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Voorwoord
Voor u ligt de derde uitgave van GROENWERK. In deze uitgave zijn drie nieuwe thema's opgenomen:
- bosaanleg;
- oevers;
- graslanden.
Het thema bosaanleg isvan belang in verband met devoorgenomen aanleg van grote oppervlakten nieuw bos in Nederland.
Het thema oevers concentreert zich op de natuurvriendelijke oevers in beheer bij de beheerders
van bos, natuur en stedelijk groen.
Het thema graslanden richt zich op graslanden met een belangrijke natuurfunctie. Het beheer
van sport- en recreatiegras komt in een volgende uitgave van Groenwerk aan de orde.
Daarnaast zijn de reeds eerder in GROENWERK verschenen thema's geactualiseerd opgenomen:
persoonlijke bescherming, groenrestprodukten, stads- en laanbomen, kruiden op verharding,
bermbeheer en bosverjonging. De actualiseringen betreffen met name informatie over veranderde wetten en regels, prijzen en merkeninformatie. Ook de adreslijsten achterin zijn aangepast.
Van alle organisaties vindt u ook de telefoonnummers die na oktober 1995 geldig zijn.
GROENWERK isgeschreven voor personen en organisaties die praktisch betrokken zijn bij het
beheer van bos, natuur en stedelijk groen in Nederland en Vlaanderen.
GROENWERK verstrekt informatie over maatregelen en apparatuur die per 1februari 1995
beschikbaar was. Dit praktijkboek geeft criteria om te kiezen tussen de maatregelen en de werktuigen. Ook de ecologische en bestuurlijke achtergronden bij het beheer van bos, natuur en stedelijk groen worden nader belicht.
GROENWERK richt zich zoveel mogelijk op de wensen van de lezers. Dit geldt voor de keuze van
de thema's, voor de opbouw en de opgenomen informatie.
Toch kan niet aan alle wensen worden voldaan. Overwegingen over de omvang en overzichtelijkheid liggen hieraan ten grondslag.
De redactie heeft de volgende keuzes gemaakt:
- Veel achtergronden zijn summier belicht. Het accent ligt immers bij de maatregelen en de
apparatuur. Wel zijn er verwijzingen naar literatuur.
- Soms worden bepaalde maatregelen summier vermeld. Het gaat dan om maatregelen die in
de praktijk niet worden toegepast. Eenvoorbeeld is het maaien van bermen met dezeis.
- Sommige maatregelen worden minder uitgebreid behandeld omdat ze in de toekomst minder
worden toegepast. Eenvoorbeeld is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.
- Belangrijke informatie voor de keuze van maatregelen ontbreekt in sommige gevallen. Zo zijn
soms de effecten van maatregelen op de natuur en het milieu niet altijd exact bekend. Deze
effecten komen dan kwalitatief aan de orde. Dit geldt ook voor andere aspecten, zoals veiligheid en ergonomie.
- Informatie over de kosten en de produktiviteit van dewerktuigen isgestandaardiseerd. Dit om
werktuigen te kunnen vergelijken. Uitgangspunt iseen gemiddelde praktijksituatie.
De gegevens over kosten en produktiviteit zijn indicaties.
- Bij de werktuigen staan de verkrijgbare merken en typen in Nederland en Vlaanderen. Voor
deze informatie isde redactie afhankelijk van defabrikanten en importeurs. De redactie verzoekt fabrikanten en importeurs dan ook gegevens te sturen,zodat ze de informatie in de volgende jaargang kan opnemen.
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Hoe dit boek isopgebouwd
Dit omvangrijke praktijkboek isopgebouwd uit negen logisch geordende onderdelen. Die
onderdelen heten thema's.

Negen thema's
GROENWERK behandelt de volgende thema's:
- persoonlijke bescherming;
- groenrestprodukten;
- kruiden op verharding;
- bermbeheer;
- grasland;
- oevers;
- stads- en laanbomen;
- bosaanleg en
- bosverjonging.

Per thema drie delen
leder thema isonderverdeeld in drie delen:
- de achtergronden. Dit deel bevat algemene informatie over bestuurlijke en de ecologische
achtergronden van het betreffende thema;
- de maatregelen. Beschrijft de ingrepen die te nemen zijn;
- de middelen. Somt de beschikbare middelen op om de maatregelen uit te voeren.

