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Over ons

Sinds 1 mei 2002 is ITS, onderdeel van Poel Apeldoorn, gevestigd in Baambrugge onder de rook van Amsterdam. 

Doordat deze partijen samen de markt bedienen levert dit een totaalpakket op voor de groenmarkt.

De hoofdvestiging van Poel is in Apeldoorn gevestigd, goed te bereiken via de snelwegen. Ook geeft de website een 

goed beeld van het productenpakket; https://www.poelonline.nl/nl

Afhalen van ITS bestellingen, in overleg, is ook mogelijk.

• De tweede vestigingen van Poel is centraal gelegen onder Amsterdam. Hier is ook ITS gevestigd. In de winkel en 

afhaalmagazijn zijn bestellingen af te halen en te bekijken

• De derde vestiging van Poel is gevestigd in Veghel. Hier zijn in overleg ook ITS Producten af te halen.

International Tree Service B.V.
Rijksstraatweg 41a
1396 JD Baambrugge (Amsterdam) Nederland

Tel: 0294-291090
Tel: 06 53491303
info@itsfortrees.nl
www.itsfortrees.nl

Poel Apeldoorn (hoofdvestiging)
Steenbokstraat 45
7324 AZ Apeldoorn
Nederland

Tel: 088 - 888 64 88
www.poelonline.nl
info@poelonline.nl

Poel Amsterdam
Rijksstraatweg 41 A
1396 JD Baambrugge (Amsterdam)
Nederland
 
Tel: 0294-291090
info@poelamsterdam.nl
www.poelonline.nl

Poel Veghel
Corridor 15 A
5466 RB Veghel
Nederland
 
Tel: 088 - 888 64 88
info@poelonline.nl
www.poelonline.nl
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NIEUW

Voor het schoon en overzichtelijk opbergen en meenemen 
van de Cobra takverankering producten is de Cobra tas 
leverbaar.

Toepasbaar voor 2, 4 of 8 ton pakketten

Vak indeling voor;

• Kabel

• Eindkappen

• Spreidplaten

• Antischuurhuls

• Schokabsorbers

• Minibrander

• Schaar

COBRA MATERIAAL TAS 
VOOR 2, 4 EN 8 TON

Boek bomen & wet 7e druk 
februari 2022
Geschreven door mr. Bas Visser & drs. Edwin 
Koot

Het ‘Handboek bomenrecht en bomenrechtspraak’ 
behandelt eigendomsrecht, burenrecht, schaderecht, (kap)
vergunningsrecht, bosbescherming, bomen en bouwen 
en handhaving illegale kap. Omgevingswet en uitvoerende 
omgevingsregels zijn verwerkt.

Volledig geactualiseerd met veel rechtspraak en uitgebrei-
de rechtspraakregisters..

Boek is hardcover, 240 bladzijden.

• Draagbaar door 2 

draaglussen

• Omhoog te hijsen door   

aanwezig hijsoog

• Waterdicht

• Onderzijde voorzien van 

opening voor waterafvoer
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International Tree Service

Gerard Bodewes - Verkoop 

Rijksstraatweg 41A
1396 JD Baambrugge 
(Amsterdam)
The Netherlands

T  0294 - 291090 (Poel/ITS)
E  info@itsfortrees.nl
W  www.itsfortrees.nl

Openingstijden:
Maandag - vrijdag: 8.30 - 17.30 uur
Zaterdag: 9.00 - 14.00 uur

Prijsinformatie:
webshop - www.itsfortrees.nl

M  06 53 49 13 03
E  gerard@itsfortrees.nl
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Beluchting

BELU® Systeem

BELU rooster

Aireal Tube

BELU-T-stuk

BELU deksel

Nylon kous

BELU segmenten

   Voor groeiplaatsen in gesloten verharding kan aanleg van een langdurig werkend
   beluchting systeem noodzakelijk zijn. Als beworteling in het plantgat plaatsvindt, 
kan dit tot een tijdelijke verlaging van het zuurstofpercentage leiden, met als gevolg een anairrobe situatie, 
die leidt tot wortelsterfte. Om die reden wordt de plantplaats vaak voorzien van een beluchting die langs 
de buitenrand onderin het plantgat wordt aangebracht. Door deze beluchting wordt de uitwisseling van 
bodemlucht in de grond direct rondom de wortelkluit verbeterd.

Om een goede bodembeluchting te verkrijgen dienen per boom minimaal twee 
beluchtingskanalen geplaatst te worden, bestaande uit vijf segmenten die 
op een BELU-T-stuk worden geplaatst. Het BELU-T-stuk verbindt dit met de 
beluchtingslang, type Aireal Tube. De Aireal Tube dient als een ringleiding aan de 
buitenzijde van het plantgat geplaatst te worden op een diepte van circa 70 cm. 
Zowel de beluchtingslang als de kokers dienen met nylonkous omhuld te worden. 
Het beluchtingskanaal dient aan de bovenzijde te worden afgesloten met een  BELU- 
deksel, enkele centimeters boven maaiveld. Bij afwerking met een BELU-rooster in 
de verharding is dient het beluchtingskanaal te eindigen onder de verharding.

Afmetingen 17 x 17 x 11 cm
Onderbak verzinkt metaal
Rooster gesharariseerd 
opklapbaar sleuvenrooster.
Ook robuust leverbaar.

