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1. Om groenten te kunnen produceren 
moet je 2 gaten maken met elk een 
diameter van 4,7 mm 

2. Voor de combinatie van een boom 
en een watermeloen moet je 2 gaten 
maken van ieder 4,7 mm 

3. Plaats het lontje  vanuit de 
binnenkant naar de buitenkant en 
trek hem erdoorheen met een tang 

4. Plaats 2 lontjes 5. DAG 1: Maak een plantgat van 15 cm 
diep. Graaf niet dieper en laat de 
capillaire structuur intact 

     

6.  DAG 1: Doe 40 liter water in de 
grond wanneer de grond droog is. 
Gebruik anders 20 liter 

7. DAG 2: Maak de grond open zodat 
de zuurstof kan intreden 

8. Na een paar uur kan je beginnen met 
planten 

9. Plant twee groenten in het midden 
of plant een boom met één groente 
in het midden 

10. Gedurende de eerste 4 weken, vul 
maximaal één keer 1 liter bij, anders 
zullen de groenten verdrinken 

     

11. Je kan ook een boom en een 
watermeloen per keer planten 

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

13. Groei vele tomaten met de 
Waterboxx® 

14. Produceer heerlijke organische 
paprika’s 

15. Veel opbrengst van meloenen per 
Waterboxx® 
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16. Oranje pepers zijn niet alleen  
heerlijk, maar ook mooi 

17. Teel je eigen pompoenen om voor 
een soep of een onvergetelijk 
Halloweensfeest 

18. Heerlijke meloenen die fantastisch 
smaken en het bomen planten  
kosten neutraal maakt 

19. Je zult tenminste 2 tot 4 
watermeloenen hebben met 50% 
meer suiker 

20. 1 komkommer – tomaten - 
watermeloen – zoete meloen plant 
design 

     

21. Aubergine – courgetti plant design 22. Het snoeien van tomaten en 
komkommer 

23. Het snoeien van pepers en paprika’s 24. Het snoeien van zoete meloenen 25. Het snoeien van watermeloenen 

     

26. Het design van een kas 27. Pieter Hoff wenst je veel succes met 
het planten met de Waterboxx® 
plant cocoon! 

28.  Elk groeiseizoen moet je de lonten 
eruit halen, wassen in een 
wasmachine bij +40⁰C met 
wasmiddel, daarna goed spoelen, en 
opnieuw plaatsen 

 Plantinstructies online  
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