Diversen
Achterin vindt u een extra onderdeel. Daarin staan:
- algemene wenken voor het werken met trekkers;
- toelichting op de kostenberekeningen;
- begrippenlijst;
- uitgebreide index;
- adressenlijsten van instituten, fabrikanten en importeurs.
Met de inhoudsopgave en de index kunt u de benodigde informatie in dit boek vinden. In de
begrippenlijst vindt utermen waarmee uwellicht niet dagelijks werkt, maar die wel nodig zijn om
de juiste beslissingen te nemen.
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Over dit thema
In deel A staat een inventarisatie van de wetgeving en normen die voor dit gebied beschikbaar
zijn in Nederland. Het besteedt aandacht aan de geschiedenis van de sociale wetgeving, zoals de
Arbeidsomstandighedenwet, de bijzondere regelingen en Europese richtlijnen over machines
evenals de persoonlijke beschermingsmiddelen.
Deel Bkijkt naar de verschillende werkomstandigheden, de toe te passen machines, werktuigen
en persoonlijke beschermingsmiddelen.
Voor het overzicht van de werkzaamheden is uitgegaan van de kenmerkenbladen uitgegeven
door Staatsbosbeheer. Verder is het Tijdnormenboek Groenvoorzieningen (1993) van IMAG-DLO
geraadpleegd. Voor de beschikbare beschermingsmiddelen is uitgegaan van de genoemde kenmerkenbladen.
Tevens iseen overzicht opgenomen van nationale en internationale normen en voorschriften.
Deel C bevat gegevens van fabrikanten, leveranciers en importeurs van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Hierbij iseen adressenlijst van leveranciers gevoegd.

Achtergonden

Achtergronden
In Nederland werken ruim 30.000 mensen in de groenvoorziening. Ruim een derde deel werkt bij
gemeenten, ruim een derde deel bij Sociale Werkvoorzieningsschappen en de overigen bij het
particuliere bedrijfsleven.

A
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Deruim 30.000 mensenin degroenvoorziening verrichten veel zwaar werk.
Dit geeft, in verhouding tot anderesectoren,een groter aantal gevallen van arbeidsongeschiktheid

De werkers in de groenvoorzieningssector verrichten veel zwaar lichamelijk en gevaarlijk werk. Dit
geeft, in verhouding tot andere sectoren, een groter aantal bedrijfsongevallen en gevallen van
arbeidsongeschiktheid (Kreuzer, 1991).
Om de arbeidsomstandigheden te verbeteren heeft de I.SZW, Dienst voor inspectie en informatie
(voorheen Arbeidsinspectie), een groot aantal wettelijke bepalingen uitgewerkt en praktische
richtlijnen gepubliceerd in de zogenoemde P-bladen. Voorts brengt de I.SZWfolders, brochures,
voorlichtingsbladen en videofilms uit. Ook andere instanties verstrekken informatie of ondernemen anderszins actie. Enkele instanties zijn: Instituut voor Bos-en Natuuronderzoek,
Staatsbosbeheer, Informatie- en Kenniscentrum Natuurbeheer, de Kring van Praktizerende
Boomverzorgers, Innovatie- en Praktijkcentrum Groene Ruimte, de Vereniging Stadswerk en het
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden. De laatst genoemde instelling geeft het
Handboek Arbeidsomstandigheden voor Hoveniers en Croenvoorzieningsbedrijven uit. Hierin
staan checklisten om arbeidsomstandigheden te toetsen en te verbeteren.
Veelal isde informatie gericht op specifieke onderdelen. Daardoor isde informatie voor de groenvoorzieningssector als geheel gebrekkig. Eris behoefte aan bundeling van informatie die volledig,
praktisch en overzichtelijk is.
Verbetering van arbeidsomstandigheden in bedrijven kan het best worden gerealiseerd door
maatregelen die gericht zijn op preventie. Dus het voorkomen van problemen, in plaats van het
bestrijden van de effecten ervan.
Bij het nemen van maatregelen moet volgens een aantal stappen worden nagegaan waar preventieve maatregelen mogelijk zijn. Hierin zit een volgorde. Hoe dichter bij preventiestap 1,des te
meer men preventief bezig is.
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Stap 1 : Ishet gevaarlijke werk of zijn de gevaarlijke materialen te vervangen, bijvoorbeeld chemische door mechanische onkruidbestrijding?
Stap 2: Indien dit niet mogelijk is, dan moet men kiezen voor de meest veilige methode of materialen, bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen die minder gevaarlijk zijn voor de mens.
Stap 3: Isde gevaarlijke bron af te schermen, bijvoorbeeld door lawaaiproducerende bronnen te
isoleren?
Stap 4: Als er dan toch gevaren overblijven is het zaak de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.
Stap 5: Mocht letsel ontstaan zorg dan voor EHBO-middelen.

