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Organische erosiewerende matten

& Plant verzorgings producten



Welkom bij GREENFIX

Het maakt niet uit …
… wat u morgen ook doet …
… waar u morgen ook bent …
… wie u morgen ook ontmoet …

wij van GREENFIX willen alleen maar dat u morgen
van de natuur kunt genieten …

GREENFIX… developing tomorrows ideas®

Kai Tietjen & Thomas Birkenfeld

SOILTEC Germany
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Sinds 1972 hebben de GREENFIX-producten het werk
van ingenieurs heel wat makkelijker gemaakt. 
GREENFIX bevat immers een heel assortiment van 
betrouwbare, rendabele erosiebeheersingsmatten.
Het bedrijf SOILTEC ontwikkelde een volledig aanbod
van producten en systemen om de uiteenlopende en 
complexe problemen aan te pakken die zich bij erosie-

controle stellen. SOILTEC heeft eigen vestigingen en
vertegenwoordigers in meer dan 50 landen en beschikt 
op die manier over een professioneel en dicht 
verkoopnetwerk. Wij hebben pionierswerk verricht 
in de ontwikkeling van de huidige erosiebeheersings-
oplossingen met matten van natuurlijke vezels.



Inleiding

Wat is

Greenfix

EROSIECONTROLE DOOR DE AANLEG VAN GRAS

Erosie is het proces waarbij land en structuren weg-
slijten, door wind, stromend water en neerslag, door
waterstroom en sediment dat meegesleurd wordt
door het water, golven, gletsjers, enz. Die erosie kan
getemperd en meestal zelfs vermeden worden door
begroeiingsstructuren aan te leggen. Maar aangezien
er zich in onbeschermde gebieden geen begroeiing kan 
vestigen, moeten die kwetsbare plaatsen beschermd
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worden tegen vernietiging door vier erosie-invloeden.
Tot de jaren 1970 bestonden de (ouderwetse) be-
schermingsmethoden onder andere uit de volledige
afdichting van de bodem met beton, kunststoffen en
ander niet-organisch materiaal. GREENFIX ontwikkelde 
de zogenaamde soft-engineering methode met matten 
van organische vezels, die beschermen tegen eroderen-
de krachten en die tegelijkertijd de begroeiing bevorderd.

Fig.1: erosieproces

sediment wordt door regen 

weggespoeld

Fig. 2: bescherming tegen erosie

de energie wordt door de anti-

erosiemat opgevangen

Fig. 3: bescherming door middel 

van begroeiing

de vegetatie voorkomt 

uitspoeling

    WEGENWERKEN

Erosiecontrole met GREENFIX Eromat Type 4S. De
helling werd vóór de aanleg van de Eromat lichtjes

ingezaaid met een speciale zadenmix van de klant.
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Wat is

Greenfix

DE GREENFIX-METHODE

GREENFIX-matten bestaan uit een bovenlaag van
organische, biologisch afbreekbare natuurlijke vezels
zoals kokos, stro, hooi die is vastgenaaid aan
een onderlaag van zaadhouders en een bovenkant
en onderkant ter ondersteuning van een uiterst licht
polymeer of biologisch afbreekbaar sandwich-type

gaas. De organische vezels, die het voornaamste
onderdeel van de mat vormen, vallen geleidelijk aan
uiteen in de bodem, en naarmate de matstructuur
verdwijnt, neemt de bedekkende begroeiing toe.

De GREENFIX-filosofie was geboren!

    Dijken

Toen het hydraulisch bezaaide grasveld mislukte,
volgde bodemerosie en een dichtslibbing van de
wegafwatering. Hoewel het winter was – de slechtst

mogelijke periode - waren de vooraf ingezaaide
biologisch afbreekbare matten (Covamat) van GREEN-
FIX snel geïnstalleerd.

Onmiddellijke erosiebeheersing, grasgroei en een goede afwatering!

