tips, trucs & tools
Deze nieuwe rubriek Tips, trucks & tools gaat over innovatie in het werkveld
van natuur, bos en landschap. Het doel van de rubriek is, dat onze lezers ons
steeds kort een sublieme vondst, hulpmiddel of werkwijze melden, die zich onderscheidt van alles dat we al gewend zijn in ons werk. Alle originele suggesties
voor deze rubriek zijn welkom. Want via uw idee zullen anderen weer geprikkeld worden om ook weer spannende en creatieve innovaties te ontwikkelen.
Aanmelding kan via redactie@vakbladnbl.nl onder vermelding van Tips, trucks
& tools. We zijn geïnteresseerd in alle innovaties, zeker als er ook al de nodige
praktijkervaring mee is opgedaan.
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28

Jonge opslag op heide
verwijderen
Voor menig terreinbeheerder is het een bekend dilemma: het heidebeheer is goed op orde, en vervolgens slaat er overal grove den op. Vaak
heeft dit te maken met het (plaatselijk) bloot liggen van de minerale
bovengrond, bijvoorbeeld na plaggen of maaien, waar de dennenzaadjes
al snel in de humusarme delen ontkiemen. Het dilemma dat ontstaat is
dan hoeveel tijd en energie het mag kosten om de boomopslag weg te
halen, zonder nieuwe ontkieming te stimuleren? Uitsteken van boompjes levert weer nieuwe rulle grondplekken op en kost relatief veel tijd
en energie. Het simpelweg afzagen van de stammetjes werkt bij grove
den, maar is ook redelijk arbeidsintensief en er is een kans dat ze later
toch weer gaan uitlopen.
Er is een antwoord dat efficiënt werkt en bovengrond vrijwel niet
verstoort, terwijl de boom met wortel en al verwijderd wordt: de Pully.
Het is een eenvoudige lichtgewicht ‘grijptang aan een steel’, waarmee
de veldmedewerker of vrijwilliger de stam bij de grond vastklemt en
vervolgens recht omhoog uit de grond trekt. Een slim handwerktuig dat

ontwikkeld is door Landgoed Het Meuleman BV in nauw overleg met beheerders en vrijwilligers die een oplossing zochten voor de jonge opslag.
Theun Scholten van landgoed Het Meuleman BV: “De Pully is geschikt
voor het verwijderen van dennenopslag van de heide. Stammetjes tot
een diameter van circa 20 mm op de grond zijn goed met handkracht te
trekken, zo lang de wortels niet te veel zijn ontwikkeld.”
Helaas ontwikkelen berk en Amerikaanse vogelkers al snel een te taai en
diep wortelstelsel, waardoor Scholten de Pully hier niet voor aanraadt.
Dit vraagt namelijk te veel kracht. Scholten zegt wel te werken aan een
opvolger van de Pully, die zwaardere stammetjes wel aan zou moeten
kunnen. Die kan ook veelbelovend zijn voor het verwijderen van ongewenste opslag.
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