De geschiedenis
In het begin van de vorige eeuw was in Nederland geen behoefte aan een arbeidsomstandighedenwetgeving. Weliswaar gebeurden er regelmatig ernstige ongelukken, maar aan werknemers
werd niets gevraagd.
Wel had men behoefte aan wettelijke regelingen ter bescherming van de veiligheid en de
gezondheid van omwonenden van een bedrijf. Dit leidde al in 1810 tot een decreet van
Napoleon. Afhankelijk van de mate van gevaar was de vergunningsprocedure zwaarder.
Het Napoleontische besluit werd in 1824 vervangen door een besluit van Willem I, dat in 1875
werd opgevolgd door de zogenoemde Fabriekswet. In 1 895 kwam de (eerste) Veiligheidswet ter
(minimale) bescherming van volwassen mannen. De wet gold slechts voor fabrieken en werkplaatsen. Datzelfde was het geval bij de latere Veiligheidswet 1934 en de huidige
Arbeidsomstandighedenwet. De veldarbeid werd pas in de wet ingevoegd bij de opvolgende
Arbeidswetten van 1911 en 1919.
De werking van de Veiligheidswet werd uitgebreid en leidde tot de Veiligheidswet 1934. Deze
wet onderscheidde naast de sektor Fabrieken of Werkplaatsen de sektoren Binnenvaart,
Landbouw en dezogenoemde Restgroepen.
Uit het Veiligheidsbesluit 191 6werd in 1939 het huidige Veiligheidsbesluit voor fabrieken of
werkplaatsen 1938 (VBF) afgesplitst. In 1950 volgde het Landbouwveiligheidsbesluit (LBV) en in
1990 het Veiligheidsbesluit Restgroepen.
Na 1950 kwam een groot aantal nieuwe wettelijke regelingen. Dit stelsel van regelingen, waarmee produktiebedrijven en andere arbeidsorganisaties te maken hebben, isdaardoor onoverzichtelijk geworden.
In 1980 werd deArbeidsomstandighedenwet (Arbowet) in het Staatsblad afgekondigd. De
Arbowet isfasegewijs ingevoerd en wordt herhaaldelijk aangepast en uitgebreid.

Vlaanderen
Voor Vlaanderen zijn de arbeidsomstandigheden geregeld in het Algemeen Reglement voor de
Arbeidsbescherming. Dit iseen verzameling van alle beschikkingen over de veiligheid en de
gezondheid en de verfraaiing van werkplaatsen.
Het reglement isonderverdeeld in vijf titels, waarvan titel IIvan fundamenteel belang is. Hierin
staan alle algemene beschikkingen over de arbeidshygiëne, deveiligheid en de gezondheid van
de werknemers. Deze beschikkingen zijn alleen op ondernemingen van toepassing.
Het Commissariaat-generaal voor de bevordering van de arbeid zorgt voor het onderzoek, de
coördinatie en de verspreiding van alle middelen, methoden en technieken die arbeid menselijker
maken. Het commissariaat iseen administratie van het Ministerie van Tewerkstelling enArbeid.
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De Arbowet
Momenteel kennen we de Arbeidsomstandighedenwet die de veiligheid, degezondheid en het
welzijn van werknemers moet bevorderen. In deze wet staat wat de werkgever en de werknemer
moeten doen om de arbeidsomstandigheden in het bedrijf te verbeteren, waardoor de kans op
schade aan de gezondheid verkleint en daardoor het ziekteverzuim terugdringt.

