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Grondzuigen
bij bomen



Bestaande bomen in de stad hebben het 
moeilijk door verdichting van de bodem 
en verhoogde eisen aan de verharding. 
Een boom wil en moet groeien en heeft 
daarvoor doorwortelbare ruimte met water, 
voeding en zuurstof nodig. Indien dit niet 
aanwezig is zal de boom proberen om het 
scheidingsvlak tussen straat en ondergrond 
op te zoeken. De bomen wortelen dan 
direct onder de verharding met opdruk als 
gevolg. Een probleem voor iedere straat
beheerder. De oplossing wordt gezocht in 
wortelkap en herstraten van de verharding. 
Dit valt helaas onder de noemer symptoom
bestrijding. Het probleem wordt voor twee 
jaar opgelost om daarna nog extremer 
terug te komen. 

Door de grondzuigtechniek is het nu mo
gelijk om bij bestaande bomen wortels de 
diepte in te krijgen en bomen meer voeding 
en doorwortelbare ruimte te geven zonder 
wortels en kabels en leidingen te beschadi
gen. Met als resultaat een vermindering van 
wortelopdruk en bomen die nog jarenlang 
hun belangrijke functie kunnen vervullen. 

Het werkingsprincipe van de  grondzuig
techniek is als volgt. Een ventilator zorgt 
voor een luchtstroom en een onderdruk. 
De zuigslang is hydraulisch driedimensio
naal beweegbaar. In de omgeving van 
de zuigmond wordt het materiaal meege
zogen door de luchtstroom. Alle media tot 
een grootte van 250 mm zijn opzuigbaar. In 
de verzamelruimte zetten alle grote grond
deeltjes zich neer door het tot rust komen 
van de lucht en door draaiing. Via afschei
dingskamers wordt de luchtstroom verder 
schoongemaakt en gedroogd. De gerei
nigde lucht wordt over een groot oppervlak 
via een geluidsisolatieeenheid naar boven 
uitgestoten. Het opgezogen materiaal kan 
vervolgens gekiept worden en verder 
verwerkt. Daarna wordt er een groeiplaats
medium toegepast. Het toe te passen 
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Algemene informatie 
grondzuigen

Werkwijze 
grondzuigen

medium wordt in het voortraject door 
middel van boomtechnisch onderzoek 
bepaald. 
Het grondzuigen bij bomen vergt zeer 
specifieke kennis van de boom, bodem, 
wortelgestel en kennis over het juist ver
werken van groeiplaatsmedia. Grondzui
gen bij bomen wordt daarom altijd 
uitgevoerd door boomverzorgers.
 
Technische specificaties 
zuigmachine

Merk: RSP 
Maximale zuigdiepte: 20 m 
(afhankelijk te zuigen product)
Maximaal te zuigen afstand: 100 m 
(afhankelijk te zuigen product)  
Ventilator: 28.000 m3/uur 
Onderdruk: 32.000 Pascal 
Compressor: 3.0 m3/min. 7 bar 
Bunkerinhoud: 7 m3 
Reikwijdte uitschuifbare arm: tot 5,1m