 
Actuele toepassingen

·  Dijken die pas een nieuwe bovenlaag kregen ·  Bekleding nieuwe waterlopen 

·  Uitbalancering vijvers ·  Bescherming heraangelegde getijdenzone

·  Bekleding versterkte bodemstructuren ·  Omboording van meren

·  Nieuwe afgravingen van hellingen ·  Aanleg van wilde bloemen 

·  Aanleg van bermgreppels bij wegen ·  Bescherming van natuurlijke monumenten 

·  Stortplaatsen en ontginningen in open groeve ·  Skipistebegroeiing 



Covamat plus

GREENFIX is Europa’s grootste leverancier van 
erosiecontrole- en bodemstabilisatiesystemen. Het
ongeëvenaarde niveau van onze producten en 
d iensten le idde tot  de ontwikkel ing van het 
assortiment Covamat plus, een referentie binnen de 
sector. Dat assortiment is speciaal ontworpen voor 
erosiecontrole op pas aangeaarde hellingen en nieuwe 
uitgravingen. 

De standaard Covamats zijn doorgestikte stro-, hooi-
en/of kokosvezelmatten van 10-15 mm dik met 
toegevoegde mulch en een selectie zaden die bij de
vervaardiging zijn toegevoegd. Covamat plus verbe-
tert schrale bodems doordat er speciaal ontwikkelde 

EROSIECONTROLE EN AANLEG VAN PLANTEN IN EEN !

Samenstelling Covamat plus

1. Reeds aangelegd grasperk 5. Sandwichend PP- of jutegaas

2. Ingezaaide matrix tijdens  6. Kwetsbare bodem
 vervaardiging van mat  

3. Zaad-vasthoudend papier 7. Beschermde bodem

4. Natuurlijke vezellaag

organische meststoffen en droge micro-organismen
in zijn opgenomen. Die combinatie van zaden,
meststof en droge micro-organismen helpt de best
mogelijke kiemingsresultaten voor de graszaden in
onze Covamats garanderen. Zodra de GREENFIX
Covamat aangelegd en geïrrigeerd is, dient het
gedehydrateerde korrel(mest)materiaal als een
voedingsbron met natuurlijke langzame werking. 

Wij kunnen in onze Covamat-matten om het even welke 
zadenmix opnemen die u of onze gespecialiseerde leveran-
ciers bezorgd hebben. Wij geven u graag advies over spe-
cifieke zaadvereisten voor om het even welk bodemtype en 
over begroeiingsvereisten, van grassen tot wilde bloemen.

Covamat plus6

• mulchlaag
• meststof SOF-A-100
• zadenmixselectie
• droge micro-organismen

Samenstelling Covamat plus

Hier kunnen we onze ervaring doen
gelden! Dit brengen wij aan tussen de
natuurlijke vezellaag en het zaad-vast-
houdende papier:



Covamat fresh

Nieuw ontwikkelde organische erosiebeheersings-
matten met alle voordelen van Covamat plus mét
een laag teelaarde van 5 mm dik. Die aardelaag zorgt
dat de toegevoegde zaden vrijwel meteen beginnen
te kiemen, wat wil zeggen dat de matten meteen
geïnstalleerd moeten worden wanneer ze ter plaatse
geleverd worden. GREENFIX Covamat fresh heeft
de snelste kiemingssnelheid voor vóóringezaaide
erosiebeheersingsmatten van de hele sector, dankzij
de toevoeging van die teelaarde.

DE SNELSTE KIEMINGSSNELHEID VOOR VOOR-
INGEZAAIDE EROSIEBEHEERSINGSMATTEN

De serie ‘fresh’ is beschikbaar in verschillende vezelcom-
binaties en gazen voor afbraak op korte, middellange
en lange termijn. Net als bij Covamat plus kunnen er
standaard of speciale zaadmixen geïntegreerd worden
tijdens de vervaardiging van de matten.

Haal het voordeel van die Covamat fresh-producten
huis, lees: in uw project!

Covamat fresh 7

Samenstelling Covamat plus

1. Reeds aangelegd grasperk 5. Sandwichend PP- of jutegaas

2. Ingezaaide matrix tijdens  6. Kwetsbare bodem
 vervaardiging van mat  

3. Zaad-vasthoudend papier 7. Beschermde bodem

4. Natuurlijke vezellaag

Ongeveer 60.000m² Covamat fresh werd gebruikt bij de

aanleg van de nieuwe ring rond Antwerpen, België

Bescherming van talud langs autoweg met Covamat plus in

Lissabon, Portugal

Bescherming van een kanaal naast een weg met

Covamat plus

  Covamat Plus & Covamat fresh in gebruik ...