Raamwet
De Arbowet moet optimale arbeidsomstandigheden en optimale zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek realiseren. Dit in overleg tussen werkgever en werknemers.
Daartoe staan in de wet spelregels met de verplichtingen van dewerkgever en de werknemers, de
samenwerking en het overleg tussen beide partijen, de taak van de I.SZW evenals handhavingsaspecten.
De Arbowet iseen raamwet. Dat houdt in dat de regering uitvoeringsvoorschriften geeft in
hoofdzaak bij Algemene Maatregelen van Bestuur. In de uitvoeringsbesluiten van de Arbowet
vindt men opnieuw vele raakvlakken met andere wetgevingen, bijvoorbeeld met de Hinderwet,
deWet Geluidshinder en de Wet Gevaarlijke Stoffen.
Aan deArbowet hangen Veiligheidsbesluiten, die voor een aantal onderwerpen meer gedetailleerde voorschriften geven.Voor de agrarische sektor staan deze in het LandbouwVeiligheidsBesluit
(LVB). In het LVBzijn bepalingen te vinden om ongevallen te voorkomen, over het verschaffen
van hulp bij ongevallen, het voorkomen van schade aan de gezondheid bij het werken met giftige
stoffen, het beschikbaar stellen van schaftgelegenheden en verblijfplaatsen en het aanbrengen
van veiligheidssignalen. Naast de Arbowet en de Veiligheidsbesluiten vullen de zogenoemde Pbladen van de I.SZWde wettelijke bepalingen in met voorschriften, normen en aanwijzingen. In
de komende jaren verandert de Arbowetgeving aanzienlijk. De verschillende veiligheidsbesluiten
worden samengevoegd tot eenArbobreed besluit. Dit heeft tot gevolg dat het verouderde
LandbouwVeiligheidsBesluit vervalt en dat voorschriften op een eigentijds niveau worden geharmoniseerd met die in andere bedrijfstakken. Ook de P-bladenzullen bijgesteld moeten worden
omdat vele achterhaald zijn.

Uitzonderingen
DeArbowet noemt ook groepen waarvoor dewet 'buiten toepassing' is.Zo spreekt de Arbowet
over o.a. 'de burgerlijke openbare dienst'. Dat zijn niet alleen de overheidsinstellingen op het
niveau van Rijk, provincie, gemeente, water- of veenschap en veenpolder, maar ook bepaalde privaatrechtelijke bedrijven of instellingen die overheidstaken verrichten en die de Staat of andere
openbare lichamen beheert.
Het Arbeidsomstandighedenbesluit burgerlijke openbare dienst van de Arbowet bevat afwijkende
regels. De belangrijkste isde toewijzing van bevoegdheden die de Arbowet aan de
Ondernemingsraad (OR) toebedeelt. Die bevoegdheden gaan naar de dienstencommissie in het
Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) of de medezeggenschapscommissie in een met het
ARARovereenkomende medezeggenschapsregeling van een lager overheidsorgaan.
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DeArbowet verplicht dewerkgever veiligheidsmaatregelen
te treffen zodat dewerknemerzich kan beveiligen bij
gevaarlijk werk

Verplichtingen van de werkgever
DeArbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een arbobeleid. Dit omvat niet alleen de
naleving van de minimum voorschriften en de uitvoeringsbesluiten, maar ook maximaal zorgen
(binnen redelijke grenzen) voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers.
Bedrijven met meer dan 100 werknemers moeten arbojaarplannen en arbojaarverslagen opstellen en die indienen bij de I.SZW.
De werkgever moet bij het organiseren van het werk, het inrichten van de werkplek en het bepalen van de produktie- en werkmethoden de volgende punten in acht nemen:
- Dewerksituatie moet zo veilig en gezond mogelijk zijn. Werkgevers zijn verplicht maatregelen
te treffen om fysiek geweld en seksuele intimidatie te voorkomen.
- Machines, werktuigen en stoffen die gevaarlijk zijn voor de veiligheid en gezondheid van
werknemers moeten worden vermeden.
- Bij acuut gevaar moet de werknemer zich in veiligheid kunnen stellen.
- De inrichting van de werkplek, de werkmethode en de hulpmiddelen moeten (ergonomisch)
zijn aangepast aan de werknemer.
- Technische voorzieningen, zoals kantines, schaftgelegenheden, kleedruimten, moeten voldoen aan de voorwaarden in de uitvoeringsbesluiten (bijvoorbeeld uitzicht naar buiten).
- Bij het werk moet rekening worden gehouden met de persoonlijke kenmerken van de werknemer (leeftijd, geslacht, lichamelijke en geestelijke gesteldheid, ervaring).
- Het werk moet zo geregeld zijn dat het geen nadelige invloed heeft op de lichamelijke en
geestelijke gezondheid. Kortcyclische of monotone arbeid moet worden vermeden.
- De taak moet bijdragen aan verbetering van de vakbekwaamheid van de werknemer.
- Dewerknemer moet het werk volgens eigen inzichten kunnen inrichten, contact kunnen houden met collega's en zich op de hoogte kunnen stellen van doel en resultaat van het werk.

