IN ’T GROEN

het nieuws

De Wit heggensnoeier
In één werkgang heggen knippen en snoeisel afvoeren, Cor de Wit uit Montfoort heeft
er een unieke compacte machine voor ontwikkeld. Eentje die capaciteit kan draaien.
“Ons werkgebied bestrijkt heel Nederland
en daarbuiten. Kwaliteit staat bij ons bovenaan. Uiteindelijk werken we goedkoper dan
de plaatselijke loonwerker door onze unieke
machines”, weet De Wit. Heggen knippen
is al twintig jaar zijn speerpunt, zie www.
heggenknippen.nl. Zijn nieuwste machine
is een Kramer shovel met een zwaardere
motor, waar voorop een Herder arm met
een reikwijdte van 10 meter is gebouwd.
Hiermee zijn plantvakken tot 20 meter te
knippen. Het snoeisel wordt meteen
afgezogen. Dit was een eis van de groene
gemeente Bladel (‘Goud’ op de Barometer
Duurzaam Terreinbeheer), vertelt Jos Mijs
van Werkvoorzieningschap Kempen (WVKgroep). “Snoeisel geeft verzuring en veel
onkruidgroei. Door wind en regen kwam het
ook vaak de stoep op. Nu niet meer. De vele
hagen staan er superstrak bij, alleen maar
lof voor de machine en machinist.”
Machinist Teus Vermeulen levert het strakke
snoeiwerk. “Het was heel even wennen aan
de hendels om de maaier stabiel de houden.
Nu gaat het automatisch. In het najaar
duurt het een dag voordat de opvangbak vol
zit, zomers is hij na 1,5 uur vol.” Het maaidek heeft twee maaikoppen met vier lange
slagmessen. Die duwen het gekneusde
knipsel de slang in waar een Trilo zuiger het
afvoert naar de bak. De Wit heeft vijf machines. In de winter zet hij ze in om machinaal
wilgen mee te knotten en houtopstanden
tot 30 cm doorsnee mee te bewerken.
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Kramer 680
74 kW (100 pk) Deutz
170 cm
Herder Grenadier
10 m
2,7 m3
2m
6.500 kg
220.000 euro
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