Rol  30 meter
Diameter 8 cm
Kleur  groen
Perforatie > 50 cm2/m
Materiaal  PVC

Kleur  zwart
Aansluitingen 80 mm klikverbinding
Materiaal Polytheen

Afmetingen 13 x 13 cm
Kleur  zwart
Aansluiting klikverbinding
Perforatie 30%
Materiaal  Polytheen

Rol  100 meter
Kleur  wit
Diameter 100 mm

Afmetingen 13 x 13 x 10 cm
Kleur  zwart
Perforatie 30%
Materiaal Polytheen 

GROEIPLAATSINRICHTING



Afmeting diameter  150mm
Perforatie    5 gaten
Materiaal    PP

Gaten afdekkap
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VENTI systeem

BELU rooster

Aireal Tube

VENTI kanalen

Nylon kous

VENTI-T-stuk

Om een goede bodemventilatie te verkrijgen dienen per boom minimaal twee 
ventilatiekanalen geplaatst te worden, Het kanaal dient door een T-stuk verbonden 
te worden met de beluchtingslang, type Aireal Tube. De Aireal Tube dient als een 
ringleiding aan de buitenzijde van het plantgat geplaatst te worden op een diepte 
van circa 70 cm. Zowel de ventilatiekanalen als de beluchtingslang dienen met nylon 
kous omhuld te worden. Indien het ventilatiekanaal in beplanting eindigt dient deze 
afgewerkt te worden met een afdekkap met gaten. Bij afwerking in de verharding 
afsluiting met een BELU-rooster.

Afmetingen 17 x 17 x 11 cm
Onderbak verzinkt
Rooster gesharariseerd 
opklapbaar sleuvenrooster.
Ook robuust leverbaar.

Rol  25/50 meter
Diameter 8 cm kous omhuld
Kleur  groen
Perforatie > 50 cm2/m
Materiaal  PVC

Buislengte 700 mm
Diameter 150 mm
Wanddikte 4-6 mm
Perforatie 40%
Materiaal HDPE

Rol  100 meter
Kleur  wit
Diameter 80/100 mm

Diameter 150 mm
Materiaal  PP
Aansluiting 80 - 150 - 80 mm
  Arieal Tube

Afmeting diameter 17 x 17 x 11 cm
Onderbak  verzinkt
Rooster gesherariseerd
Opklapbaar deksel met vuilzeef 
 en vergrendeling

BELU-rooster ROBUUST

VENTI Kanaal set bestaat uit 
gekoppelde onderdelen. Specificaties:
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BELU-45% systeem 

BELU rooster 

Bocht materiaal PP Klik-T-stuk

Sleuven-afdekkap

BELU-buis 45%

Om een goede bodembeluchting te verkrijgen dienen per boom minimaal (twee) 
ventilatiekanalen geplaatst te worden, bestaande uit 2 verticale BELU-45%- 
kanalen die op een klik-T-stuk wordt geplaatst. Het klik-T-stuk wordt verbonden 
met de horizontale ringleiding BELU45%-buis. Deze buis dient als een ringleiding 
aan de buitenzijde van het plantgat geplaatst te worden, hoekstukken door middel 
van bochtstukken op een diepte van circa 100 cm. Zowel de ringleiding als de 
kokers dienen met nylon kous omhuld te worden. Het ventilatiekanaal dient aan 
de bovenzijde te worden afgesloten met een sleuven afdekkap. Bij afwerking in de 
verharding afwerking met het BELU-rooster. Deze beluchting is door de wanddikte 
ook geschikt voor gebruik in granulaat.

Afmetingen 17 x 17 x 11 cm
Onderbak verzinkt staal
Rooster gesharariseerd 
opklapbaar sleuvenrooster.

Doorsnede 80 mm
Kleur  zwart
Verbinding klikverbinding

Doorsnede 80 - 80 - 80 mm
Aansluitingen klikverbinding
Materiaal PP

Doorsnede 80 mm
Materiaal pp kunststof
Kleur  zwart
Deksel verwijderbaar
Bajonet verbinding

Doorsnede 80 mm
Perforatie 45%
Materiaal HDPE
Lengte  105 cm
Kleur  zwart/omhulling kous
Dikte  5 mm
Flexibel  niet buigzaam

WALU-rooster
Doorsnede 80 mm
Materiaal aluminium
Verankering door 4 kunststof pootjes

Afmeting diameter 17 x 17 x 11 cm
Onderbak  verzinkt
Rooster gesherariseerd
Opklapbaar deksel met vuilzeef 
 en vergrendeling

BELU-rooster ROBUUST



its for trees

8

BELU®MAT
Ter bevordering van de drukverdeling (cunet minimaal 15 centimeter) en zuurstofvoorziening en bodemgassen afvoer 
kan gebruik gemaakt worden van een driedimensionale nylon structuurmat, dikte 10 mm merk BELU-MAT. De mat 
heeft een werkende breedte van 1 meter en is aan weerszijden voorzien van een vlies dat als een flap over de naad met 
de volgende baan gelegd dient te worden. Het op maat maken van de mat kan eenvoudig gebeuren met een mes of een 
schaar. Voor toepassing van de mat dient het bodemprofiel onderzocht te worden op storende lagen, bij aanwezigheid 
hiervan dienen deze doorbroken te worden. De mat wordt op het maaiveld aangebracht nadat organisch materiaal zoals 
blad en gras is verwijderd. Bij ophogingen dient de mat aan beide zijden voorbij de ophoging door te steken om op deze 
manier bodemluchtverversing te krijgen. Bij ophogingen met een cunet dient de fundering laag minimaal 15 cm hoogte 
te hebben om stabiliteit voor de verharding te bieden.

Matdikte  10 mm waarvan 95% open ruimte
Rolafmetingen 1 x 45 meter
Rolgewicht 31 kg
Materiaal nylon structuur met filtervlies
Verwerking snijdbaar

De Natudrain is een composteerbaar boombeluchtingssysteem/ drainage geproduceerd uit mais-
zetmeel en bio-kunststof granulaat.

