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Begrenzen
Wij adviseren dikke rhizoombegrenzer. Woekerende bamboe
gaat ondergronds graag aan de wandel. Bamboe heeft
wortels en rhizomen. Wortels zijn voor de opname van voeding
en vocht. De rhizomen groeien oppervlakkig, zijn wijdlopig en
kunnen meters lang worden. Eenvoudig worteldoek is te dun en
de wortels groeien er dwars doorheen.
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Afmetingen
Rhizoombegrenzing is verkrijgbaar op rol in de volgende
hoogtematen:
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Fargesia’s (niet woekerende bamboe)
laag blijvende woekerende bamboes
de meeste woekeraars
enkele extreme woekeraars

Aanbrengen
1.
Bepaal vooraf hoe groot de plaats mag zijn waar uw
bamboe woekert.
2.
Bereken de totale omtrek en gebruik ruim die lengte voor
de rhizoombegrenzer.
3.
Graaf een sleuf rondom van 50-70 cm diep. Let op! Nooit
de rhizoombegrenzing proberen in de grond te slaan
maar diep genoeg graven zodat de begrenzing in de
grond kan worden gezet.
4.
Graaf de rhizoombegrenzer helemaal in en verstrengel de
uiteinden in elkaar. Zie afbeelding 2.
5.
Laat bovengronds zo’n 5-10 cm uitsteken, anders weten
de oppervlakkig groeiende rhizomen over de
rhizoombegrenzing heen te klimmen.
6.
De plaats is nu gereed voor het planten van de bamboe.
7.
Houd steeds in de gaten of er rhizomen bij de rand
verschijnen. Knip of zaag rhizomen die dreigen te 		
ontsnappen direct af.
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Aanbrengtips
1.
Plaats de begrenzing onder een schuine hoek. Dus de
onderkant dichter naar elkaar dan de bovenkant.
Tip! Probeer tijdens het graven al een schuine hoek te
maken.
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Sluit de begrenzing volgens afbeelding 2.
Sla de hoeken plat met een hamer en schroef, aan beide
zijden, een strip of plank aan elkaar vast om de
verbinding goed bij elkaar te houden.
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Let op! Randijk levert u de meest betrouwbare
bamboebegrenzer. Het biedt echter geen 100% garantie dat de
rhizomen binnen blijven. Randijk stelt zich niet aansprakelijk
als de bamboe toch door de begrenzer heen komt.
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