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Schelpenpaden schoon
met Koro Fieldtopmaker
Vooral in het noorden van Nederland zijn veel schelpenpaden om op te fietsen of te wandelen. Leuk, maar je
moet ze wel onderhouden, anders zijn ze zo overgroeid met gras en onkruid. Het onderhoud kan goed
mechanisch met de Koro Fieldtopmaker, blijkt uit proeven in Leeuwarden.

I

n de gemeente Leeuwarden zijn veel
schelpenpaden. Er is echter een fikse
achterstand qua onderhoud en veel
van deze wandel- en fietspaden zijn overgroeid met gras en onkruid. Onlangs heeft
de gemeente samen met dealer DEM uit
Leeuwarden proeven uitgevoerd met de
Koro Fieldtopmaker FTM 1200 voor mechanische onkruidbestrijding van de schelpenpaden. En het werkt. Eerst freest de 120 cm
brede sportveldmachine het laagje vegetatie
weg. Dit wordt verspreid over naastliggend
terrein. Een tweede werkgang maakt het
pad weer mooi egaal. Hierbij laat de machine
het materiaal weer op het pad vallen.

Affrezen
De Fieldtopmaker is gemaakt om sportvelden te renoveren, maar hij werkt dus ook

op een schelpenpad. De machine werkt zeer
vlak en freest met messen op een rotor een
laag af. De werkdiepte is traploos instelbaar
tot 5 cm, zodat je het pad niet onnodig diep
loshaalt. De slijtage van de zelfslijpende
messen valt mee. Leeuwarden heeft met een
set messen 12 km schelpenpad gerenoveerd.
Voor 180 euro heb je overigens weer een
nieuwe set messen. Afhankelijk van de
mate van overgroeiing is het afgefreesde
materiaal af te voeren of gelijktijdig te
verspreiden over het naastliggende terrein
via een afvoerband. Ook is het mogelijk om
het afgefreesde materiaal direct weer op
het pad terug te brengen als er bijvoorbeeld
niet zoveel begroeiing is. Dit bespaart op
schelpenkosten. Hiervoor monteert importeur Pols Zuidland een plaat in de machine
voor ongeveer 400 euro. Om het pad mooi

te houden moet je het jaarlijks een of twee
keer licht bewerken en aanrollen. Eventuele
randen van paden zijn weg te frezen zodat
het water goed weg kan. Ook is de machine
zodanig af te stellen dat je bij een heen- en
weergaande werkgang de ronding in het
padprofiel niet aantast. Verder kun je er een
cunet voor een dergelijk pad mee uitfrezen
voor de aanleg van schelpenpaden.
De machine werkt waarschijnlijk ook bij
andere natuurlijk opgebouwde en uit harder
materiaal bestaande paden en bij natuur
ontwikkeling door het affrezen van vegetatie.
De FTM 1200 weegt 415 kg en vraagt een
trekker van minstens 35 pk met dubbel
werkend ventiel. Een kruipversnelling is
handig. De basisuitvoering kost 13.280 euro
exclusief btw. Ook zijn er bredere modellen
leverbaar.
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