Kant-en-klaar geïnstalleerde Covamat plus in een

stortplaatsproject voor tijdelijke bescherming tegen erosie



Eromat

EENVOUDIGE EN RENDABELE EROSIEBEHEERSING

Organische erosiebeheersingsmatten zonder zaden
voor de stabilisatie van hellingen en dijken in allerhande
versies op vezelcombinaties voor afbraak op korte, 
middellange en lange termijn en verschillende ingebouwde 
ondersteunende netten om te voldoen aan specifieke 
treksterktevereisten. Die matten moeten op een ingezaaide
laag worden aangebracht opdat er snel vegetatie op 
zou kunnen groeien. Eromats zijn doorgestikte stro-, 

Er werd regen op aange-

bracht van 95 mm/ uur. Het 

bodemtype was zware zavel. 

Er werd op een natuurlijke 

manier over de lengte van het 

perceel voor afvoer gezorgd.

(Cranfield University, Silsoe/

Berks., England, 1992)

BODEMVERLIES DOOR HEVIGE REGEN (AFSPOELING GEGENEREERD)
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Type 6S

GREENFIX
Type 4S

Enkamat Tensarmat

Hellingsbescherming langs

een oppervlakafwatering met

GREENFIX Eromat

hooi- en/of kokosvezelmatten van ongeveer 7 mm dik 
voor afzonderlijke inzaaiing of aanplanting. Samen 
met onze eigen productievestigingen ontwikkelen 
en updaten we onophoudelijk, zodat we GREENFIX 
Eromat-matten kunnen maken met een uitgebalanceerde
vezeldistributie van heel hoge kwaliteit, die de best 
mogelijke resultaten in erosiebeheersing geven.

Toepassing van GREENFIX

Eromat voor een retentiere-

servoir (tijdens installatie)

Eromat8

Hellingsbescherming met

GREENFIX Eromat op een

steile spoorwegtalud

Helmgrasplantgoed door

middel van GREENFIX

Eromat om een zandheuvel

te stabiliseren



GREENFIX Covamat & Eromat

Kenmerken

· Tot 10mm dichte matrix van natuurlijke vezel die
 water laat doorsijpelen

· Willekeurig geordende vezels doen luchtruimten
 en vochtbehoudende mulch ontstaan

· Matten tijdens vervaardiging ingezaaid met door 
 u gekozen zaden

· Niet-ingezaaide matten om zaden breedwerpig
 over uit te zaaien

· Keuze uit polymeer- of jutemaas als buitenste
 lagen met daar tussenin de inwendige 
 biologisch afbreekbare matrix

· Rollen met hanteerbare formaten en gewichten

Covamats & Eromats

NATUURLIJKE PRODUCTEN VOOR
NATUURLIJKE OPLOSSINGEN 

Covamat en Eromat 9

Het gebruik van Covamat plus met biologisch afbreekbare netten Plantengroei 12 weken na aanleg

    Rivieren, stromen en afwateringsgreppels

Ingenieurs hadden een nieuw rivierkanaal nodig wegens 
geregelde overstromingen. Binnen een paar weken werd 
een natuurlijk uitzicht bereikt door GREENFIX Covamats

te gebruiken om de overstroomde dijkstukken te 
beschermen tegen watererosie.

Voordelen 

· Erosieveroorzakende energie wordt geabsorbeerd
 en de bodem wordt meteen voor 100% beschermd. 
 Kan worden geïnstalleerd in stromend water, om 
 fijne sedimenten op te vangen.

· Zaden en inheemse planten kunnen groeien van
 binnenuit en van onder de matten, en doen daarbij
 een natuurlijke verscheidenheid van planten ontstaan.

· Inzaaiing en erosiebeheersing in één stap  

·  Grondbedekkingseffect van de matten zorgt voor een
 betere vestiging van de begroeiing, het hele jaar door

· Keuze tussen middellange stabilisatie van
 oppervlakmatrix met zaailingen of een volledig
 biologisch afbreekbaar systeem

· Matten kunnen manueel aangebracht worden, vaak
 tegelijkertijd met de bodemwerken. Ze zijn makkelijk
 te installeren en zijn uitermate nuttig voor
 ingewikkelde situaties.



Sterke plantengroei met 

mulchmatten

Waar landschapsaanplanting nodig is, vooral op 
hellingen, zorgt GREENFIX Mulchmat in één klap voor
grondbedekking, vochtbeheersing, niet-chemische 
onkruidbestrijding, bescherming van de bodem tegen 
erosie en evenwicht van bodemtemperatuur. Daarmee 
zijn kwekerijomstandigheden makkelijk en met 
milieuvriendelijke middelen te bereiken.

