
1 INSTALLEER DE WATERBOXX®

2 PLANTEN

3 ONDERHOUD

Plantontwerp en snoeiplan

Waterboxx® Plant Cocoon
Handleiding

Voorbeelden
Meer informatie

1



A

C

I

B

D
F

H

G

F
D E

2



1 Installeer de Waterboxx®
De Waterboxx® wordt geleverd met de volgende onderdelen:

Stap 1: plaats het lontje
De Waterboxx werkt het best met 2 lontjes. Er is reeds 1 lontje voorzien 
in de Waterboxx. Voor optimaal gebruik van de Waterboxx adviseren 
we met het bijgeleverde boortje (G) een extra gat te maken in de 
groene bak (A). Boor het gat recht naar beneden op de markering aan 
de onderkant van de groene bak. Deze markering zit aan de andere 
kant van het plantgat precies tegenover het lontje dat al is geplaatst. 
Plaats het lontje (E) van binnenuit naar buiten. Laat het lontje 15 cm 
naar buiten uitsteken.

      LET OP: plaats het lontje parallel aan het plantgat in tegengestelde
                   richting van het reeds gemonteerde lontje.

A
B
C
D
E

1 groene bak
1 zwarte tussenplaat
1 wit deksel
2 blauwe sifons
2 witte lontjes (1  reeds gemonteerd)

F
G
H
I

1 blauwe schroefdop
1 boortje (4.7 mm)
1 anti-verdampingsplaat
1 Growsafe® plant protector

Assemblage-video Waterboxx® https://youtu.be/th63rG5-mWg 3

Stap 2: plaats de tussenplaat
Plaats de zwarte tussenplaat (B) met opstaande rand omhoog in de groen bak. De ronde uitsparing 
plaatst u in de richting van de overstromingsopening in de groene bak. 

Stap 3: plaats het deksel
Plaats vervolgens het witte deksel (C) op de groene bak. Ook hier laat u de ronde opening in het deksel 
aanlsuiten op de overstromingsopening in de bak. Door het deksel in de juiste richting te plaatsen, 
vallen de twee uitsparingen in het midden van het deksel over de twee uitstulpingen van de bak. Druk of 
sla het deksel met uw handen klemvast op de Waterboxx®.

Stap 4: plaats de dop
Breng de blauwe schroefdop (F) aan op het deksel. Plaats de schroefdop parallel aan het plantgat en 
draai een kwartslag naar rechts om de dop vast te zetten.

Stap 5: plaats de sifons
De blauwe sifons plaatst u met de smalle kant naar beneden in de ronde uitsparingen van het deksel. 
De sifons moeten in het geheel verzonken worden in het deksel. Sla de sifon met uw handen vast met 
behulp van de onderkant van een andere sifon.

Wanneer u gaat planten
De anti-verdampingsplaat
Wanneer u gaat planten, plaats dan de anti-verdampingsplaat (H) onder de Waterboxx® onder het 
plantgat. Druk het groene gedeelte uit het plaatje zodat u het plaatje kunt plaatsen over uw beplanting. 
Druk alleen de uitsparingen uit die u gaat gebruiken.

Growsafe®  plant protector (optioneel)
Deze beschermer beschermt uw plantingen tegen onder andere hazen en konijnen. De groene vellen 
vouwt u tot een ronde (geen druppelvormige) koker. U kunt twee van deze kokers bovenin de 
Waterboxx® plaatsen. Wanneer de boom hoger is dan de Growsafe® en zijtakken heeft de niet in de 
Growsafe® passen, dan kunt u deze weg knippen. Assemblage video Growsafe®: 
https://youtu.be/PxtT4qW3CmQ



2. Planten

Voorbereiden van het planten
DAG 1: Maak een plantgat van 15 cm diep. Graaf niet dieper en laat de capillaire structuur intact. Doe 40 
liter water in de grond wanneer de grond droog en zandig is. Gebruik op kleigrond 20 liter.

Start met planten
DAG 2: Maak de grond open zodat de zuurstof kan intreden. Na een paar uur kan je beginnen met 
planten.

Plant twee groenten in het midden of plant een boom met één groente in het midden. Plaats de anti-
verdampingsplaat (H) onder de Waterboxx® onder het plantgat. Druk het groene gedeelte uit het plaatje 
zodat u het plaatje kunt plaatsen over uw beplanting. Druk alleen de uitsparingen uit die u gaat gebrui-
ken.

Plaats de Waterboxx®. Zorg dat de uitsparing voor de wateroverloop boven de grond blijft.

U kunt nu water geven zoals u bij een reguliere planting gewend bent. Let op dat u indirect water geeft in 
de middenopening via het deksel van de Waterboxx®, zodat u de grond bij de wortels van de bomen niet 
erodeert, door er direct water op te gieten. Sluit de Waterboxx® af met de blauwe dop.
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3. Onderhoud

                           Extra water geven

Waterboxx® afhalen en hergebruiken
Zodra de twijgen hard beginnen te groeien, is dat een teken dat de wortels diep genoeg zijn, en vocht 
hebben gevonden. De planting heeft de Waterboxx® niet meer nodig. U kunt hem weg halen door hem op 
te tillen. Je kunt de Waterboxx® tenminste 10 keer hergebruiken.

Vervang de lonten
Elk groeiseizoen moeten de lonten worden vervangen. Haal de lonten uit de Waterboxx®, was deze in een 
wasmachine bij +40?C met wasmiddel, daarna goed spoelen, en opnieuw plaatsen.
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Bepaal of extra water geven noodzakelijk is. Indien dat het geval 
is, let er dan op dat gedurende de eerste 4 weken maximaal één 
keer 1 liter bijgevuld mag worden, anders zullen de groenten 
verdrinken. Water geven kan door de opening die afgesloten is 
met de blauwe schroefdop.

Let telkens op dat u bij een laag waterpeil niet direct op de 
grond bij de wortels watergeeft om eroderen van die grond te 
voorkomen.

Na 4 weken kan je de bak compleet vullen en dit eventueel 
maandelijks herhalen.



Plantontwerp en snoeiplan

Hieronder vind je praktische informatie over hoe je welke groetensoort moet kweken met de Waterboxx® 
plant cocoon.
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Aubergine, paprika of pepers: Komkommer en tomaat:

Zoete meloen: Watermeloen en pompoen:



Voorbeelden

U kunt verschillende paren groentes en fruit planten.

Denk bijvoorbeeld aan tomaat, watermeloen, paprika, pepers, aubergines, komkom-
mers en pompoen.
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Meer informatie

Groasis.com, social media, YouTube
Op onze website vindt u meer informatie over Groasis en het gebruik van de Waterboxx®. Laat u 
inspireren en bekijk de vele projecten die al zijn gedaan me behulp van de Waterboxx®. Op de diverse 
social media en YouTube vindt u tal van voorbeelden, tips en best practices.

Foto’s insturen
We nodigen u uit om foto’s te maken van uw plantingen en deze foto’s te delen. Tag ons of stuur een 
e-mail aan photo@groasis.com. Wanneer u met uw foto’s gekozen wordt als winnaar plaatsen wij de 
foto’s op onze website en ontvangt u van ons een prijs.

Contact
Wanneer u vragen heeft, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen. Dat kan via info@groasis.com 
of via onze social media kanalen.

Groasis app met handleiding
Download de Groasis app op uw mobiele telefoon. Scan onderstaande QR-code om naar Google Play 
voor Android of de App Store van Apple te te gaan.