Het Natudrain systeem bestaat uit:
• Bewatering- / beluchtingslang 50 meter rol. Doorsnede 80mm
• Klik -T-stuk
• Sleuvenkap
• Mof

Voordelen:
• Natuurlijk
• Duurzaam en ecologisch verantwoord
• Onder de juiste omstandigheden composteert het materiaal

Natudrain
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Duckbill kluitverankering

Een degelijk systeem en eenvoudig om aan te brengen; instructie video op de website 
Werkwijze; Aanbrengen kluitverankering bij te planten bomen
1.  Grondankers (set is 3 stuks) met slaglans vanaf bodem plantgat tot eind van de kabel 

inbrengen
2.  Lans door kabeloog steken en omhoogtrekken, hierdoor kantelt het anker en krijgt 

haakweerstand
3.  Kluit afdekken met kokos mulchschijf ter voorkoming van insnijden van kabel
4.  Spanband door 1e oog, doorsteken over de kluit naar 2e oog, doorsteken over de kluit 

naar het 3e oog en vervolgens band einde in ratelaar vastzetten en op spanning zetten.
5. Na 1 maand op spanning controleren en eventueel weer op spanning brengen
6. Na 1 of 2 jaar spanband doorsnijden ter voorkoming van afknellen beworteling

Materiaal ankers aluminium
Type 1 
 tot stamomtrek 20 cm spanband 2 meter (400kg) ankerkabel 0,5 mtr ankerkracht 135 kg
Type 2 
tot stamomtrek 35 cm spanband 4,5 meter (400kg) ankerkabel 0,7 mtr ankerkracht 500 kg
Type 3 
tot stamomtrek 75 cm spanband 6,5 meter (900kg) ankerkabel 1,0 mtr ankerkracht 1360 kg
Type 4 
tot stamomtrek 125 cm spanband 8,5 meter (900kg) ankerkabel 1,4 mtr ankerkracht 2270 kg 

Elk type Duckbill heeft een eigen maat slaglans.

Kokosmulschschijf ter voorkoming insnijden spanband.
Doorsnede Ø 80 cm

KLUITVERANKERING

Kokosmulchschijf
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Broadleaf 
Broadleaf is een korrel die door op te zwellen zeer sterk water vasthoudt, toepassing plantenbakken, 
perken en plantgaten. De wortels groeien door het gel-deeltje en zijn daardoor in staat gemakkelijk 
het daarin aanwezige water op te nemen. Aanplant met Broadleaf vermindert de frequentie van het 
water geven met ongeveer 50% en levert daardoor een grote besparing op de kosten van het water 
geven. Broadleaf Worteldip geeft bomen en ander plantmateriaal een bescherming tegen uitdrogen 
tijdens opslag en transport. Broadleaf Regular als algemeen product voor toepassing als vochtbinder, 
dosering plantgaten/bakken 1 kg /m3 of 1 kg /10m2 voor volle grond. Verpakking 4,5 en 10 kg.

MycorDip
MycorDip voor het dopen van plantenwortels verdunnen, verhouding 1 kg op 150-200 liter water. 
Hierin kunnen circa 1000 stuks bosplantsoen of 150 stuks bomen (maat 6-8) of 80 bomen (maat 10-
12) Verpakking 400 gram.

GROEIPLAATSPRODUCTEN

Tree saver transplant 
PHC Tree Saver® Transplant wordt gebruikt om bomen en heesters bij het (ver)planten te voorzien 
van nuttige mycorrhiza schimmels. Het product bevat sterke stammen van endo- en ecto- 
mycorrhiza schimmels, die de wortels van verplante bomen en struiken koloniseren en versterken 
onder uiteenlopende groeiomstandigheden. De levende sporen zijn vermengd met Terra-Sorb® 
water absorberende gel om droogtestress te voorkomen. Daarnaast bevat Tree Saver® Transplant 
myconate (formononetine), humuszuren, Yucca- en zeewierextracten om een snelle groei van nieuwe 
wortels te bevorderen.
Verpakking 85 gram

Vertimulch Mycorrhiza
Wordt toegepast als verticale bodemverbetering bij bestaande bomen en heesters. 
Bevat levende sporen van nuttige mycorrhiza schimmels, bodembacteriën, Terra-Sorb water 
absorberende gel en biologische groeistimulatoren om de ontwikkeling van bestaande bomen en 
heesters te bevorderen.
Het product bevat sterke stammen van endo- en ecto- mycorrhiza schimmels, die de wortels van 
(verplante) bomen en struiken koloniseren en versterken onder uiteenlopende groeiomstandigheden. 
De levende sporen zijn vermengd met Terra-Sorb water absorberende gel om droogtestress te 
voorkomen. Daarnaast bevat Vertimulch humuszuren, bodembacteriën, Yucca- en zeewierextracten 
om een snelle groei van nieuwe wortels te bevorderen.
Mycorrhiza schimmels spelen een essentiële rol bij alle plantengroei onder natuurlijke 
omstandigheden. Ze zorgen voor de levende verbinding tussen het opnamewortelsysteem en de 
bodemecologie.

Verpakking 10 kg.
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Autogordelboomband Jute boomband

BoombandspijkersKokosboomband

Rollengte 50 meter 
Breedte 5 cm

Organisch materiaal 
Rollengte 25 meter
Breedte 5 of 6 cm

Boombandspijkers 2 kg 
Circa 500 stuks

Organisch Materiaal
7 strengs
rollengte 75 meter

 BOOMBANDEN

Dendro Gietrand
Dendro gietrand voor het water geven bij jong aangeplante bomen. Bij het water geven spoelt het 
water gemakkelijk weg. Door gebruik van een gietrand zakt het water rustig door de kluit. Op deze 
manier kan men veel efficiënter werken en kan de boom optimaal het water benutten wat gegeven 
wordt.
Materiaal  PE
Dikte  3 mm
Hoogte 30 cm 
Lengte  20 meter
Kleur groen of zwart

GIETRANDEN
Kokosmulchschijf
Gebruikt voor afdekking binnen de gietrand op de kluit op maaiveldhoogte ter voorkoming van 
dichtslaan van de toplaag en onkruidgroei. Diameter 80 cm.