GREENFIX Mulchmat bevordert de groei zonder dat er 
verdere grondbedekking, chemicaliën of grootschalig
onderhoud nodig is. De natuurlijke bovenste laag 
integreert zich in het landschap, beschermt het onderste 
membraan tegen ultraviolet licht, houdt de afvloeiing 

van het water van hellingen onder controle en regelt de 
bodemtemperatuur. Het onderste membraan voorkomt 
dat er vocht verloren gaat, houdt de erosie tegen en 
bestrijdt het onkruid zonder chemicaliën te gebruiken. 
Het onderste membraan is dubbellagig en heeft tegeno-
vergestelde insnijdingen om water te laten doordringen.

GREENFIX Mulchmat houdt doorgaans gedurende ten 
minste drie jaar onkruid tegen en bedekt de bodem 
ook al die tijd. Er bestaan ook kleine mulchmatten om 
afzonderlijke planten te beschermen. Die matten zijn 
kanten-klaar voorgesneden met in het midden een 
opening om de plant door te steken.

GREENFIX Mulchmat voorbeeld

1. Nieuwe planten

2. Door licht afbreekbare,
 geperforeerde mulch-
 folie zorgt voor een 
 volledige onkruid-
 bestrijding.

3. Het vocht in de bodem
 blijft behouden.

4. 7 mm dikke matrix van
 natuurlijke vezels doet de
 zon de bode verwarmen en   
 doet de bodem nadien die
 warmte behouden, voor een
 maximale groeisnelheid.

Bio-Mulchmat10

Gebruik op hellingen langs snelwegen

GREENFIX Mulchmat wordt aangebracht op hellingen 
langs snelwegen en bedekken het oppervlak volledig. 
Er zijn insnijdingen in aangebracht om de planten door 
te steken nadat de GREENFIX Mulchmat is aangelegd. 
De ingenieurs vroegen om een maximale planten-
bedekking en om een maximale groeisnelheid, met de 
bedoeling visuele en geluidsbarrières te doen ontstaan. 
Het GREENFIX Mulchmat-systeem bezit alle kenmerken 
om te voldoen aan de eisen van moderne technische 
oplossingen.

5. Invoeging van de
 planten door middel
 van de flapmethode

6. Invoeging van de
 planten door middel
 van de randmethode

7. Beschermde bodem

Bio-Mulchmat

ONKRUIDBESTRIJDING, GRONDBEDEKKING 
EN BESCHERMING TEGEN EROSIE



Bio-Mulchmat
 

Bio-Mulchmat 11

Snelweg op Cyprus:

Besparing van irrigatiewater

en minder onderhoud om

arbeiders minder kans op

ongevallen te laten lopen

Gebruik in kwekerijen:

sneller en sterker

Creatieve vergroening van 

daken:

bij een oplossing met

Mulchmat is nadien geen

onderhoud meer nodig

Bypass Noorwegen/ Engeland:

bescherming van

afzonderlijke planten met

vóórgesneden GREENFIX

Mulchmat

DE NATUURLIJKE MANIER OM JONGE PLANTEN
TE VERZORGEN

GREENFIX Mulchmat

Kenmerken

Vruchtbaarheid van de bodem: de biologisch afbreek-
bare bovenlaag is door een membraan van de bodem 
gescheiden.

Economisch: makkelijk te installeren, geen speciale
werkzaamheden

Onkruidbestrijding: voeringsmembraan verstikt
ongewenste planten en verhindert dat onkruid kan
ontkiemen.

Bodemtemperatuur: doorgestikte vezellaag van 7-10
mm dik

Grondbedekking: speciale dubbellagige mulchfolie
voorkomt dat er vocht verloren gaat maar laat water
in de bodem toe.

Specificatie: makkelijk te specificeren en beschikbaar 
in rolbreedten of oppervlakten, om precies in het
aanplantingsplan te passen.

5. Invoeging van de
 planten door middel
 van de flapmethode

6. Invoeging van de
 planten door middel
 van de randmethode

7. Beschermde bodem

GREENFIX Mulchmat

Voordelen

Geringere belasting van de planten en minder verlies 
van planten

Onkruidbestrijding zonder chemicaliën gedurende
vele seizoenen

Opwarming van de bodem door de zon en behoud
van die zonnewarmte in de bodem om de planten
snel te doen groeien

Voorkomt het stikstofdalingseffect dat zich vaak
voordoet met mulch van schors

Het is eenvoudig te controleren of het juiste materiaal 
geleverd is. 

