De Ariens onkruidborstelmachine ST622Pro370 is wendbaar, licht te bedienen en
werkt bovendien snel. Door een borstelkop met zes borstelelementen en een
snelwisselsysteem borstelt hij ruim buiten
de wielen. ‘Daarbij jankt hij niet, maar
pruttelt heel gemoedelijk, als de buitenboordmotor van een bootje.’ Gebruikers
vertellen.

Snel en eenvoudig onkruid
verwijderen op
milieuvriendelijke manier
Overmars Machinehandel uit Twello is dealer van
deze onkruidborstelmachine en er is veel vraag
naar. Jos Overmars: ‘Het is een ideaal machientje,
dat valt onder het klein gereedschap van een
gemeente of hovenier, ook qua prijs. Een grotere
borstelmachine die wij in het verleden veel verkocht hebben, kost het drievoudige. Dat is een
prijsklasse waarvoor je ook weer veel meer werk
moet hebben. Voor deze prijs koopt een hovenier
of een gemeente de Ariens er, net als een kantensnijder, veel gemakkelijker even bij. Er worden
gigantische bedragen gespendeerd aan onkruidmachines met werktuigdragers, heetwaterreinigers et cetera, soms wel anderhalve ton. In dit
kader gezien is de Ariens onkruidborstelmachine
de kleinste, en hij is ook niet zo kostbaar. De borstels moeten wel vaak vervangen worden. Als je
intensief borstelt, dan is het na een uurtje of vijf
bekeken met zo’n borstel. Maar een set borstels
kost rond de achttien euro; niet veel als je dat
omrekent per vierkante meter. Dit machientje is
verder heel handig in het gebruik, het maakt weinig lawaai. Minpuntjes? Dat is heel simpel: alle
waar is naar z’n geld. Als je er een professionele
motor op wilt hebben met een driedubbel filtersysteem erop, dan kost dat meer. Maar voor de
doelgroep van particulieren en hoveniers is deze
machine perfect.’
Net zo makkelijk als het verwisselen van een
vulpenvulling
Het NIOO (Nederlands Instituut voor Ecologie) in
Wageningen heeft deze onkruidborstelmachine
nu ongeveer een jaar. Medewerker technische
dienst Gilles Wijlhuizen noemt het een plezierige
machine. ‘Hij is heel simpel in de bediening en de
motor loopt heel rustig. Hij jankt niet, zoals een
bosmaaier, maar pruttelt heel gemoedelijk, als de
buitenboordmotor van een bootje. Kijk, het blijft

natuurlijk handwerk, want elk naadje moet je
nalopen; maar je hoeft het niet op de knieën uit
te krabben. Het enige nadeel is dat de borstels
snel slijten. Wanneer je een dag geborsteld hebt,
moet je het setje borstels alweer vernieuwen.
Maar een set borstels kost niet zo veel, dus wat
dat betreft is het niet erg. Met een kleine tool
kun je de borstels vernieuwen en dan kun je
weer een dag vooruit. Borstels verwisselen is net
zo handig en makkelijk als het verwisselen van de
vulling van een vulpen.
Voorheen lieten we het onkruid gewoon groeien
en maaiden het daarna af met een maaimachine.
Maar dat betekende wel dat je overal van die
groene randen bleef houden. Ik persoonlijk vind
dat er erg onverzorgd uitzien. We zijn wat dat
betreft wel heel blij met deze machine. Hij is ook
niet duur in de aanschaf; dat is ook een aantrekkelijk aspect. Als hij vandaag kapot zou gaan,
bestel ik morgen een nieuwe.’
In korte tijd kun je veel doen
Leo Louters van GroenProject Hoveniers uit
Rhenen is zeer tevreden over de Ariens, onder
andere omdat je ermee in alle hoekjes kan
komen en daarbij ook vrij snel werkt.
‘Ik heb ook gemerkt dat het onkruid langer weg
blijft. Hiermee beschadig je de ondergrond een
beetje, waardoor er het seizoen erop minder
onkruid tevoorschijn komt. Daarbij heeft hij
een laag toerental en lage druk, waardoor het
onkruid te verwijderen is zonder al te veel schade
toe te brengen aan de bestrating. Wat ook heel
fijn is: het geluid is minimaal, je hebt helemaal
geen oorkappen nodig. Het is een klein machientje, maar je staat er versteld van hoeveel grote
oppervlakten je ermee kunt bewerken. In korte
tijd kun je heel veel doen.

Jos Overmars

Minpuntjes? Je kunt zeggen dat het wat stuift
in droge periodes, maar eigenlijk vind ik dat niet
echt een minpuntje. Je kunt ook borstelen als
het wat vochtiger weer is, dan heb je daar geen
last van. Ik ben er enthousiast over. Hij is klein,
je kunt hem zo in de bus zetten en overal mee
naartoe nemen.’
Geschreven onder verantwoordelijkheid van
Helthuis.
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