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“Het Com
mmonwealth
h Park omvat een publie
ek toegankelijijk grasveld van
v 4000m²,, wat comple
ete nieuw
is als lan
ndscaping fe
eature in Gibraltar. De aa
anleg van he
et nieuwe parrk gebeurde onder superrvisie van
het Gibrraltar Joineryy and Buildiing Servicess (JBS) en het
h goedkeu
urend oog vaan werfleide
er Jeremy
Rogers. Hij beschriijft het lang
ge omvormin
ngsproces van
v
de vroe
egere parkeeerplaats tot publieke
ontmoettingsruimte als
a volgt: “Ee
en groot dee
el van het prroject beston
nd erin om dde betonverh
harding te
verwijde
eren en te re
ecycleren. Daarna
D
kon e
er aangevan
ngen worden met het oppbrengen van
n nieuwe
grond, a
afkomstig va
an diverse sites
s
versprreid over Giibraltar. Dez
ze nieuwe ggrond moest worden
gescreen
nd en verbetterd om als toplaag
t
te ku
unnen dienen
n voor zowell de bomen een struiken, maar
m
ook
voor hett gazon. Dit laatste
l
werd uitgevoerd o
onder superv
visie van Tim
m O’Hare Asssociates. Ee
enmaal dit
gedaan was kon JBS de opdrac
cht geven aa
an Inturf voorr de levering
g en installatitie van de grraszoden.
“Naast d
de eigenlijke productie va
an de zoden op onze boe
erderij in Yorrkshire, dé grrootste uitdaging voor
van 4 dagen
ons wass om deze ve
ers te kunnen aanleveren
n op Gibralta
ar, wat een transporttijd
t
n inhield”,
zegt Ale
ex Edwards, Inturf joint managing
m
dirrector van In
nturf. “Om de
e zoden verrder te helpe
en zich te
ontwikke
elen onder zulke uitdag
gende omsttandigheden werd Terra
aCottem® Tu
Turf ingewerk
kt in het
ubstraat om de water- en
bodemsu
n nutriëntenrretentie ervan
n te optimalis
seren.” 1

Stappen
n bij aanleg
1. In het noorde
elijk deel van
n het park wa
as de grond sterk gecom
mpacteerd enn diende deze
e eerst te
w
worden opge
ebroken alvo
orens verder te kunnen bewerkt met de
d tuinfrees.

2. T
Toediening van
v TCT geb
beurde met e
een meststofstrooier, of manueel
m
op dde hellingen.

3. Een dosering
g van 120g/m
m² werd uitge
estrooid, zow
wel in
d
de lengte- als breedtteligging va
an het terre
ein én
b
n droge weerrsomstandigh
heden.
belangrijk: in

Ook het in
nwerken van
n de TCT met de tu
uinfrees
4. O
g
gebeurde zo
owel in de len
ngte- als bree
edterichting om
e
een homoge
ene verdeling
g van het pro
oduct in de to
oplaag te bek
komen.
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Taking British Turf to
t the Rock, Inturf nieuwssbrief, mei 2014

5. Moeilijk bere
eikbare plaatsen werden manueel ged
daan.

v het opperrvlak.
6. Nivellering van

7. Plaatsing van de zoden.

Resultatten:
 Heel snelle vestiging
v
van
n de zoden;
 S
Sterke en die
epe wortelon
ntwikkeling

Beeeldmateriaa
al
6 da
agen na aanleg

Gareth Rees, Insscapes: “A
Als aannem
mer kan ik enkel bev
vestigen daat het gebrruik van
TerraC
Cottem® Tu
urf heel makkelijk is. D
De voorde
elen van he
et product m
met betrek
kking tot
vermindering in onderhou
ud en irrig
gatie, zeke
er met in het achteerhoofd de
d grote
betrediingsgraad van het park
p
en de
e uitdagen
nde klimattologische omstandig
gheden,
zijn ove
erduidelijk aanwezig..”
aCottem® Turf
Terra
W onder het
Wat
h oppervvlak gebeurt, controle
eert erboveen
www.tterracottem.com