Voorkomen van ziekteverzuim
Werkgevers zijn verplicht een beleid te voeren om ziekteverzuim te beperken en te voorkomen.
DeWet Terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume en de Wet Terugdringing Ziekteverzuim
kennen financiële prikkels voor de werkgever en werknemer om het ziekteverzuim te beperken.
Dit komt neer op een eigen risicotermijn van drie of zesweken voor de werkgever, het laten
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afhangen van de hoogte van de ziektewetpremie van de lengte van het verzuim evenals een
bonus/malussysteem.
De Arbowet verplicht bedrijven ook het ziekteverzuim en de ongevallen te registreren. Dit om het
mogelijk te maken een arbobeleid te voeren. Een goed gedocumenteerde ziekteverzuim- en
ongevallenregistratie bieden inzicht in de knelpunten en risico's in het bedrijf.
Bedrijven zijn verplicht een registratie bij te houden van:
- Alle ongevallen met ernstig lichamelijk letsel, dodelijke afloop of ander verzuim.
- Gebeurtenissen waarbij grote materiële schade is ontstaan en waarbij gevaar voor de veiligheid
en gezondheid van medewerkers heeft bestaan.
Het isverder aan te bevelen ook bijna-ongevallen te registreren. De bijna-ongevallen kunnen
aanleiding zijn maatregelen te treffen om een echt ongeluk te voorkomen.
Ongevallen en beroepsziekten die volgens deArbowet aan de I.SZWgemeld moeten worden zijn:
- Ongevallen met ernstig lichamelijk letsel of de dood tot gevolg.
- Gebeurtenissen waarbij grote materiële schade ontstond en gevaar was voor de veiligheid en
gezondheid van medewerkers.
- Beroepsziekten en vermoede beroepsziekten.
- Situaties die voor de gezondheid gevaar opleveren.

Gehandicapte werknemers
Op grond van deWet Arbeid Gehandicapte Werknemers moeten werkgevers maatregelen nemen
voor de handhaving of plaatsing van gehandicapte werknemers. Ook moet de werkgever het aantal gehandicapte werknemers registreren.
Aan het welzijn moet de werkgever extra aandacht besteden. Zo moet de werkgever de taak, de
arbeidsplaats en de arbeidsmiddelen aanpassen aan de gehandicapte werknemer.

Voorlichting, onderricht en ondersteuning
Een belangrijke verplichting van de werkgever is het geven van voorlichting en onderricht over
arbeidsomstandigheden. Deze verplichting iszo belangrijk omdat de werknemers zonder goede
informatie de aan hen gegeven verantwoordelijkheden niet kunnen dragen.
Met voorlichting bedoelt de Arbowet vooral het geven van algemene informatie die nodig is om
vertrouwd te raken met de organisatie en de werkomgeving. Ook elementaire informatie over bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen hoort daartoe. Tevens
moet de werknemer voorlichting krijgen over de dienst- en hulpverlening.
Werknemers jonger dan 18 jaar moeten voorlichting krijgen over het werk, de arbeidsomstandigheden, de opleidings- en promotiemogelijkheden, het beoordelingssysteem en de arbeidsvoorwaarden. Bovendien moeten jeugdigen een mentor krijgen.Tenslotte moeten alle jeugdigen op
de hoogte worden gesteld van bepalingen uit de Arbeidswet 1919 die voor hen gelden.
Onderricht slaat vooral op specialistische informatie over de risico's van taken en over verantwoordelijkheden. Over het algemeen zal een werknemer eerst voorlichting krijgen. Later kunnen
bepaalde aspecten daarvan worden uitgewerkt in onderricht.

