rapport

Tekst en foto’s: Niels van der Boom

Poop Scoop: niet zuigen maar scheppen
Het opruimen van hondenpoep gebeurt meestal met een zuigmachine. Maar op speciale uitlaatvelden zijn deze
machines minder praktisch. De bestuurder moet veel handelingen uitvoeren en de capaciteit is gering. De Poop
Scoop werkt een stuk sneller.

D

e Poop Scoop voert eigenlijk twee
verschillende bewerkingen uit. Een
overtop werkende kunststof borstel
‘schept’ de hondendrollen op, maar ook ander
materiaal als takjes en blikjes. Twee messen
zorgen er vervolgens voor dat het enigszins
aangesmeerde gras getopt wordt. Ook worden
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direct takjes, bladeren en ander materiaal
opgeruimd en gedeponeerd in de voorraadbak
van 450 liter. De combinatie werkt altijd met
een aanhanger. Is de bak vol, dan kun je deze
hydraulisch boven de aanhangwagen lossen.
Zeker in het voorjaar, als het gras hard groeit,
is regelmatig leegmaken nodig.

Werktuigendrager
Begin 2008 kwam fabrikant Weed Control,
onderdeel van Bert van Loon Groentechniek
uit Waalwijk (NB), met de Poop Scoop op de
markt. Het idee ontstond bij de gemeente
Waalwijk. Walter Sprangers, coördinator
reinigingbij deze gemeente, huurde een
trekker en machine in om hondenpoep op
te ruimen. Dit gebeurde achter de wielen
van de trekker, met een klepelmaaier:
een zware combinatie die de graszode veel
beschadigde. Daarom werd gekeken naar
een betere en vooral lichtere oplossing.
Weed Control blijkt daar na vier jaar aardig
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Bij de foto’s 1 - 4
[1]	De bezem draait overtop. Twee maaimessen
toppen het besmeurde gras.
[2]	Een verticale vijzel voert het maaisel en
andere rommel af in de 450 liter voorraad
bak.
[3]	Vanuit de cabine kiep je de Poop Scoop
hydraulisch in een aanhanger.
[4]	De Poop Scoop loopt voor op twee zwenk
wielen en achter op een in diepte instelbare
stalen looprol.

Poop Scoop
Breedte
120 cm
Lengte
130 cm
Gewicht (bak)
350 kg
Aandrijving
Hydraulisch
Inhoud voorraadbak 450 l
Aantal maaimessen 2
Diepteregeling	2 steunwielen en
stalen looprol over
volle breedte
Prijs (totaal)
€ 85.000
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rapport
Ervaringen van gebruikers
Met de Poop Scoop kun je snel en effectief werken, vindt Henk Pak.
Omdat het gewicht beperkt blijft, beschadigt de machine de graszode niet.

De Poop Scoop is volgens Walter Sprangers licht genoeg om de graszode
niet te beschadigen en combineert het poep ruimen met een maaibeurt.

Arjan Cappon vindt het fijn dat de machine op de weg 35 km/h rijdt.
Brouwers Groenaannemers zit met de Poop Scoop in een heel groot gebied.
De Tool-Trac rijdt overal zelf naartoe.

Henk Pak van aannemingsbedrijf Growepa uit Rhenen
“Wij zijn gespecialiseerd in het onderhoud van bermen
en gemeentewerken. Wij hebben sinds 2010 een Timan
Tool-Trac en Poop Scoop in gebruik. Het prototype zagen
we bij de Gebroeders Brouwers in actie en dat beviel ons
wel. Met deze machine kun je snel en effectief werken.
Met een poepzuiger ben je niet effectief bezig en moet je
veel handelingen uitvoeren. De constructie van het uiteindelijke model is ver
beterd zodat de machine steviger is geworden. Hierdoor is hij ook vrij zwaar.
Je moet daarom voorzichtig zijn om de graszode niet te beschadigen, maar
dit lukt zonder problemen, ook in de winter. Op onze machine zit een vaste
chauffeur die de machine goed kent. Het onderhoud is gemakkelijk en zonder
problemen uit te voeren. Tot nu toe hebben we niets bijzonder aan de machine
gehad. Ook bij onze opdrachtgevers bevalt hij goed. Enig kritiekpunt is de
stankoverlast. Doordat je de drollen kapotslaat, heb je meer last van stank
dan bij een machine die zuigt.”