De afmetingen van de matten zorgen voor beperkte 
arbeidskosten.

Het is niet duur om te matten te installeren en te on-
derhouden.



Rockmat

EEN EROSIEBEHEERSINGSOPLOSSING VOOR
LANGE TERMIJN

De gepatenteerde GREENFIX Rockmat combineert de
voordelen van Eromat met een extra staaldraadversteviging 
en een langdurige bescherming voor kwetsbare hellingen. 
Planten kunnen uitstekend groeien dankzij de Eromat die 
de jonge zaailingen beschermt.

GREENFIX Rockmat zorgt voor een bijzonder doeltreffende 
beschermingslaag tegen ongedierte op plaatsen waar
konijnen en vossen en dergelijke hun holen graven 
en de helling op die manier instabiel maken. De extra 
versteviging met staaldraad maakt hellingen bestand
tegen vernietiging door afvloeiend water of de impact
van vorst.  

De GREENFIX f³ Rockmat die gemaakt is van onze unieke 
speciale vezelmix, is bovendien vuurbestendig conform 
DIN 4102-1.

De f³ (Fire Free Fibres, vuurbestendige vezels) Rockmat
is speciaal ontwikkeld om gebruikt te worden in situaties 
waar er gevaar voor brand is, vanwege sigaretten, lucifers 
of andere bronnen van vuur. Snelwegen, spoorwegen,
tankstations en kwetsbare openbare plaatsen kunnen
baat hebben bij het gebruik.

Rockmat-toepassingen

·  Kalkhoudende en rotshellingen · Tijdelijke greppels en sleuven · Zones met een erosie met grote energie

· Winderige sites · Kust- en dijkmuurbescherming · Bescherming tegen ongedierte

Rockmat12

GREENFIX Rockmat Type

5D installatie op hellingen

van 65°

Tegen erosie beschermde

helling na zes weken

Voorbereiding van een

ingestorte helling na

hevige regenval

Succesvol geïnstalleerde

GREENFIX Rockmat Type 6D

in Nieuw-Caledonië



De nieuwe unieke grasvezels van GREENFIX f³ zijn
van Europese herkomst en zijn speciaal behandeld
overeenkomstig de beste milieupraktijken, zodat die
vuurbestendige vezels volledig biologisch afbreekbaar
zijn binnen 36 tot 60 maanden.

Het nieuwe GREENFIX f³ assortiment is meer dan zomaar 
concurrentie voor kokosvezelproducten!

Greenfix f 3

MATTEN VAN VUURBESTENDIGE VEZELS

Alle matten van natuurlijke vezels hebben het nadeel dat 
hun vezels bij zonnig weer snel droog worden en vuur
kunnen vatten door louter een sigaret.

Het nieuwe productassortiment GREENFIX f³ combi-
neert alle voordelen van Covamat, Eromat, Mulchmat,
Rockmat en van GREENFIX 75 en beschermt ook nog
eens tegen brand conform DIN 4102-1.

Greenfix f 3 13

GREENFIX f³ matten beschikbaar als …

·  Covamat plus
  Vóóringezaaide matten

·  Eromat
 Rendabele matten

Plantenbescherming op 

een verkeerseiland met 

GREENFIX f³ Mulchmat, in

het zuiden van Frankrijk

GREENFIX Covamat f³

(zes weken na aanleg)

Plantengroei en bescherming tegen ongedierte met GREENFIX 

f³ Rockmat

·   Covamat fresh
 Vóóringezaaide matten met een laag
 teelaarde van 5 mm

· GREENFIX 75
 Permanente turfverstevigingsmatten

·   Rockmat
 Oplossing voor langdurige
 erosiebeheersing

· Mulchmat
 Onkruidbestrijding en
 plantenbescherming zonder zaden



Greenfix 75

De serie GREENFIX 75 Composite Turf Reinforcement
heeft een driedimensionale matstructuur met permanente 
verankeringen. Die matten verstevigen de wortels 
en stammen van planten die grote afschuifsterkten 
ondergaan, terwijl het matrixmateriaal onmiddellijk voor 
een doeltreffende erosiebeheersing zorgt. De GREENFIX 
75 mat zorgt voor een uitstekende grondbedekking in de 
drie fasen van de plantengroei.

