmond Buxusgrond is verkrijgbaar
in een verpakking van 30 liter.
Buxusgrond
Leverbaar op blokpallet (100-120 cm)

30 ltr.
80 zakken per pallet

Artikelnummer 60336
EAN 8717729540213

TUINTURF
Van Egmond Tuinturf is afkomstig uit de diepste lagen van een veenveld, heeft
zodoende een donkere kleur en is fijn van structuur. De zuurgraad (pH) ligt
tussen de 3,5 en 4,0. Een belangrijk kenmerk van Tuinturf is dat het zeer goed
in staat is om vocht vast te houden. Om deze reden wordt Van Egmond Tuinturf
veel gebruikt als structuurverbeteraar, voor het afdekken van bloembollen en
als toplaag in tuinen en borders. Daarnaast is Tuinturf geschikt om zuurminnende
planten, zoals Heide, Rododendron en Azalea, in te planten.Van Egmond Tuinturf
is verkrijgbaar in een verpakking van 40 liter.
Tuinturf
40 ltr.
Leverbaar op Europallet (80-120 cm)
51 zakken per pallet
Geschikt voor structuurverbetering en zuurminnende planten.

Artikelnummer 60456
EAN 8717729540152

TURFSTROOISEL
Van Egmond Turfstrooisel is afkomstig uit de bovenste lagen van een veenveld,
heeft zodoende een lichte kleur en is grof van structuur. De zuurgraad (pH) ligt
tussen de 3,5 en 4,0. Een belangrijk kenmerk van Turfstrooisel is dat het zeer
goed in staat is om vocht op te nemen en te verdelen. Turfstrooisel kan gebruikt
worden als structuurverbeteraar en voor het afdekken van bloembollen en
vorstgevoelige gewassen. Door de lage zuurgraad is Turfstrooisel ook geschikt
om zuurminnende planten, zoals Heide, Rododendron en Azalea, in te planten.
Van Egmond Turfstrooisel is verkrijgbaar in verpakkingen van 50 en 70 liter.
Turfstrooisel
Leverbaar op blokpallet (100-120 cm)

50 ltr.
60 zakken per pallet

Artikelnummer 60450
EAN 8717729540169

Turfstrooisel
70 ltr.
Leverbaar op europallet (80-120 cm)
39 zakken per pallet
Geschikt voor het afdekken en verbeteren van de bodem.

Artikelnummer 60402
EAN 8717729540176

BOOMSCHORS DÉCOR 5-15
Van Egmond Boomschors Décor, ook wel Franse boomschors genoemd, is een
eerste kwaliteit schors met een harde structuur die zodoende enkele jaren
meegaat. Boomschors Décor is bij het aanbrengen lichtbruin van kleur, maar zal
na verloop van tijd donkerder kleuren. De Boomschors is te verkrijgen in
verschillende fracties. Boomschors Décor 5-15 wordt hoofdzakelijk gebruikt als
drainagemateriaal onder in potten en als verfraaiing van de toplaag van bloemen plantenbakken. Van Egmond Boomschors Décor 5-15 is verkrijgbaar in een
verpakking van 70 liter.
Boomschors Decor 5-15 mm
Leverbaar op europallet (80-120 cm)

70 ltr.
39 zakken per pallet

Artikelnummer 60511
EAN 8717729540299

BOOMSCHORS DÉCOR 16-25
Van Egmond Boomschors Décor, ook wel Franse boomschors genoemd, is een
eerste kwaliteit schors met een harde structuur die zodoende enkele jaren
meegaat. Boomschors Décor is bij het aanbrengen lichtbruin van kleur, maar zal
na verloop van tijd donkerder kleuren. De Boomschors is te verkrijgen in
verschillende fracties. Boomschors Décor 16-25 wordt hoofdzakelijk gebruikt
voor het aanleggen van wandelpaden, als decoratiemateriaal in de tuin, als
afdekmateriaal in speeltuinen en als ondergrond onder kinderspeeltoestellen.Van
Egmond Boomschors Décor 16-25 is verkrijgbaar in een verpakking van 70 liter.
Boomschors Decor 16-25 mm
70 ltr.
Artikelnummer 60510
Leverbaar op europallet (80-120 cm)
39 zakken per pallet
EAN 8717729540237
Geschikt voor decoratiedoeleinden, als drainagemateriaal en als bodembedekker.

BOOMSCHORS DÉCOR 25-40
Van Egmond Boomschors Décor, ook wel Franse boomschors genoemd, is een
eerste kwaliteit schors met een harde structuur die zodoende enkele jaren
meegaat. Boomschors Décor is bij het aanbrengen lichtbruin van kleur, maar zal
na verloop van tijd donkerder kleuren. De Boomschors is te verkrijgen in
verschillende fracties. Boomschors Décor 25-40 wordt hoofdzakelijk gebruikt
voor het aanleggen van wandelpaden, als decoratiemateriaal in de tuin, als
afdekmateriaal in speeltuinen en als ondergrond onder kinderspeeltoestellen.Van
Egmond Boomschors Décor 25-40 is verkrijgbaar in een verpakking van 70 liter.
Boomschors Decor 25-40 mm
70 ltr.
Artikelnummer 60509
Leverbaar op europallet (80-120 cm)
39 zakken per pallet
EAN 8717729540206
Geschikt voor decoratiedoeleinden, als drainagemateriaal en als bodembedekker.