Walter Spranges is coördinator reiniging bij de gemeente
Waalwijk
“Voorheen besteedden wij het opruimen van honden
poep uit. De machine die hiervoor gebruikt werd was
zwaar en werkte niet goed. Weed Control bedacht de
Poop Scoop die geheel naar tevredenheid werkt. Hij
wordt gebruikt voor zowel het opruimen van hondenpoep
als het maaien. Dit scheelt maaibeurten en dus geld. Een vaste chauffeur reist
met de machine langs de gemeenten Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik.
Hier doet hij ongeveer een week over. Vooral in het voorjaar, wanneer het gras
hard groeit, ben je vaak meer aan het maaien dan aan het schoonmaken. In
de zomermaanden hoef je weer minder vaak te legen. Het afval wordt gestort
bij de milieustraat, in het groenafval. De Tool-Trac is uiterst wendbaar en kan
overal komen, zelfs op moeilijk bereikbare plekken. Chauffeur Martijn Maas
(foto) rijdt sinds dit jaar met de machine. Je moet er rustig mee werken,
meent hij. Dan is het resultaat van de rolbezem en de maaier het beste.”

Arjan Cappon werkt bij Brouwers Groenaannemers in
De Moer (NB)
“Wij voeren veel werk uit voor gemeente. Met de Poop
Scoop moet daarom snel gewerkt kunnen worden. De
maximale rijsnelheid van 35 km/h is dan ook een genot.
De Tool-Trac kan met een aanhanger op zichzelf werken.
Arjan Cappon is vaste chauffeur op de combinatie. Op de
weg krijgt de machine soms aardige klappen te verduren, omdat de Poop
Scoop relatief ver naar voren hangt. De arm is hierdoor al een keer gescheurd.
Onze eerste machine, uit 2009, hing aan een minishovel, maar deze bleek te
licht. De Tool-Trac kan hem wel goed hebben. Afgelopen winter hebben we
met de werktuigendrager ook voor het eerst sneeuw geruimd, maar meestal
staat hij voor de Poop Scoop. De aankoppelbok hebben we zelf wel iets ver
zwaard. Wij gebruiken de machine puur voor het opruimen van honden
drollen en niet voor het maaien. Omdat de opening van de afvoervijzel
gering is, kost maaien veel capaciteit.”
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in te zijn geslaagd door elke keer kleine verbeteringen door te voeren. De eerste versie
was gemonteerd aan een MultiOne-mini
shovel. Deze machine was onderbemeten
voor de 120 cm brede Poop Scoop. Ook de
rijsnelheid van maximaal 17 km/h was een
ergernis.
Bij Rein Drost in Echteld werd de Timan
Tool-Trac gevonden. Deze luxe uitgevoerde
45 pk werktuigendrager blijkt ideaal. Vooral
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zijn topsnelheid van 35 km/h is bijzonder
prettig. Je bent immers de helft van de tijd
op weg van het ene uitlaatveld naar het
andere. De Tool-Trac zelf weegt 1.600 kg.
Voor wat comfort of de weg kun je de Poop
Scoop er dus beter aan laten hangen. Nadeel
is dat de machine veel zwaarder wordt
belast. Zeker in woonwijken met drempels.
Bij Brouwers Groenaannemers in De Moer
(NB) scheurden de multifunctionele arm en
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de bok van de Poop Scoop meer dan eens.
Een wens van de gebruikers is dan ook een
nog kortere versie. Maar volgens Rein Drost
is de constructie van alle basismachines
inmiddels kosteloos verstevigd.