PERMANENTE TURFVERSTEVIGINGSMAT

Embankment Mat

FORSE VERSTEVIGING EN 100% BIOLOGISCH
AFBREEKBARE MAT

Typische toepassingen

· Wegbermgrachte

· Bescherming van 
 rivieroevers

· Zones met grote 
 stroomvolumes

Greenfix 75 en Embankment Mat14

GREENFIX Embankment Mat Type 400S in gebruik Bescherming van de dijk door grasbegroeiing

geschikt voor de stabilisatie van oppervlakken op
hellingen met extreme erosie en voor watersecties met
bijzonder snel stromend water. Embankment Mat is te
verkrijgen in vóóringezaaide of niet-ingezaaide versie.

· Drassige laagten op
 golfterreinen

· Bescherming van     
 kustlijn

Speciale dijkmatten met bijzonder sterke kokosnetten.
Twee kokosweefsels met een verschillende maasgrootte
zijn vastgestikt op een kokosvezellaag die hen van
de bodem scheidt. Dit type van volledig organische
mattencombinatie voor zwaar gebruik is bijzonder 



Bioblokken & Biorollen

BIO-WATER-TECHNOLOGIE

In Europa vervaardigde GREENFIX kokosrollen en 
kokosblokken worden gebruikt als organisch vlechtwerk 
dat is omgeven met kokosnetten. Zij worden gebruikt 
voor de omboording van rivier- en kanaaldijken, vooral
om de impact van de golven op te vangen, maar ook 
voor herbegroeiings- en kolonisatieprojecten. 

De combinatie van natuurlijke producten helpt bij 
de ontwikkeling van planten in ontregelde vochtige 
gebieden. Door de milieuvriendelijke toepassing 
van natuurlijke materialen kunnen wij de natuur die 
door andere krachten verstoord is geraakt opnieuw 
herstellen.

Bioblokken en Biorollen 15

De prijsgunstige GREENFIX vegetatiebundels zijn 
gemaakt van 100% Europese landbouwstrovezels van 
de beste kwaliteit, omgeven met een bijzonder sterk net 
van zwart PE met UV-inhibitoren. Op hellingen vangen 
ze sediment op, bevorderen de herbegroeiing, leiden ze 
de afvloeiing van grote hoeveelheden water in goede 
banen en ze zorgen voor de stabilisatie van kanalen en 
kustlijnen. 

Stro wordt na verloop van tijd opgenomen in de bodem, 
zodat er organisch materiaal aan de bodem wordt 
toegevoegd en het vocht in de bodem behouden blijft 
voor de begroeiing.

De Biorollen werden geleverd met plantgaten waar 

waterplanten zich snel in kunnen vasthechten.

Milieuvriendelijke oplossing met Covamat fresh en Biorollen

Voordelen van strooien vegetatiebundels

· GREENFIX strobundels zijn een vrij goedkope
 oplossing om erosieproblemen op te lossen.

·  GREENFIX strobundels slaan vocht op voor
 de begroeiing.
   

· Zij kunnen slibschotten of strobalen vervangen op
 steile hellingen.

· Netten breken af onder invloed van het licht, zodat
 er nadat het stro vergaan is geen afval geruimd
 moet worden

  



GREENFIX OXYGRID

Bionetten & Oxygrid

GEO-JUTE EN GEO-KOKOS

Bionetten en Oxygrid16

Geo-Kokos erosiebeheersingsnetten bestaan volledig uit 
stekelige kokosvezels van de beste kwaliteit en worden 
gemaakt van gesponnen kokostouw. De netten zijn 
beschikbaar in twee versies: 700 g/m² en 900 g/m² .

GREENFIX ontwikkelde onlangs het Oxygrid verstevigings-
net voor de biologisch afbreekbare erosiebeheersingsmat-
ten van Greenfix. Oxygrid werkt met een gecontroleerde 
afbraaktechnologie die tijdens het productieproces in het 
net is geïntegreerd. Oxygrid bevordert de afbraak onder 
invloed van licht-, warmte- en vochtomstandigheden na
de levensduur van het verstevigingsnet.

De GREENFIX Erosiecontrole Matten die zijn uitgerust 
met Oxygrid hebben ook de grote treksterkte in de eerste
groeiperiode als troef. Onze klanten kunnen rekenen 
op een sterke mat voor erosiebeheersing én hebben de 
garantie dat de mat uitsluitend uit milieuvriendelijke ma-
terialen is samengesteld die geen ongewenste materialen 
in de bodem achterlaat.