Gietrand koppeling
Het koppelstuk is ontwikkeld om te dienen als verbinding tussen de twee afgesneden delen.
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GreenWell
De GreenWell is een gietrand die gemaakt is van gerecycled materiaal.
Door GreenWell rondom een boom te plaatsen, infiltreert het water na een watergift 
geleidelijk in de kluit en hierdoor blijft de kluit langer vochtig.
De GreenWell gaat lang mee. Na gebruik kan de GreenWell weer gebruikt worden bij een 
andere boom.

Voordelen:
• Geeft een enorme besparing van afval.
• Door het speciale profiel ijzersterk tegen weersinvloeden, maaischade en vandalisme.
• Zeer snel aan te brengen door het speciale koppelsysteem.
• Reduceert de frequentie van watergeven.
• Water dringt direct door in de wortelkluit.
• Materiaal: gerecycled
• Hoogte: 25 cm

Toepassing GreenWell:
Tijdens de aanplant wordt de GreenWell ongeveer 5 tot 10 cm in de grond geplaats en 
afwerking met een kokos mulchschijf op de wortelkluit.

Inhoud:
30 liter 1  delig
60 liter 3  delig

Dendro Bio Gietrand

Dendro Bio Gietrand is een biodegradeerbare gietrand. Om uitdroging van jong 
aangeplante bomen te voorkomen is het van belang een gietrand te plaatsen. Door 
de gietrand vol water te zetten, krijgt de kluit voldoende water om op te nemen 
en loopt het niet weg. Deze Dendro Bio Gietrand is industrieel composteerbaar 
en koppelt daardoor een uitstekende functionele levensduur aan een zeer hoge 
kwaliteit. Daarnaast oogt hij ook nog eens heel aantrekkelijk en natuurlijk.

Rolafmeting: 
Lengte  20 meter 
Hoogte  30 cm
Dikte 1.5 mm
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AquaTec® gietrand
Tevens is er ook de AquaTec® gietrand:
• Eenvoudig te monteren
• Geeft een uniform beeld
• Effectief en efficiënt door afgepaste watergift; minder uitval
• Reduceert de frequentie van water geven, water dringt direct door in de kluit
• Levensduur minstens 10 jaar
• Gericht water geven voorkomt verspilling van water
• Het water blijft op de kluit
• Beschermt de boom tegen maaischade
• Een kokosmulch schijf voorkomt dichtslaan van de grond

Boomomtrek Diameter 
cm L x B cm Inhoud geplaatst 

liter
Haringen 

adviesaantal
Onderdelen p/st 

bocht
Onderdelen p/st

tussenstuk

AquaTec type 4  ø 12 - 25 58 53 4 4 0

AquaTec type 6 58 x 78 67 6 4 2

AquaTec type 8 ø 25 - 35 78 90 8 4 4

AquaTec type 10 78 x 98 112 10 4 6

AquaTec type 12 ø 35 - 45 98 141 12 4 8

AquaTec type 14 98 x 118 171 14 4 10

AquaTec type 16 ø 45 - 60 118 208 16 4 12

AquaTec type 18 118 x 138 245 18 4 14

AquaTec type 20 ø 60 - 80 138 290 20 4 16

AquaTec type 22 138 x 158 334 22 4 18

AquaTec type 24 ø 80 - 90 158 386 24 4 20

AquaTec type 26 158 x 178 438 26 4 22

AquaTec type 28 ø 90 - 100 178 497 28 4 24

AquaTec type 30 178 x 198 556 30 4 26

AquaTec type 32 ø 100 > 198 623 32 4 28
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Dendro R.B.®

Dendro Rootbarrier is een antiwortelfolie dat een effectieve barrière vormt voor 
boomwortels. 

Dendro R.B.® antiwortelfolie is een polyetheen geweven en gecoat materiaal 
met een aantal specifieke kwaliteiten

• Dendro R.B.®  is sterk
Geweven en gecoate kunststofdoek is als enige folie echt bestand tegen worteldoorgroei. 
Het is  sterk genoeg om zo nodig tegen de verharding opgenomen te worden, zodat de 
wortelser niet overheen kunnen groeien.

• Permanente oplossing
Dendro R.B.® antiwortelfolie biedt een permanente oplossing, in tegenstelling tot 
antiworteldoek. Deze laatste laat water en lucht door en op termijn zullen ook de wortels 
hier door heen groeien.

• Groene signaal kleur
Dendro R.B.® is aan één zijde groen gekleurd. Met deze zijde van de boom afgewend dient 
het als markering om wortelbeschadigingen bij graafwerk te voorkomen.

Bestekvoorschrift 

Verwerkingsinstructies;

Ter voorkoming van wortelschade aan de bestrating dient langs de cunet grens 
verticaal een antiwortelfolie te worden aangebracht. Het antiwortelfolie Dendro 

R.B.®, een geweven en gecoate polyetheen doek met een gewicht van 210 g/m2, 
dikte 0,3 mm en een treksterkte van 18 kN/m us hiervoor geschikt.

De folie moet met de gladde grijze zijde naar de bomen gekeerd. Bovenzijde boven 
maaiveld laten eindigen,  onderzijde 20 cm onder de laagste grondwaterstand of 
150 cm onder maaiveld.