Hulp van deskundigen
Werkgevers zijn per 1januari 1997 verplicht zich voor veiligheid, gezondheid en weizijn te laten
ondersteunen door deskundigen. Dat zijn veiligheidskundigen, arbeidskundigen, organisatiedeskundigen, bedrijfsartsen of ergonomen. Eenwerkgever kan op drie manieren aan deze deskundigheid komen, door:
- een of meer werknemers te hebben in een interne deskundige dienst.
- zich aan te sluiten bij een externe deskundige dienst.
- een combinatie van beide.
Inschakeling van deskundigen moet ertoe leiden dat in alle werksituaties activiteiten voor een
betere veiligheid, gezondheid en welzijn kunnen worden verricht. Hoeveel deskundige ondersteu-
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ning nodig isen van welk type hangt af van drie criteria:
- de aard van de risico's,
- de omvang van het bedrijf,
- de kenmerken van de werknemers.
Voorwaarde voor inschakeling van deskundigen is,dat de werkgever zijn besluiten vooraf
bespreekt met het bevoegde overlegorgaan. Dat overlegorgaan kan zijn de Ondernemingsraad,
de Dienstcommissie of bij kleine bedrijven het werkoverleg. Verder moet worden vastgelegd, wie
als deskundigen of deskundige diensten fungeren, wie de leiding heeft en welke middelen
beschikbaar zijn.

Inventarisatie en evaluatie van risico's
Alle verplichtingen die deArbowet oplegt zijn erop gericht om ongelukken tijdens het werk te
voorkomen, ongezond werk te vermijden en werknemers tegen welzijnsonvriendelijk werk te
beschermen.
Om de volgorde van belang van de maatregelen vast te stellen moet de werkgever vanaf 1994
een risico-inventarisatie en -evaluatie uitvoeren. Over een aantal jaren zullen bedrijven bovendien
verplicht zijn dit door of onder (bege)leiding van een deskundige of deskundige dienst te doen,
bijvoorbeeld door de Bedrijfsgezondheidsdienst of de Stichting Gezamenlijke ARBO Service
(STIGAS). De risico-inventarisatie en -evaluatie moet zo vaak als noodzakelijk isworden herhaald.
Dit betekent dat bij wijzigingen in het produktieproces of de aanschaf van een nieuwe machine
opnieuw een risico-inventarisatie moet plaatsvinden.
Een inventarisatie van risico's toont de goede en zwakke punten van de organisatie. Een eerste
inventarisatie brengt problemen, knelpunten, ongezonde en onveilige situaties aan het licht. Alles
tegelijk aanpakken kan niet. Daarom wordt de omvang van de risico's vastgesteld en wordt per
knelpunt berekend hoeveel het kost om de risico's weg te nemen. Aan de hand van de risico-evaluatie bepaalt u, eventueel met een externe deskundige, wat u direct aanpakt en wat nog even
kan wachten. Dit vormt het actieplan voor het komende jaar.

Hulpverlening en geneeskundig onderzoek
DeArbowet regelt voor bedrijfshulpverlening:
- Deverplichting van de werkgever om speciale werknemers te belasten met hulpverlening. Dit
na overleg met het bevoegde overlegorgaan.
- De definiëring van de hulpverleningstaken. Dat zijn eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en het voorkomen van ongevallen bij brand, het alarmeren en evacueren van bedreigde
werknemers en anderen en het contact met externe hulpverleningsinstanties.
BijAlgemene Maatregel van Bestuur kan worden vastgesteld dat een geneeskundig onderzoek
vooraf dient te gaan aan bepaald werk. Bovendien kan het noodzakelijk zijn dit onderzoek tijdens
het werk regelmatig te herhalen.
De Kaderrichtlijn verplicht werkgevers om alle werknemers in de gelegenheid te stellen periodiek
geneeskundig onderzoek te ondergaan.

Veiligheid omstanders en bezoekers
Werkgevers moeten zorgen dat omstanders en bezoekers niet in gevaar worden gebracht door
werkzaamheden van het bedrijf.

