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ADVIESGIDS

BEWATERING

Welke 
bewatering voor 
uw planten en 

hoe toe te 
passen? 

Wij geven u 
advies!



BEWATERING
KIEZEN & TOEPASSEN

- Tuinartikel Totaal

Om een boom of plant goed te laten groeien, is het belangrijk om de juiste 

hoeveelheid water toe te dienen. Zo voorkomt u verdroging of overbewatering. 

In deze adviesgids leggen we uit welke bewateringshulpmiddelen er zijn en welke 

het beste passen bij uw tuin. Daarnaast leggen we uit hoe u deze eenvoudig 

toepast. 

Onder andere komen automatische bewatering en bewatering voor jonge 

aanplant aan bod. Daarnaast leggen we het verschil uit tussen traditionele 

bewatering en innovatieve betwatering. 

Geniet van een gezonde tuin in volle bloei met de Adviesgids Bewatering!
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TRADITIONELE BEWATERING VS. 
INNOVATIEVE BEWATERING

Traditionele bewatering Innovatieve bewatering

Bewatering van bomen 

of planten waarbij er 

regelmatig water wordt 

gegeven d.m.v. een 

tuinslang, tuinsproeier 

of gieter. Het water 

komt rechtstreeks op de 

planten terecht. Hierbij 

bestaat het gevaar van 

overbewatering of 

verdroging. 

Automatische 

bewatering van bomen 

of planten waarbij de 

boom of plant zélf de 

benodigde hoeveelheid 

water opneemt. Hierbij 

wordt er water 

bespaard. Daarnaast 

wordt verdroging of 

overbewatering 

voorkomen. 
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OVERBEWATERING & VERDROGING 
VOORKOMEN

De juiste hoeveelheid water toedienen is cruciaal voor 

de groei van een boom of plant. Te weinig water leidt tot 

verdroging van de boom of plant. Te veel water leidt juist 

weer tot overbewatering. In beide gevallen bestaat het 

gevaar dat de plant of boom zal sterven. 

Het is daarom belangrijk om overbewatering of 

verdroging te voorkomen. Voorkomen is immers altijd 

beter dan genezen. 

Door de juiste bewatering te kiezen, beperkt u het risico 

op overbewatering of verdroging. Met automatische 

bewatering, zoals een AquaBag, Waterboxx® of 

Neptunus, krijgt uw boom of plant de exacte benodigde

hoeveelheid water toegediend. En met een gietrand 

geeft u uw boom effectief water en voorkomt u 

waterverspilling. 

Op de volgende pagina’s leggen we u uit welke 

innovatieve bewateringshulpmiddelen er zijn en hoe u 

deze hulpmiddelen eenvoudig toepast. Daarnaast laten 

we zien welk hulpmiddel waarvoor geschikt is. 
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WATERBOXX®
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WATERBOXX® PLANT COCOON

De Waterboxx® Plant Cocoon is een innovatief druppelsysteem voor 

automatische bewatering van planten. Het effectieve druppelsysteem 

zorgt ervoor dat u geweldige plantresultaten behaalt met zeer weinig 

waterverbruik.

De Waterboxx® Plant Cocoon in een notendop:

• Automatische bewatering voor bomen, struiken, bloemen, planten, 
groenten, fruit en kruiden.

• Bespaar 90% water: gebruik met de Waterboxx® 1 liter water i.p.v. 10 
liter.

• Bespaar tijd: minder (vaak) water geven, onbezorgd op vakantie. 

• Bespaar geld: lager waterverbruik en 10 jaar te hergebruiken. 

• Stabiele & snelle groei: de Waterboxx® creëert een gunstig 
microklimaat. 

• Optimale bescherming: de Waterboxx® beschermt jonge scheuten 
tegen externe invloeden. 

• 10 jaar hergebruik: ieder plantseizoen opnieuw te gebruiken. 
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https://www.tuinartikeltotaal.nl/waterboxxr-plant-cocoon-druppelsysteem-voor-automatische-bewatering-van-planten.html
https://www.tuinartikeltotaal.nl/waterboxxr-plant-cocoon-druppelsysteem-voor-automatische-bewatering-van-planten.html


WATERBOXX® PLANT COCOON

Hoe werkt de Waterboxx® Plant Cocoon?

De Waterboxx® geeft planten water via een capillaire werking. Dit 

betekent dat de plant het water van onderaf (via de bodem) opzuigt. De 

plant zuigt het water zelf op naar behoefte. Hiermee wordt het risico op 

overbewatering of verdroging beperkt. 

Tevens creëert de Waterboxx® een gunstig microklimaat voor de plant. 

Onder de Waterboxx® is het overdag koeler en ‘s nachts warmer. Door 

deze constante temperatuur hebben de wortels minder stress en geniet 

de plant van een stabiele en snelle groei.