Technische specificaties Dendro R.B.®
Grondstof    HDPE/LDPE
Kleur   groen/zwart
Waterdoorlatendheid waterdicht
gewicht   220 g/m2
Dikte   0,3 mm
Standaard rollengtes 50 of 100 m
Standaard rolbreedte 100 cm

WORTELGELEIDING
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Rootblock

Materiaal: high-density polyethylene (HDPE)

Afmetingen

1 mm dikte 2 mm dikte
50 cm x 50 m 50 cm x 25 m
60 cm x 50 m 60 cm x 25 m
75 cm x 50 m 75 cm x 25 m
100 cm x 50 m 100 cm x 25 m
150 cm x 50 m 150 cm x 25 m
200 cm x 50 m 200 cm x 25 m

Tree Root Guide - DeepRoot

Afmetingen hoogte breedte
R30   30 cm  x 60 cm 
DR45  45 cm   x 60 cm
DR60  60 cm   x 60 cm
LR90  90 cm   x 75 cm
LR105 105 cm  x 75 cm
LR120  120 cm  x  75 cm

ReRoot 1000 Wortelgeleiding met rib

Materiaal: HDPE 
Type: Geribd
Dikte: 1,0 mm
Rolbreedte: 100 cm, 60 cm, 30 cm 
Rollengte: 30 meter

GBU ROOTDIRECTOR-RIB 
RootDirector Wortelgeleiding met rib

Materiaal: Gerecycled HDPE
Afmetingen: 120 x 120 x 50 cm
 86 x 86 x 55 cm
 58 x 58 x 46 cm
 43 x 43 x 31 cm
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BOOMBESCHERMING
Wikkeljute

Boom wild aanvreetschade

Bastschade door zonnebrand wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren: 
hoge zonnestraling, een hoge omgevingstemperatuur (hoge stamoppervlakte- 
temperatuur) en droogtestress van de boom. Daardoor daalt de natuurlijke koeling 
van de boom. In deze situatie kan de basttemperatuur boven de 40 gr. C. uitkomen en 
ontstaat weefselschade. Er ontstaan necrotische, droogblijvende baststroken aan 
de zonzijde van de stam, die later kunnen openbarsten met als gevolg bastscheuren 
en blootliggend spinthout.
Wikkeljute wordt ook gebruikt om zonnebrand bij beukenbomen te voorkomen. 
Door de stam in te wikkelen wordt voor een tijdelijke schaduwwerking op de stam 
gezorgd. Wikkeljute breekt op natuurlijke wijze af. 

Rolafmeting:
lengte 100 meter
breedte  40 cm

Schade wordt door kan worden tegen gegaan door gebruik te maken van boomwikkel 
spiraal.

Spiraal groen, hoogte 100 cm

Treeprotect groen

Treeprotect groen is een PE maaibeschermer. Dit is om te voorkomen dat bomen 
maaischade krijgen. Maaischade kan uiteindelijk fataal zijn voor een boom. 
Treeprotect groen is een kostengunstige oplossing om dit te voorkomen. Makkelijk 
te plaatsen , op maat te snijden, sterk en robuust en kwalitatief zeer goed. 

Rolafmeting:
lengte 20 meter
Hoogte  20 cm

Catefix
Een natuurlijk product op lijmbasis om nesten eikenprocessierups te behandelen 
ter voorkoming overlast brandharen van de rups.
Verpakking 5 liter
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Boombeschermingsbord

Antiverdamping

Wondafdekmiddel

Een beschermingsbord voor plaatsing bij bouwwerkzaamheden.
Afmetingen 20 x 20 cm      
Materiaal kunststof

Antiverdamping om de plant te beschermen na het verplanten.
Antiverdamping is een organische coating met ademende eigenschappen. Het 
beschermt tegen uitdrogen bij verplanting en tegen vorstschade bij wintergroene 
planten. De coating wordt op natuurlijke wijze door straling afgebroken.
Verwerking instructies; Verdunning 1 op 20

Boven- en onderzijde van bladeren tot druipnat behandelen. 
Inhoud 1 liter of 5 liter

Cortiflex is een vloeibare bastbescherming tegen zonnebrand speciaal voor beuken. 
Eenmalige aanbrenging geeft meerdere jaren bescherming.
Verpakking: 5 kg    

Lac Balsem is het wondafdekmiddel voor wondverzorgings-werkzaamheden 
in de zomer en wordt in de winter gebruikt bij snoeiwonden, aanrijwonden, 
wortelvoetwonden, stamwonden en vorstscheuren. Dit middel is micro poreus, niet 
giftig, blijvend elastisch, weerbestendig en makkelijk te verwerken. 

Verpakking 1 kg

Boombeschermingsbord

Een beschermingsbord met tekst: Beschermd boomgebied.
Afmetingen 30 x 20 cm   
Materiaal kunststof

Stamwitsel
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Regenwormen

Algihum Vivitree

Dendrovorm Dendromix

De wormen geven een structuurverbetering van de grond. Door de gangen die regenwormen 
graven wordt de grond losser van structuur. Al na enkele weken wordt het resultaat zichtbaar 
en komt de kruimelige structuur van de bodem terug. Hierdoor komt er weer zuurstof in de 
bodem. De grond krijgt haar natuurlijke veerkracht terug. Regenwormen kunnen wel drie meter 
diep graven. Dit zorgt voor een perfecte water aan- en afvoer. De plantenwortels groeien in 
de gangetjes en krijgen hierdoor een prachtig wortelgestel. Iedere combinatie heeft andere 
eigenschappen: Er zijn wormen die verticaal de grond in gaan, soms wel tot 3 meter. Deze 
wormen zijn zeer geschikt voor gronden waar water een probleem vormt of waar de diepere 
wortelgroei bevorderd moet worden. Andere wormen verplaatsen zich wat horizontaler, en 
maken de bovenste laag luchtiger.                  Verpakking 2,5 kg