Rechten en plichten van de werknemers
Een aantal besluiten van de Arbowet verplicht de werknemer tot het naleven van aangegeven
voorschriften. DeArbowet maakt de werknemer vergaand medeverantwoordelijk. De werknemer
isverplicht om:
- De wettelijke voorschriften en de instructies van de werkgever op te volgen.
- Voorzichtigheid en zorgvuldigheid voor zichzelf en derden in acht te nemen, zoals bijvoor10
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beeld bij een bosmaaier en een motorkettingzaag.
- Op dejuiste wijze beveiligingen op machines en werktuigen te gebruiken, bijvoorbeeld door
de kettingrem op een motorkettingzaag intact te laten.
- De beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen, zoals gehoorbescherming en
veiligheidskleding.
- Op de juiste wijze om te gaan met gevaarlijke apparatuur en stoffen, zoals chemische
middelen.
- Mee te werken aan instructies en onderricht.
- Gevaarlijke situaties direct te melden aan de leiding.
Eenwerknemer heeft recht op werkonderbreking als er naar zijn redelijk oordeel onmiddellijk
gevaar voor personen dreigt. Hij moet de werkonderbreking direct melden aan zijn werkgever.
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De samenwerkingsverplichting
Werkgever en werknemer moeten samenwerken bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden.
Samenwerking moet gebeuren via de Ondernemingsraad, via speciaal in te stellen arbo-commissies of via werkoverleggen. Bij de overheid neemt de Dienstcommissie of de
Medezeggenschapsraad (DC of MR) de arbofunctie van de Ondernemingsraad over.
Werkgevers moeten alle maatregelen die duidelijk van blijvende invloed zijn op de arbeidsomstandigheden van werknemers vooraf bespreken met een van de bovengenoemde overlegorganen.
Ook als die maatregelen niet rechtstreeks deel uitmaken van het arbobeleid.
Afhankelijk van de bedrijfsgrootte moeten werkgevers met het overlegorgaan het arbojaarplan
bespreken, evenals het verzuimbeleid en het arbeidsveiligheidsrapport. Als het overlegorgaan zich
niet met de plannen van de werkgever kan verenigen, moet zij zich met een verzoek om wetstoepassing wenden tot de I.SZW.
De werkgever moet het overlegorgaan in de gelegenheid stellen haar taak op de juiste wijze te
vervullen. Werktijd en bedrijfsfaciliteiten moeten ter beschikking staan.
De leden van het overlegorgaan moeten de gelegenheid krijgen zich van de arbeidsomstandigheden op de hoogte te stellen. Daartoe moet het overlegorgaan het arbojaarplan, het arbojaarverslag, de (nieuwe) inventarisatie en evaluatie van de risico's, het (nieuwe) verzuimverslag en het
arbeidsveiligheidsrapport ontvangen. Verder moet de werkgever afschriften van zijn verzoeken
om wetstoepassing, ontheffingsaanvragen en bezwaarschriften ter beschikking stellen.
Het overlegorgaan heeft een aantal rechten. Dat zijn:
- Een recht op inlichtingen van de ambtenaren van de I.SZW,van de mentor van jeugdige werknemers, van de deskundigen die met welzijnstaken zijn belast en van de hoofden van de deskundige diensten en zelfstandige veiligheidskundigen.
- Het recht ambtenaren van de I.SZW bij een bedrijfsbezoek te vergezellen (m.u.v. bijzondere
gevallen) en zich met hen buiten tegenwoordigheid van anderen te onderhouden.
- Het recht de I.SZW een onderzoek naar een bedrijfssituatie te vragen. De I.SZW isverplicht te
reageren.