Hoe vaak moet ik water bijvullen in de Waterboxx® Plant Cocoon?

De eerste keer dat u water geeft, vult u de Waterboxx® met 16 liter water. 

Bepaal in de weken daarna of extra water geven noodzakelijk is. Indien 

dat het geval is, let er dan op dat gedurende de eerste 4 weken maximaal 

één keer 1 liter bijgevuld mag worden, anders zullen de planten

verdrinken. 

Is de Waterboxx® Plant Cocoon geschikt voor mijn tuin?

De Waterboxx® is geschikt voor uw tuin, wanneer u één of meerdere 

punten kunt aanvinken:

• Uw tuin heeft een droge bodem.

• U heeft een moestuin en wilt geweldige plantresultaten behalen. 

• U wilt water, tijd en geld besparen. 

• U heeft te weinig tijd om uw planten iedere dag water te geven. 

• U heeft geen groene vingers, maar wilt wel graag genieten van een 

tuin vol gezonde planten.
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Bekijk de korte video van RTL Nieuws over de Waterboxx® Plant Cocoon hieronder:

WATERBOXX® PLANT COCOON
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https://youtu.be/FLFVZdu8-7w
https://youtu.be/FLFVZdu8-7w
https://youtu.be/FLFVZdu8-7w
https://youtu.be/FLFVZdu8-7w


WATERBOXX® PLANT COCOON
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AQUABAG
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AQUABAG

De AquaBag is een waterdruppelzak voor (jonge) bomen met een 

eenvoudige werking. In 5-10 uur druppelt de zak op een rustig tempo 

leeg rondom de stam van de boom.

Het is belangrijk dat jonge aanplant goed en snel aanslaat. De AquaBag 

voorkomt verdroging of juist overbewatering van jonge aanplant. Dit 

bewateringssysteem zorgt ervoor dat jonge bomen de exacte benodigde 

hoeveelheid water krijgen toegediend. Daarnaast kunt u op deze manier 

bij droogte heel gericht water geven, omdat de wortels het water zelf 

efficiënt kunnen opnemen.

Het is erg belangrijk dat u de AquaBag één à twee keer per week met 

schoon water vult, zodat de gaatjes van de AquaBag niet verstopt raken.

Is de AquaBag geschikt voor mijn tuin?

De AquaBag is geschikt voor uw tuin, wanneer u één of meerdere 

punten kunt aanvinken:

• U heeft jonge aanplant, meerstammige bomen of struiken in 

de tuin die u water wilt geven. 

• U wilt inboet van jonge aanplant door overbewatering of 

uitdroging voorkomen. 

• U wilt water besparen door gericht en efficiënt water te geven. 
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4
AQUABAG

Welke soorten AquaBags zijn er?

Er zijn twee soorten AquaBags: een groene en een bruine. 

De groene AquaBag is specifiek bedoeld voor jonge bomen. Deze plaatst 

u rondom de stam van de boom, zodat de boom rechtstreeks bij de 

wortels water krijgt toegediend. Deze druppelzak heeft een inhoud van 

75 liter  en vult u één à twee keer per week met schoon water. De zak 

druppelt in 6-10 op een rustig tempo leeg rondom de stam. 

De bruine AquaBag is specifiek bedoeld voor meerstammige bomen, 

struiken en solitaire heesters met een stamomtrek van 6 tot 40 cm. Deze 

waterzak heeft een inhoud van 50 liter en vult u één à twee keer per 

week. De zak druppelt in 5-9 op een rustig tempo leeg rondom de stam. 

Hoe gebruik in een AquaBag?

1. Leg de AquaBag rondom de boom of struik.

2. Vul de AquaBag door de grote opening met een tuinslang.

3. Wacht tot de AquaBag vol is en sluit de opening.

4. Laat de AquaBag in 5-10 uur leegdruppelen rondom de boom of 
struik. 

5. Vul de AquaBag één à twee keer per week met een tuinslang. 
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https://www.tuinartikeltotaal.nl/aquabag-bewatering-jonge-aanplant.html
https://www.tuinartikeltotaal.nl/aquabag-bruin-bewatering-struiken-en-meerstammige-bomen.html
https://www.tuinartikeltotaal.nl/aquabag-bewatering-jonge-aanplant.html
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GIETRAND
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GIETRAND

De gietrand is een kunststoffen scherm dat om de kluit van jonge 

aanplant wordt geplaatst. 

Droge grond zorgt voor aanslagproblemen bij jonge aanplant. De 

gietrand is een zeer doelmatige oplossing om inboet te voorkomen. De 

gietrand is gemakkelijk te vullen met water en heeft een erg grote 

wateropslagcapaciteit. Bij droogte kunt u op deze manier heel gericht 

water geven en voorkomt u dat er water verloren gaat. 