Vloeibare bodemverbeteraar samen 
met Hokan toe te dienen. Op basis van 
bruinalgen en koolstof. 
• Activeert haarwortelgroei 
• Activeert bodemleven 
• Bevat sporenelementen 

Verdunning 1:30 Nazorg 1:100
Verpakking 5 liter of 25 liter

Meststof met organische grondstoffen 
verrijkt met Trichoderma. De 
Trichoderma verbeterd de opname 
van voedingsstoffen, tevens wordt een  
betere beworteling verkregen.            
Bestanddelen N-P-K-MgO 4+3+6+2      
Verpakking 25 kg

De korrelmeststof Dendrovorm 
wordt gebruikt bij een gebrek aan 
voedingselementen. Deze organische 
meststof is speciaal ontwikkeld voor 
bomen en geeft na eenmalig gebruik een 
onderhoudsvoeding over een periode 
van minstens vijf jaar. Ook voor het 
gazon, de heesters en de groentetuin is 
Dendrovorm een uitstekende meststof. 
Samenstelling: bloed-, beender-, hoef- 
en verenmeel en hoendermest.
Bestanddelen N-P-K 7+5+5.
Verpakking 25 kg

De kant en klare voedingsmix, 
Dendromix, kan worden gebruikt 
bij voedingstekorten en een slechte 
bodemstructuur. Dit mengsel 
kan direct in boor- of spuitgaten 
worden aangebracht. Het product 
is samengesteld uit Dendrovorm, 
veenaarde, Algihum granulaat en klei. 
Bestanddelen N-P-K 3+2+2.
Verpakking 25 kg

Structuurverbetering - Meststoffen   
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TAKVERANKERING

Cobra takverankering

COBRA 2 TON COBRA 4 TON COBRA 8 TON

  Takverankering is in de eerste plaats bedoeld om schade te 
voorkomen of te beperken. Slecht aangehechte of erg zware

takken lopen het risico bij extreme belasting (storm, regen, sneeuw, ijzel) af te breken. Door het aanbrengen 
van de verankering kan niet altijd het uitbreken worden voorkomen. Wel blijft de tak door de bevestiging in de 
boom hangen en wordt voorkomen dat de stam inscheurt ook schade en ongevallen worden zo beperkt. Bij 
oude, monumentale bomen, die dreigen uit elkaar te vallen, kan de kroonvorm behouden blijven door
verankering, vaak in combinatie met snoei. Alle Cobra producten zijn ook los verkrijgbaar.

Gebruikt voor takken tot 40 cm doorsnede Gebruikt voor takken tot 60 cm doorsnede Gebruikt voor takken tot 80 cm doorsnede

Pakket 15 verbindingen

• Kabel 100 meter
• Eindkappen 35 stuk
• Spreidplaten 60 / 80 / 100 cm
• Antischuurhuls 20 meter
• Schokabsorbers 15 stuk 
• Minibrander 1 stuk 

Pakket 5 verbindingen

• Kabel 50 meter
• Eindkappen 12 stuk
• Spreidplaten 100 cm
• Antischuurhuls 12 meter
• Schokabsorbers 5 stuk  
• Minibrander 1 stuk

Pakket 4 verbindingen

• Kabel 40 meter
• Eindkappen 8 stuk
• Spreidplaten 120 cm
• Antischuurhuls 12 meter
• Schokabsorbers 4 stuk
• Minibrander 1 stuk

COBRA 2 TONCOBRA 2 TON

Pakket 3 verbindingen

• Kabel 20 meter
• Eindkappen 6 stuk
• Spreidplaten 6 stuks
• Antischuurhuls 5 meter
• Schokabsorbers 3 stuk 
• Minibrander 1 stuk 

Klein pakket
COBRA 2/4 TON

Pakket 3 verbindingen

• Kabel 20 meter
• Eindkappen 4+4 stuk
• Spreidplaten 6 stuks
• Antischuurhuls 5 meter
• Schokabsorbers 3 stuk 
• Minibrander 1 stuk 

Pakket
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Natu Rope

De Keeper is een gepatenteerd product wat het belangrijkste product is voor het ondergronds verankeren 
van bomen. Om de keepers op de juiste diepte te krijgen is hiervoor een slaglans nodig. Een touw ontwikkeld 
vanuit biologische polymeren. De kwaliteit, sterkte en het gebruik is vergelijkbaar met polypropyleen en 
nylon kabel, in te brengen met slaglans.

Een touw ontwikkeld vanuit biologische polymeren. De kwaliteit, sterkte en het gebruik is vergelijkbaar met 
polypropyleen en nylon. In tegenstelling tot deze kunststoffen is het touw geheel composteerbaar en
bevat geen schadelijke stoffen voor het milieu. Het touw wordt toegepast bij het gepatenteerde Natu Keeper 
ondergrondse boomverankeringssysteem. Dit artikel wordt geleverd per rol van 50 meter.

Lans voor het inbrengen van de Natukeeper ankers.       

Kokosmulchschijf ter voorkoming insnijden touw in de kluit.
Diameter Ø 80 cm.

Keeper

Natukeeper
Zeker in vergelijking met toepassing van houten palen, is het Keeper Systeem een natuurlijke  oplossing.  
De Natu Keepers en Natu lijnen zijn beide biologisch afbreekbaar en hierdoor blijven er géén schadelijke 
reststoffen achter in de grond. Alle onderdelen van het Keeper systeem zijn gemaakt van Cradonyl. Dit 
zijn volledig afbreekbare bio kunststoffen, gemaakt van afval uit de voedingsmiddelenindustrie, zoals 
bietenpulp, maisstengels en aardappelafval. Een duurzame oplossing, die dan ook prima past in het 
duurzaamheidbeleid.