SIERSCHORS
Van Egmond Sierschors is vers dennenschors of naaldbomenschors en is
afkomstig van de bast van naaldbomen uit Noord-Europa. Sierschors is lichtbruin
van kleur en zacht ten opzichte van Boomschors Décor. Vanwege de zachte
structuur zal de sierschors sneller verteren dan Boomschors Décor waardoor
het minder lang mee zal gaan. Sierschors wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het
aanleggen van wandelpaden, als decoratiemateriaal in de tuin, als afdekmateriaal
in speeltuinen en als ondergrond onder kinderspeeltoestellen. Van Egmond
Sierschors is verkrijgbaar in een verpakking van 70 liter
Sierschors
Leverbaar op europallet (80-120 cm)

70 ltr.
39 zakken per pallet

Artikelnummer 60512
EAN 8717729540305

CACAODOPPEN
Van Egmond Cacaodoppen is natuurlijk bodemverbeterend middel dat de
toplaag van de grond verfraait en verbeterd. Bovendien worden katten en
slakken geweerd, gaat het onkruidgroei tegen, voorkomt het snelle uitdroging
van de grond en heeft het een hoge voedingswaarde. Na het aanbrengen van
een ca. 4 cm dikke laag en de eerste watergift zal er schimmelvorming ontstaan.
Dit zijn ongevaarlijk schimmels (verdwijnt binnen 1 á 4 weken) die zorgen dat
de cacaodoppen aan elkaar kleven en niet meer weg kunnen waaien.Van Egmond
Cacaodoppen zijn verkrijgbaar in 70 liter verpakking.
Cacaodoppen
70 ltr.
Artikelnummer 60504
Leverbaar op europallet (80-120 cm)
33 zakken per pallet
EAN 8717729540183
Geschikt als bodembedekker voor vrijwel alle gewassen en elke grondsoort.

COMPOST
Van Egmond Compost is een organisch bodemverbeteraar op basis van
groencompost en veen. De compost is afkomstig van speciale composthopen
die voor 100% uit groenafval bestaan. Op die manier kan de kwaliteit van de
compost worden gegarandeerd. Van Egmond Compost is uitermate geschikt
voor het verrijken van het gazon, de border en de moestuin. Daarnaast is het
een mooi middel om de bodem te verrijken met organische stof en draagt het
bij aan het bodemleven en biodiversiteit in uw tuin. Van Egmond Compost is
verkrijgbaar in een verpakking van 40 liter.
Compost
Leverbaar op blokpallet (100-120 cm)

40 ltr.
60 zakken per pallet

Artikelnummer 60240
EAN 8717729540145

BEMESTE TUINAARDE
Van Egmond Bemeste Tuinaarde is een organisch bodemverbeterend middel op
basis van veen en compost.Tuinaarde kan gebruikt worden om de bodemstructuur
van uw tuin te verbeteren. Hierbij is het belangrijk om de Tuinaarde goed door
te mengen met de aanwezige aarde in uw tuin en zo een homogene structuur
te creëren. Zo voorkomt u ‘lagen’ waardoor wateroverlast kan ontstaan.
Ongemengde Tuinaarde is nadrukkelijk niet bedoeld om direct planten of bomen
in te planten. Het advies is om de Tuinaarde half om half te mengen met de aarde
in uw tuin of met Potgrond. Van Egmond Bemeste Tuinaarde is verkrijgbaar in
verpakkingen van 30 of 40 liter.
Bemeste tuinaarde
Leverbaar op blokpallet (100-120 cm)

30 ltr.
80 zakken per pallet

Artikelnummer 60335
EAN 8717729540121

Bemeste tuinaarde
40 ltr.
Leverbaar op blokpallet (100-120 cm)
60 zakken per pallet
Tuinaarde beslist niet gebruiken voor kamer- en kuipplanten.

Artikelnummer 60340
EAN 8717729540114

HYDROKORRELS
Hydrokorrel is een product van gebakken kleikorrel en is geschikt voor alle
vormen van hydrocultuur. Door middel van een laag Hydrokorrels onderin een
pot kan het overtollige water op een eenvoudige manier uit de potgrond worden
gedraineerd. Zo wordt voorkomen dat de onderste laag in de pot verzadigd
raakt en er wortelproblemen ontstaan. Het advies is dan ook om altijd een
kleine laag Hydrokorrels aan te brengen voordat de pot met grond wordt gevuld.
Hydrokorrels kunnen ook gebruikt worden voor decoratiedoeleinden, zoals het
afdekken van bloembakken e.d. Hydrokorrels zijn te verkrijgbaar in verpakkingen
van 10 en 45 liter.
Hydrokorrel
Leverbaar op europallet (80-120 cm)

10 ltr.
150 zakken per pallet

Artikelnummer 60508
EAN 8713936511060

Hydrokorrel
Leverbaar op europallet (80-120 cm)

45 ltr.
42 zakken per pallet

Artikelnummer 60503
EAN 8713936501054

KORRELMEST
Korrelmest is te verkrijgen op basis van koe- of kippenmest. Korrelmest is
geschikt voor het bemesten van siertuinen, groente- en fruitteelt. Het is een
100% biologisch product dat langzaam in de bodem wordt omgezet zodat de
voedingstoffen voor langere tijd voor de planten beschikbaar zijn. De korrelmest
kan het hele jaar gebruikt worden, maar vooral als voorraadbemesting in de
herfst en als startbemesting in het voorjaar. Het advies is om de korrelmest
gelijkmatig te verdelen volgens de aangegeven dosering op de verpakkingen.
Korrelmest is te verkrijgen in verpakkingen van 10, 20 of 25 kg.
Koemestkorrels
Leverbaar op blokpallet (100-120 cm)

10 kg
125 zakken per pallet

Artikelnummer 60501
EAN 8714132111009

Koemestkorrels
Leverbaar op blokpallet (100-120 cm)

20 kg
50 zakken per pallet

Artikelnummer 60500
EAN 8714132112006

Kippenmestkorrels
Leverbaar op blokpallet (100-120 cm)

25 kg
50 zakken per pallet

Artikelnummer 60499
EAN 8714132552505
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