
Biobased beluchtings– en/of bewateringsbuis 
 
De Natudrain is een 100% biologisch afbreekbare beluchtingsbuis die ook kan worden gebruikt 
om water te geven. Toepasbaar bij de aanplant van bomen en/of grote heesters. Met name in 
stedelijke gebieden of in verdichte tuinen kunnen jonge bomen een gebrek aan zuurstof krijgen.  
Dit met een gebrekkige ontwikkeling tot gevolg en/of wortelopdruk in de verharding. De Natu-
drain beluchtingsbuis voorkomt dit en zorgt voor voldoende zuurstof en worteling naar dieper  
gelegen lagen. Tevens bruikbaar als bewateringsbuis (einddop dan niet gebruiken) 

Alles voor één boom 
Het voordeel van het Natudrain Boompakket is dat u alles op maat krijgt. Eén pakket voor de 
aanplant van één boom. Overzichtelijk en u hoeft geen grote voorraad aan te leggen.   
Zeer geschikt voor kleinere projecten of tuinen.  

Natudrain Boompakket: 

• betere beworteling naar diepere lagen 

• bruikbaar voor beluchting en/of bewatering 

• verbetering van de lucht/water huishouding 

• minder uitval en betere groei 

• 100% biologisch afbreekbaar 
 
Samenstelling 
2.5 m Natudrain beluchtingsslang ø 80 mm, 1x T stuk ø 80 mm, 1x einddop beluchting ø 80 mm 
 
Dosering algemeen advies: 
1 Natudrain boompakket per jonge boom. Bij gebruik voor bewatering einddop niet gebruiken.  
 
Gebruiksaanwijzing: 
1)  Bepaal op basis van de kluitgrootte van de boom hoeveel Natudrain u ondergronds nodig 
heeft (maak een lus). Houd er rekening mee dat de buis nooit tegen de kluit aan mag liggen* 
(minimaal 10 cm afstand rondom de kluit en ± 10 cm dieper als onderkant kluit!). 
2) Zaag de Natudrain door en verbind de uiteinden van de lus met het T stuk.  
3) Bepaal de definitieve diepte van de Natudrain en bereken zo lengte van de verticale buis die 
boven maaiveld zal uitsteken met de einddop.  
4) Zaag de verticale buis op maat en plaats deze in het T stuk.  
5) Plaats de Natudrain in het plantgat, plant de boom en werk de groeiplaats af.  
6) Plaats de einddop op de verticale buis die boven maaiveld uitsteekt (max. 15 cm is voldoende) 
 
* Bij gebruik als bewateringsbuis mag de buis ter hoogte van (halverwege) de kluit liggen.  
De einddop niet gebruiken om makkelijk water te kunnen toediennen.  

 
 
 
 
 
Daar Innogreen BV over het gebruik, de opslag alsmede het onjuist toepassen van haar producten geen controle  
kan uitoefenen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor verminderde werking of eventuele schade.  
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Werkendam 

 

Natudrain Boompakket 

Bodemverbetering diverse 

passie voor groen! 