Boommaat in cm              Aantal keepers      Natu touw meter
 tot 18  4   10
 Van 18-20 4  10
 Van 20-25 8  20
 Van 30-35 12   30
 Van 40-45 16   40

   Natukeeper kluitverankering 

Slaglans

Kokosmulchschijf



Feromoonval

ESK

De Feromoonval is een prima hulpmiddel om de verspreiding en aantasting van de 
Kastanjemineermot te monitoren en de schade te beperken. Door het plaatsen van een 
dispenser met lokstof (feromoon), zal het mannetje aangetrokken worden en vervolgens worden 
gevangen in de val. De beste plaats om de feromoonvallen op te hangen is zo hoog mogelijk 
in de boom. Bij voorkeur in de schaduw van een dicht bebladerde tak. Voor het monitoren kan 
een goed bereikbare plaats gekozen worden, op ongeveer 2 -3 meter hoogte. Vanaf de grond is 
dit gemakkelijk te bereiken, en biedt de mogelijkheid om de vallen regelmatig te controleren. 
Verwijderen blad (najaar) in combinatie met onderstaande producten geeft de beste resultaten 
om de boom weer vitaler te maken.
• Lijmband (voorjaar)
• Verdrijving, Treeguard (voorjaar) zie productblad; Kastanjemineermot
• Voeding, Dendromix (voeding)

ESK is een natuurlijk afdekmiddel, wat ingezet wordt tegen Eikenspintkever.
ESK is samengesteld uit diverse plantextracten, en gebonden met een natuurlijke lijmsoort. 
Toepassing
ESK is eenvoudig toe te dienen, en kan het beste met een grote kwast op de stam gesmeerd 
worden. Wij adviseren om tot de gesteltak met ESK te behandelen. Hierdoor ontstaat een 
natuurlijke barrière, waardoor de Eikenspintkever wordt tegengehouden. ESK blijft zeker 2 
maanden op de stam zitten.
Dosering: 1kg. per 8 m2. (bastoppervlakte)
De dosering is sterk afhankelijk of de bast ruw of glad is. 
Toedieningsadvies
Voor het smeren van ESK kunt u het beste een grote kwast gebruiken. Hierdoor wordt de hele 
oppervlakte van de stam goed geraakt, wat een beter resultaat zal geven.
Verpakking 1,5 en 5 liter

Tipulex

Tipulex, knoflookproduct
Tipulex is een granulaat dat werkt tegen Emelten en Engerlingen in gras. Tipulex bevat 
plantextracten en organische meststoffen; de plantextracten zorgen voor een verdrijving van de 
Engerlingen en Emelten en door de organische voedingsstoffen wordt de wortelgroei bevorderd. 
Tipulex is een product met een langzame afgifte. Hierdoor worden de actieve bestanddelen 
langzaam over een langere tijd afgegeven aan de wortels en in de bodem. Het granulaat is goed 
te strooien, zowel handmatig als machinaal.
Verpakking 1.5kg en 5 kg

                              

INSECTENVERDRIJVING
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Treeguard Granulaat
Treeguard Granulaat wordt eenmaal bij de boom gebracht en heeft een langdurige werking. Door de 
natuurlijke voedingsstoffen in Treeguard granulaat wordt de opname van de wortels gestimuleerd. 
Daardoor zullen ook de plantextracten meegenomen worden met de sapstroom.
Het voordeel van Treeguard granulaat is de langdurige werking, en de arbeidsbesparing door de 
eenmalige toediening. Vroeg beginnen is belangrijk: Treeguard heeft enige tijd nodig om in de bladeren 
van de boom te komen. Wij adviseren dan ook om vroeg in het seizoen te beginnen zodra de eerste groei 
zichtbaar is, en de sapstroom op gang komt (begin april). 
De natuurlijke organische voedingsstoffen in Treeguard Premium en Treeguard granulaat stimuleren 
de groei van de wortels. Het zijn deze haarwortels die zorgen voor de opname van voeding. Hierdoor 
zal ook Treeguard beter worden opgenomen in de boom. Belangrijk: gebruik Treeguard niet te diep. Uit 
onderzoek blijkt dat 30 tot 50 cm diep voldoende is. Afhankelijk van de insectendruk is het wellicht nodig 
de behandeling met Treeguard Premium enkele keren te herhalen.
Treeguard Verpakking 1 kg en 5 kg

Treeguard Premium
Treeguard premium is een milieuvriendelijk middel dat luizen, mineermotten en overige hinderlijke 
bladzuigende insecten verdrijft. Treeguard premium is een uitgekiend product op basis van natuurlijke 
organische voedstoffen, Allium sativa en Soya hisolia.
Door toediening van Treeguard premium wordt de groei van de (haar)wortels verbeterd. Daardoor zal 
het product veel beter worden opgenomen in de boom. Treeguard premium is systemisch, wordt door de 
wortels opgenomen, en naar de bladeren getransporteerd. De smaak van het blad zal door Treeguard 
premium enigszins veranderen, waardoor de bladeren onaantrekkelijk worden voor zuigende insecten. 
Dit is overigens voor de mens niet waarneembaar. Het grote voordeel is, dat alleen insecten die aan de 
bladeren eten of zuigen door Treeguard premium verdreven worden.
Andere nuttige insecten, zoals lieveheersbeestjes, gaasvliegen e.d. ondervinden geen hinder.
Daardoor kan het ecosysteem rond de boom snel weer in balans komen. 
Treeguard Verpakking 1 en 5 liter
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Boomonderzoek

Aanwasboor

Houten hamer

Suunto hoogtemeter

Prikstokken

Pi-bandForestry Pro 550

Aanwasboor uitstoter Aanwasboor verzorgingsset
Aanwasboor 40 cm voor het nemen van 
een houtmonster, hard hout

Hamer t.b.v. boomonderzoek

Voor eenvoudige hoogtebepaling d.m.v. 
afstand; 15 of 20 meter.