Geo-Jute is gemaakt van ongebleekt juteweefsel. 
Het is een bijzonder licht maar doeltreffend net in de 
preventie van erosie. Geo-Jute vergaat doorgaans na 
één seizoen en wordt gebruikt als er gedurende korte tijd 
bescherming nodig is. Het kan in water tot vijf keer zijn 
eigen gewicht torsen en wanneer het in combinatie met 
hydraulische inzaaiing gebruikt wordt, is het geschikt om 
nieuw gezaaid gras op aan te brengen.

Bionetten in gebruik …

Beide materialen, Geo-Jute en Geo-Kokos, zorgen
voor een sterke en duurzame korte tot middellange 
bescherming, met een verwachte ontbinding na meer 
dan vijf jaar. Ze kunnen van onschatbare waarde zijn 
voor nieuw gezaaid gras.



BEVESTIGINGSMATERIAAL

Er bestaan verschillende matbevestigingsproducten 
van staal of hout om matten doeltreffend te beve-
stigen. Zij voorkomen dat de matten loskomen en 
verdwijnen van de zone die ze moeten beschermen of 
begroeien. Om de matten optimaal te laten presteren, 
moeten die dus met de grootst mogelijke aandacht en 
zorg worden aangebracht en bevestigd.

De houten pinnen zijn gemaakt van 100% biologisch 
afbreekbaar, duurzaam, natuurlijk hout. De houten pinnen 
hebben bovenaan een houten kruisstuk voor een goed 
bodemcontact. Wij raden aan ongeveer 1-3 pinnen per m² 
te gebruiken voor alle erosiebeheersingsmatten, en voor 
mulchmatten 3-4 pinnen per m², afhankelijk van hoeveel 
planten per m² er zijn.

Voordelen van de GREENFIX Fertiliser SOF-A-100
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Bevestigingsmateriaal en toebehoren

GREENFIX meststof

GREENFIX meststof SOF-A-100 is een organisch additief 
met langzame werking dat de bodem verbetert. SOF-A-
100 is gemaakt van de zwamvlokken van de bodemschim-
mel penicillum chrysogenum.

Door zijn biologische aard (ontbonden biomassa van een 
bodemschimmel) is de GREENFIX Fertiliser SOF-A-100 is 
een goed uitgebalanceerde combinatie van voedingsstof-
fen en is daarom uitermate geschikt voor een microbieel 
ontbindingsproces. GREENFIX Fertiliser SOF-A-100 heeft 
een heel grote natuurlijke waarde in de bodem.

GREENFIX meststof SOF-A-100 bezit een hoge natuurlijke 

waarde van belangrijke spoorelementen en vitaminen. De 

meststof bevat ook kleimineralen die het opslagvermogen van 

de voedingsstoffen vergroot.

· Activeert de organisch-biologische
 eigenschappen van de bodem

· Verjongd de bodem

· Vorstbestendig

· Maakt de bodem vitaler en
 doet die beter uitspoelen

· Voordelen op lange termijn

· Organisch, natuurlijk, biologisch
 afbreekbaar materiaal

· Stimuleert de groei van de 
 wortels

· Draagt bij tot de vorming van  
 humus



Plantenverzorgingsproducten

LE SYSTEME D‘ENTOILAGE DE GREENFIX

GREENFIX Wortelkluit-Mat werd ontwikkeld om heel 
het jaar door bomen en struiken te kunnen leveren in 
containers. De Wortelkluit-Mat bestaat uit een dubbele 
laag van natuurlijke vezels waar een biofolie tussen gestikt 
is. Door die doorstikking laat de mat lucht en water door 
en blijft het vocht dankzij de unieke vezel/foliestructuur 
behouden in de rootball; dat voorkomt dat de planten 
uitdrogen als ze niet voldoende gegoten worden, een 
fenomeen dat zich anders wel vaker voordoet. 
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Dit GREENFIX inwikkelsysteem werd gedurende 
verscheidene jaren met succes getest in kwekerijen en 
is nu stevig ingeburgerd! 
De kostenbesparende en plantvriendelijke inwikkel-
methode van GREENFIX vervangt het momenteel 
gehanteerde systeem met extra verwerkingsfasen: de 
planten uit de bodem halen, ze in potten steken, ze 
inpakken om te vervoeren, de planten uit de container 
halen en ze opnieuw planten.