Ruimen of maaien
Bij de gemeente Waalwijk wordt de Poop
Scoop bewust als ‘dubbeldoelmachine’ ingezet. Dit spaart maaibeurten uit. De kosten
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De Poop Scoop is volledig hydraulisch aangedre
ven. Eén grote snelkoppeling ontbreekt nog.

De Tool-Trac tilt tot maximaal 2,5 meter hoogte.
Lossen in een aanhanger is geen probleem.
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*) cijfer is een gemiddelde

Henk Pak
Rhenen
Walter Sprangers
Waalwijk
Arjan Cappon
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van de combinatie zijn zo eerder terug te
verdienen. Growepa en Brouwers Groen
aannemers zien de machine vooral als
hondenpoepopruimer. Maaien kost namelijk
veel capaciteit, omdat een vijzel al het maaisel in de bak moet werken. Deze vijzel heeft
maar een beperkte doorlaat. Ook is soms het
maaiwerk aan een ander bedrijf uitbesteed.
De bezem en maaimessen zijn onafhankelijk
in te stellen. Zo kun je kiezen om intensiever
te vegen of te maaien.

Gebruiksgemak

Een automatisch vergrendelende haak is geen
overbodige luxe.

Rapport *

Werken met de Tool-Trac en Poop Scoop is
kinderlijk eenvoudig. De machine is knik
bestuurd en perfect spoorvolgend. Slalom
men om bomen en obstakels is daarom geen
enkel probleem.
De Poop Scoop loopt voor op twee zwenkwielen en achter op een in diepte instelbare
stalen rol. Door de arm van de Tool-Trac iets
voorover te kantelen, laat je de Poop Scoop
vrij pendelen over een hoogte van ongeveer
30 cm. Til je hem op, dan vergrendelt de bak
automatisch. Omdat alle functies hydraulisch
worden aangedreven, zijn er nogal wat
hydrauliekslangen aan en af te koppelen.

In de praktijk werkt de Tool-Trac bijna nooit
zonder Poop Scoop. Hooguit in de winter
tijdenshet sneeuwruimen.

Onderhoud
Behalve het reguliere smeerwerk heb je naar
de Poop Scoop weinig omkijken. Het smeren
is in een handomdraai gebeurd. De Multi-Trac
heeft enkele moeilijk bereikbare nippels.
Hiermee ben je iets langer bezig. Ook is het
zaak om het pendelende gedeelte van de
Poop Scoop goed gesmeerd te houden.
Het nastellen van V-snaren blijkt in de praktijk nooit voor te komen. Wel kan er tijdens
het maaien een keer een groot stuk hout
tussen de messen slaan. Daardoor kunnen
de messen de timing kwijtraken en tegen
elkaar slaan. Omdat de kunststof bezem
alleen in het gras draait, is de slijtage van dit
onderdeel gering. Vervangen is daarom maar
sporadisch nodig.
Omdat de aanhangwagen achter de Tool-Trac
vaak aan- en afgekoppeld moet worden,
is een automatische vanghaak een must.
Je hoeft dan alleen nog maar de steunpoot
op te tillen en de verlichtingsstekker erin
te steken.

Timan Tool-Trac 245
Motor	Kubota viercilinder water		
gekoeld 45 pk
Transmissie	Hydrostatisch,
2 versnellingen
Max. snelheid
35 km/h
Breedte
125 cm
Lengte
286 cm
Hoogte
192 cm
Hefcapaciteit
550 kg
Hefhoogte
250 cm
Gewicht
1.600 kg

Plus en min
+ Combineert hondenpoep ruimen en maaien
+ Gemakkelijk te bedienen
+ Vergt weinig onderhoud
+ Goed bestand tegen vreemd materiaal
– Hangt ver voor de Tool-Trac
– Vijzel heeft een beperkte capaciteit
– Prijs van de hele combinatie
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