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Bomen hebben een belangrijke functie 
op met name versteende locaties in 
een stedelijke omgeving. Zij helpen 
juist op zo´n plek het leefklimaat te 
verbeteren. Denk hierbij aan het welzijn 
van de gebruiker, verbetering van het 
microklimaat (onder andere verkoeling 
en afvang van stof) en natuurlijk de 
stedenbouwkundige en esthetische 
waarde van bomen op deze plek. Vaak 
is het op deze locaties niet voor niets 
zo stenig. Ondergrondse infrastructuur 
zoals kabels en leidingen, maar ook 
ondergrondse parkeergelegenheden 
kunnen er voor zorgen dat er geen 
traditionele groeiruimte voor de boom 
gecreerd kan worden. Daarnaast is 
het soms ook wenselijk dat de ruimte 
periodiek vrijgemaakt kan worden voor 
bij voorbeeld evenementen. Dit maakt 
dat een boom op deze locatie geen 
optie lijkt. 

De Nationale Bomenbank geeft u hier- 
voor een oplossing. Bomen in bakken, 
bomen die met zorg en kennis geselec-
teerd en geplant worden. Geplant in een 
uitgebalanceerd substraat in een bak 
met de juiste fysiologische voorzieningen 
voor een boom. Met de zorg en  
koes tering van vakspecialisten met 
jarenlange ervaring. Met een boombak 
die als element een meerwaarde geeft 
aan uw stedelijke ruimte. 

Bomen in boombakken hebben extra 
aandacht en zorg nodig om een gezonde 
boom te kunnen garanderen. Daarom 
biedt de Nationale Bomenbank het 
NBB boomgarant-plan voor bomen in 
boombakken aan. Dit houdt het volgende 
in:
-  Aanplant van de boom vindt plaats met 

eigen mensen en middelen: European 
Tree Workers, speciaal ontwikkeld 
NBB boombakkengranulaat, het NBB 
boombakverankeringssysteem en het 
eigen NBB boombak watergeefsysteem. 

-  Onderhoud vindt plaats door European 
Tree Workers. Dit wil zeggen: watergeven, 
onderhoudsnoei, het op peil houden van 
de voedingstoestand, water- en zuurstof-
huishouding en het op gang brengen en  
houden van het bodemleven. De 
Nationale Bomenbank garandeert een 
gezonde boom. U sluit hiervoor een 
onderhoudscontract af voor een periode 
van 5 of 10 jaar. 

De boom, de aanplant, de voorzieningen 
en het onderhoud van de boom in de 
bak levert de Nationale Bomenbank zelf, 
uitsluitend met eigen mensen en middelen. 
Voor wat betreft de boombakken heeft de 
Nationale Bomenbank samen met IPV Delft 
en Jan Kuipers Nunspeet een eigen lijn van 
boombakken opgezet, de NBB-TrendLijn. 
Naast deze TrendLijn bieden wij u tevens 
een NBB Houtlijn. Daarnaast betrekt de 
Nationale Bomenbank bakken op maat bij 
externe partijen. 

De vormgeving van een boombak is 
natuurlijk erg belangrijk. Echter de realisatie 
van het juiste eindbeeld en de totale 
beleving en functie van de bomen in 
de bakken valt of staat met een juiste 
boomsoortkeuze. De Nationale Bomenbank 
adviseert u in deze keuze op basis van bijna 
40 jaar ervaring.
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Bomen in bakken
Het NBB 
boomgarantplan 
voor bomen in 
bakken; zorg is 
essentieel

Bomen in bakken



Robuust en klassiek

Stoer en modern

De NBB-TrendLijn Boombakken zijn 
robuuste bakken met een elegante 
look. Het donkergrijze beton in 
combinatie met de metalen lamellen 
vormen een perfecte harmonie.
 
Deze bakken zijn in tal van 
uitvoeringen leverbaar en indien 
gewenst op maat te maken. De 
NBB-TrendLijn Ovaal en Amoebe zijn 
voorzien van een comfortabele zitrand 
en de NBB-TrendLijn Boombakbank 
is uitgevoerd met een volledig 
geïntegreerde bank. 

De NBB-TrendLijn boombakken zijn als 
volgt uitgevoerd:
-  De basis van de bakken bestaat 

uit donker grijs beton, voorzien van 
uitloop en schroefhulzen t.b.v. het 
hijsen;

-  De buitenkant is bekleed met stalen 
lamellen platen van 5 mm dik;

-  Het staal is thermisch verzinkt en 
voorzien van een poedercoating in 
een standaard RAL-kleur. Optioneel 
is elke RAL-kleur mogelijk.

De boombakken uit het NBB-
TrendLijn programma staan hiernaast 
afgebeeld:

NBB-Trendlijn 
boombakken

NBB-TrendLijn Vierkant

NBB-TrendLijn Amoebe boomba(n)k

NBB-TrendLijn Rond

NBB-TrendLijn Boombakbank 

NBB-Trendlijn Ovale boomba(n)k

De NBB-Houtlijn Boombakken zijn 
stoere bakken met een natuurlijke 
uitstraling. Het toegepaste hardhout 
is duurzaam en FSC gekeurd. De 
boombakken hebben een stevige 
constructie en zijn afgemonteerd 
met RVS bevestigingsmaterialen. 
De vierkante boombakken worden 
van binnenuit geschroefd, zodat de 
buitenzijde helemaal gaaf is. 

Om de bakken eenvoudig te 
kunnen verrijden met  een heftruck 
of steekwagen worden de bakken 
op een stevige draagconstructie 
geplaatst. Optioneel is het ook 
mogelijk om wielen onder de bak te 
plaatsen, waardoor de bak mobiel 
blijft.

Als afwerking kan er voor gekozen 
worden om het vergrijzen van de 
bakken tegen te gaan door ze in te 
smeren met Restol olie, deze olie is 
beschikbaar in de volgende kleuren: 
bruin-naturel, bruin, roodbruin, groen, 
blauw en zwart.

NBB-Houtlijn 
boombakken
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De boombakken uit het NBB-HoutLijn 
programma staan hiernaast afgebeeld:
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