Daarnaast biedt een gietrand goede bescherming tegen maaischade en 

strooizout.

Gietranden hoeven maar 2 seizoenen dienst te doen, daarna kunt u ze 

verwijderen. De boom heeft na 2 seizoenen geen hulp meer nodig om 

water te krijgen. De gietrand kan worden hergebruikt voor meerdere

plantseizoenen en gaat minstens 10 jaar mee. 

De gietrand wordt voor een deel in de grond gegraven (tot 10 cm), 

waardoor deze stabiel staat en het water in het gebied rondom de 

stamvoet blijft. 

Welke gietranden kan ik het beste kiezen?

Bij Tuinartikel Totaal vindt u 3 soorten gietranden: 

• Budget Gietrand

• Gietrand Groen/Zwart

• Gietrand Grijs Circulair
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https://www.tuinartikeltotaal.nl/budget-gietrand.html
https://www.tuinartikeltotaal.nl/gietrand-groen-zwart.html
https://www.tuinartikeltotaal.nl/gietrand-circulair.html


5
GIETRAND

Hiernaast ziet u de verschillen tussen de gietranden. Wilt u 

meer weten over de verschillen? 

Hoe plaats ik een gietrand?

Met het juiste stappenplan is een gietrand plaatsen erg 

eenvoudig. De hoogte en vorm van de gietrand vormen samen 

twee belangrijke factoren bij het plaatsen. We raden u aan om 

een gietrand in een cirkelvorm rondom te boom te plaatsen en 

deze 20 cm boven de grond uit te laten steken. 

Budget gietrand Gietrand 
groen/zwart

Gietrand grijs 
circulair

Materiaal LDPE, gerecycled 
low-density
polyethylene

Hoogwaardig 
gerecycled 
HDPE

Op basis
van Nederlands 
plastic huisafval

Kleur Groen Groen/zwart Antraciet

Hoogte 30 cm 30 cm 30 cm

Rollenlengte 20 m 25 m 20 m

Dikte 3 mm 2 mm 3 mm

Afwerking Glad Nerfstructuur Glad

UV-bestendig Nee Ja Nee

Recyclebaar 100% 100% 100%

Klik hier om ons blogartikel “Welke gietrand kan ik het 
beste kiezen voor mijn boom?” te lezen!

Klik hier om het volledige stappenplan te bekijken: 
“Gietrand plaatsen: stappenplan + advies”
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https://www.tuinartikeltotaal.nl/over-ons-blog-welke-gietrand-kan-ik-het-beste-kiezen-voor-mijn-boom
https://www.tuinartikeltotaal.nl/gietrand-plaatsen-bekijk-het-stappenplan-en-advies
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NEPTUNUS
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NEPTUNUS

Het Neptunus Plantbewateringssysteem is een watertank dat u onder de 

plant plaatst. Met dit watersysteem neemt de plant alleen het benodigde 

water op. Het waterreservoir zal onder optimale omstandigheden 

slechts eens in de zes weken moeten worden bijgevuld.

Hoe werkt Neptunus?

U plaatst de watertank onder de plant. Het water komt direct terecht op 

de plek waar de plant het meeste water nodig heeft: bij de wortels. In 

geval van droogte wordt het opgeslagen water naar de wortels van uw 

beplanting gedistribueerd. Een ingebouwd vlottersysteem zorgt ervoor 

dat u in één oogopslag kunt zien hoeveel water er nog beschikbaar is.

6

Is Neptunus geschikt voor mijn tuin?

Neptunus is geschikt voor allerlei soorten plantenbakken, bloembedden 

en bloembakken – zowel voor binnen als buiten. Let op: de afmeting van 

de watertank is 39 cm x 10 cm. Meet vooraf de plantenbak, bloembak of 

het bloembed op en kijk of de Neptunus erin past. 

Neptunus is geschikt voor uw tuin, wanneer u één of meerdere punten 

kunt aanvinken:

• U gaat op vakantie en bent op zoek naar vakantiebewatering. 

• U vergeet uw planten vaak water te geven. 

• U wilt dat uw planten water optimaal benutten. 

• U wilt dat uw planten groter en sterker worden én langer meegaan. 
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NEPTUNUS

Meer lezen over hoe Neptunus werkt?
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Klik hier om ons blogartikel over Neptunus te lezen!

https://www.tuinartikeltotaal.nl/over-ons-blog-welke-gietrand-kan-ik-het-beste-kiezen-voor-mijn-boom


GENIET VAN EEN GEZONDE TUIN
MET BEWATERING

- Tuinartikel Totaal

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op!

info@tuinartikeltotaal.nl +31 (0)85 580 58 05 www.tuinartikeltotaal.nl

@tuinartikeltotaal

Tuinartikel Totaal

@tuinartikeltotaal
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