Kunststoffen handvatmodel 50 of 100 
centimeter. Knopmodel 60 centimeter

Boommeetband, Pi-band 5 meter lengteKrachtige laserafstands-meter waarmee 
de hoogte en de afstand kan worden 
afgelezen.

Aanwasboor uitstoter om houtproppen 
uit de aanwasboor te verwijderen

ONDERZOEKSGEREEDSCHAP

Beschermhoes voor VTA 
prikstok
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Resi PD Resi PD draagtas Boom identitie plaatje
Boorweerstandsmeter, boordiepte 30 
cm. Resistograaf pakket; transportkoffer, 
papier, boornaalden en gereedschap.

Geeft het gemak van het instrument met 
benodigdheden in het veld mee te nemen.

Materiaal aluminium
voor stedelijke bomem

Hamer
Voor het aanbrengen van de boom 
plaatjes identitie.

Markeerverf
Voor snel markeren van bomen 
verkrijgbaar in diverse kleuren

Boomteller
Kunststof uitvoering te gebruiken bij 
inventarisatie bomem

Picus
Geeft kleurenbeeld op laptopscherm van 
de stamstructuur, holtes, scheuren en 
aantastingen.

Blesmes
Blesmes voor het markeren van bomen, 
inklapbaar.
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Grondsondeerpin

Penetrometer

Zandlineaal

Penetrograaf Zuurstofmeter Eagle 2

Bodemguts Edelman grondboor
Om bodemverdichting eenvoudig te 
onderzoeken. Werkzame diepte 80 cm.

Voor bodemonderzoek naar storende 
lagen aflezing op wijzerplaat.

Zandlineaal, 10 fracties. Voor bepaling 
van de korrelgrootte van de grond.

Voor het bepalen van de 
bodemweerstand van de bodem, schrijft 
weg op papierstrook.

Voor het bepalen van het o.a. 
zuurstofgehalte. 
Pakket met koffer en lans.

Voor het steken van een bodemprofiel. 
100 cm lengte, werkende lengte 50 cm.

Grondboor, eendelig, combinatietype, 
7 cm

Bodemonderzoek

Zuurstofmeter Teledyne
Bodem zuurstofmeting 
Zelfaanzuigend
Pakket met koffer en lans

Connected Green
Een vochtsensor leverbaar in lengtes 
van 15, 30 en 60 cm. Via de software 
zijn gegevens in te voeren waardoor de 
vochthuishouding op kantoor of via de 
telefoon zijn af te lezen.
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Stadsbomen Vademecum 1

Stadsbomen Vademecum 3A

Stadsbomen Vademecum 4

Stadsbomen Vademecum 2A

Stadsbomen Vademecum 3B

Handboek bomenrecht en 
bomenrechtspraak

Stadsbomen Vademecum 2B

Stadsbomen Vademecum 3C

Deel 1 - Beleid en Planvorming. 
Versie 1996.

Deel 3 A - Boomcontrole en onderzoek. 
Versie 2017.

Deel 4 - Boomsoorten en gebruikswaarde. 
Versie 2013.

Deel 2 A - Groeiplaatsaspecten. herziene 
2e druk. Versie 2016.

Deel 3 B - Boomverzorging en
groeiplaatsverbetering. Versie 2012.

Boek bomen & wet 7e druk februari 2022

Deel 2 B - Groei en aanplant. 
Versie 2011.

Deel 3 C - Ziekten en aantastingen.  
Versie 2015.

VAKBOEKEN

Groene goud
50 jaar  boomverzorging.
Versie 2017.

Begeleidingssnoei laanbomen
Begeleidingssnoei laanbomen
Versie 2009.

Richtlijn veilig werken
Beschrijf de richtlijnen voor werken in de 
boomverzorging, Versie 2009.

Veilig werken langs de weg
Veilig werken langs de weg. 
Versie 2009.
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250 Meter
Markeer besmette bomen
Afzetlint met opdruk ‘pas op!! processierups!!’. Om besmette gebieden 
met de eikenprocessierups af te zetten om allergische reacties te 
voorkomen.

Afzetlint processierups 

Kijk op itsfortrees.nl voor meer informatie

Voor het schoon en overzichtelijk opbergen en meenemen 
van de Cobra takverankering producten is de Cobra tas 
ontwikkeld.

Toepasbaar voor 2, 4 of 8 ton pakketten

Vak indeling voor;
• Kabel
• Eindkappen
• Spreidplaten
• Antischuurhuls
• Schokabsorbers
• Minibrander
• Schaar

Takverankering materialen tas 

Rijksstraatweg 41a
1396 JD Baambrugge 
(Amsterdam)
Nederland

+ 31 (0)6 53491303
+ 31 (0)294 291090
info@itsfortrees.nl
www.itsfortrees.nl

• Draagbaar door 2 draaglussen
• Omhoog te hijsen door aanwezig hijsoog
• Waterdicht
• Onderzijde voorzien van opening voor waterafvoer

Rijksstraatweg 41a
1396 JD Baambrugge 
(Amsterdam)
Nederland

+ 31 (0)6 53491303
+ 31 (0)294 291090
info@itsfortrees.nl
www.itsfortrees.nl

Internationaal 
Tree Service B.V
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