
De voordelen van Bomengranulaat Forte

• Het geeft de bodem hoge draagkracht en zorgt 

door de hoge hardheid voor veel weerstand tegen  

verbrijzeling.

• Bomengranulaat Forte is bestand tegen vorst en dooi.

• Het product creëert de optimale omstandigheden 

voor de opname van zuurstof en voedingsstoffen en 
om te wortelen.

• Het heeft een hoog vochtregulerend vermogen.

• Bomengranulaat Forte draagt bij aan een klimaat- 

bestendige leefomgeving.

• We hebben bomengranulaat in 2 fracties: 16-32 en 

5-8.

Kwaliteit

Bomengranulaat Forte bestaat uit Noors natuursteen 

waaraan we een uitgebalanceerd substraatmengsel op 

basis van oude uitgerijpte Keurcompost  

toevoegen. Het product zorgt voor een draagkrachtige  

en waterdoorlatende groeiomgeving voor bomen met  

genoeg voedingsstoffen voor optimale groei. Naar uw 
wensen voegen we specifieke meststoffen toe. Van 
Berkel levert Bomengranulaat Forte onder BRL 9341 voor  

steenachtige substraten.

Duurzaamheid

Door de combinatie van het uitgebalanceerde  

substraatmengsel en Noors natuursteen is  

Bomengranulaat Forte een duurzaam en circulair  

product met een lange levensduur. Om in het  

productieproces de CO2-uitstoot zo veel mogelijk te 

beperken, werken we zo efficiënt mogelijk. Daarnaast 
hebben we CO2 reductiedoelstellingen die vastgelegd en  

gemonitord worden in de rapportages voor de CO2 

prestatieladder (niveau 5).

Beschikbaarheid

• Bomengranulaat Forte is op voorraad op de locatie 

Veldhoven.
• Het is op aanvraag verkrijgbaar op onze locaties in 

Uden en Etten-Leur.

De juiste zuurgraad, voldoende zuurstof en genoeg voedingsstoffen. Belangrijke

elementen voor de bodem in stedelijk gebied om bomen er een goede leef-

omgeving te bieden. Voor optimale groeiomstandigheden is het ook noodzakelijk 

dat de grond niet teveel verdicht door zware belasting. Met Bomengranulaat Forte 

zorgt u voor een goede voedingsbodem én een grote draagkracht. Zodat bomen 

zich goed kunnen ontwikkelen.
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Aanpakkers van nature!

Bomengranulaat Forte voor een goede en 

draagkrachtige voedingsbodem
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