HET STAMBESCHERMINGSSYSTEEM VAN GREENFIX

GREENFIX stambeschermingswikkels zijn gemaakt van
luchtdoordringbare kokosvezelmatten en houden de
temperatuur op de boomschors onder controle. Die
beschermingswikkels zijn ook beschikbaar met een extra
inlegstuk van draadgaas, om de stam te beschermen
tegen de aanvreting door wilde dieren. Aangezien dit
product ontwikkeld is als een tweeledige wikkel voor

De voordelen van de GREEN-
FIX stambescherming meten

De Wortelkluit-Mat blijft
bij de bomen wanneer die
geplant worden

Sterke en gezonde
plantengroei

Combinatie van
stambeschermingssysteem
en Wortelkluit-Mat

kwekerijen is het ook geschikt voor groeiende stammen.
en te sluiten, om makkelijk en snel de groei van de stam
te kunnen opmeten. Dankzij de GREENFIX stambescher-
mingswikkels groeien er minder ongewenste twijgen
op de stam,  zodat ook de kosten voor het onderhoud
van de bomen verminderen.

Voordelen

· Bescherming tegen aanvreting door
 wilde dieren

· Uitstekende luchtpenetratie

· Kokosvezellaag biedt de beste be-
 scherming tegen warmte

· Bescherming tijdens bouwfasen

· Eenvoudige beheersing van
 de groei van de stam

· Lagere kosten voor het
 boomonderhoud
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De essentie van Greenfix

IN HARMONIE MET DE NATUUR

Aangezien onze producten ontwikkeld werden om te
vergaan in harmonie met het natuurlijke groeiproces:

· laat Greenfix-materiaal geen schadelijke vervuiling
 achter in de bodem,
· vormt Greenfix-materiaal geen gevaar voor de wilde
 fauna en flora,
· gebruikt Greenfix-materiaal gerecycleerde en afvalve-
 zels die de impact op het leefmilieu tot een minimum
 beperken.

SOILTEC is zich ervan bewust dat een milieuvriendelijke 
technische benadering niet altijd even praktisch is, maar 
door een natuurlijke begroeiingsoplossing te bevorde-
ren, wordt de impact van eventueel vereiste ingrijpende 
werken verminderd, neemt de biodiversiteit toe en is 
een esthetisch verantwoorde en rendabele oplossing 
mogelijk.

SOILTEC erkent ook hoe belangrijk het is om de juiste 
planten en zaden te kiezen die de specifieke omstandig-

heden ter plaatse zullen ontwikkelen en versterken.

Sinds 1972 hebben wij onze ervaring alsmaar verfijnd, 
zowel in de toepassing van materiaal als in de keuze van 
de zaden en planten, en vaak werken we met lokale zaden 
als onderdeel van onze totale ontwerpoplossing.

SOILTEC staat borg voor beproefde materialen en ontwer-
pen van de beste kwaliteit, met vele jaren praktijkkennis 
en ervaring, en staat op die manier aan de Europese 
top van de productie en expertise in erosiebeheersings-
oplossingen.

SOILTEC is een actief lid van de International Erosion Con-
trol Association (IECA) waardoor wij nog meer grondige 
kennis opdeden van de verschillende erosieproblemen 
die (kunnen) opduiken.

Wij bekleden een unieke positie, want onze oplossingen 
zijn gebaseerd op eerdere ervaringen en onze produc-
tontwikkeling is al die jaren voortdurend verbeterd
geworden.

     COLOFON
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· Eenvoudige beheersing van
 de groei van de stam

· Lagere kosten voor het
 boomonderhoud
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SOILTEC GmbH    
Neue Finien 7a  l  28832 Achim  l  Germany  l  eMail:  greenfix@soiltec.de  l  www.greenfix.net

Distribué par :

België / Luxemburg

Tradecc NV

Terbekehofdreef 50-52a 
B - 2610 Wilrijk Antwerpen
Tel.: +32 (0) 38-289 495 
Fax: +32 (0) 38-302 769
info@tradecc.be

Holland

Tribute B.V.

Rietgors 5 
NL - 3831 HK Leudsen
Tel.: +31 (0) 33-49 43 275
Fax: +31 (0) 33-49 43 270
info@tributegreenfix.nl


