
De voordelen van Bomenzand BRL

• Bomenzand houdt de grond onder bestrating  

rondom de boom luchtig.

• Met het zand creëert u voor bomen de optimale  

omstandigheden om te wortelen en zuurstof op te  

nemen.

• Bomenzand bevat meer voedingsstoffen dan  
gewoon zand.

• Na verdichting zorgt het zand voor hoge stabiliteit.

Kwaliteit

Bomenzand van Van Berkel Biomassa & Bodemproducten 

heeft een uitgebalanceerde samenstelling met stabiele 

voedingsgrond en eentoppig zand en voldoet aan de  

hoogste kwaliteitsnormen volgens BRL 9335-4 voor  

samengestelde grondproducten.

Duurzaamheid

De combinatie van het uitgebalanceerde  

substraatmengsel en het circulair gebruik van grond-

stoffen maken Bomenzand BRL een duurzame  
keuze 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 Bomenzand 300

• Bomenzand 300 is op voorraad op onze locaties in 

Uden en Veldhoven.

• Het is op aanvraag verkrijgbaar op onze locatie in  

Etten-Leur.

 

Beschikbaarheid Bomenzand 500

Bomenzand 500 is op aanvraag verkrijgbaar op onze lo-

caties in Uden, Veldhoven en Etten-Leur.

Het zandbed onder bestrating heeft een hoge dichtheid. Daardoor hebben bomen 

in bestrate gebieden moeite om goed te wortelen. Met Bomenzand BRL voorkomt 

u de vervelende gevolgen die hierdoor kunnen ontstaan zoals een verminderde 

groei en instabiliteit en creëert u een optimale groeiomgeving voor bomen. En het 

is tegelijkertijd geschikt als ondergrond voor bestrating. We leveren twee soorten: 

Bomenzand 300 en Bomenzand 500. Van Berkel adviseert u welke soort voor u de 

beste keuze is.
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