Taak en rol van de I.SZW, Dienst voor inspectie en informatie (voorheen
Arbeidsinspectie)
De I.SZW moet toezien op de naleving van de wetgeving op de arbeidsbescherming, met name
de Arbeidswet 1919, de Veiligheidswet 1934 c.q. de Arbeidsomstandighedenwet. Dit betreft in
de eerste plaats de controle van werksituaties. De I.SZW kan daartoe bedrijfsbezoeken afleggen en
onderzoeken instellen naar bedrijfsongevallen.
De normen die de I.SZW hanteert bij het beoordelen van werksituaties, machines, apparaten, stoffen en dergelijke staanvoor het merendeel in de P-bladen. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om veiligheidstechnische aspecten,waarvoor richtlijnen in Uitvoeringsbesluiten zijn tevinden.
11

Persoonlijke bescherming

De I.SZW helpt ook mee de wetgeving uit te voeren door algemene informatie, voorlichting en
adviezen te verstrekken.
De I.SZW heeft daarnaast de mogelijkheid om een aanwijzing te geven, d.w.z. voor te schrijven
op welke wijze bepaalde, globaal geformuleerde wetsartikelen moeten worden nageleefd. De
informatieplicht van de I.SZW aan de werknemersvertegenwoordiging (overlegorgaan) van
bedrijven of instellingen vloeit ook voort uit de Arbowet.

Handhaving
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De handhaving van de regels voor de arbeidsomstandigheden vindt op drie manieren plaats. De
strafrechtelijke handhaving door onder meer opsporingsambtenaren, de bestuurlijke handhaving
door speciaal belaste overheidsambtenaren en de handhaving door zelfregulering.

Strafrechtelijke handhaving
In de arbowetgeving is in het algemeen de werkgever de eerst aansprakelijke als het om arbeidsomstandigheden gaat.
De meeste werkgevers zijn rechtspersoon (vennootschap, stichting, vereniging, overheid, enzovoort). Om toch het niet naleven van de normen te bestraffen, heeft het hoofd of de bestuurder
een zorgplicht. Hij moet ervoor zorgen dat in de onderneming de wettelijke voorschriften worden nageleefd. Bij een zorgplicht rust de aansprakelijkheid van een bestuurder ook op de leidinggevenden die van de bestuurder een uitdrukkelijke opdracht hebben voor naleving van de
betreffende wet te zorgen.
Het hoofd of de bestuurder houdt zich aan de zorgplicht als hij aantoont dat hij de nodige middelen heeft verstrekt, de nodige maatregelen heeft getroffen en een redelijk toezicht heeft
gehouden.
Steeds meer overtredingen van wetten op arbeidsorganisaties zijn economische delicten. Daarop
passen straffen uit de Wet op de economische delicten (WED). Voor overtredingen van de
Arbowet geldt de derde boetecategorie, dat wil zeggen een maximale boete van 10.000 gulden.
Als deze boete geen passende bestraffing is, kan een geldboete worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag van de volgende categorie. Voor Arbowetovertredingen betekent dit een maximale boete van 25.000 gulden.

Bestuurlijke handhaving
De I.SZW kan de volgende bestuurlijke instrumenten inzetten:
- inspectie en onderzoek;
- het werk stilleggen;
- het stellen van eisen;
- de aanwijzing.
Het werk stilleggen kan door de toegang tot bepaalde plaatsen te verbieden of door het werk te
verbieden.
Het stellen van eisen komt in vrijwel alle wetten voor. De Arbowet kent aan het districtshoofd van
de I.SZW de bevoegdheid toe eisen te stellen aan de toepassing van voorschriften. Voorwaarde
is, dat de voorschriften in deAlgemene Maatregel van Bestuur zijn genoemd.
Overigens, de eis moet gesteld worden in een voor beroep vatbare, dus schriftelijke beschikking
van de tot het stellen van de eis bevoegde autoriteit.
In deArbowet isde 'aanwijzing' opgenomen omdat een 'eis' de werkgever onvoldoende in staat
stelt tot zelfregulering. Het gaat hier om de bevoegdheid van het districtshoofd een aanwijzing te
geven over hoe een voorschrift moet worden nageleefd. Het districtshoofd moet eerst overleggen met de werkgever en het overlegorgaan. Op die manier sluit de aanwijzing nauw aan bij de
wensen van werkgever en ondernemingsraad zonder aan de bedoelingen van de wetgever tekort
te doen.
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Zelfregulering
Door extra bevoegdheden toe te kennen aan de werknemers wil de Arbowet de werknemers op
het gebied van de arbeidsomstandigheden tot een gelijkwaardige gesprekspartner voor de werkgever maken.Werkgevers en werknemers waarderen arbeidsomstandigheden vanuit een verschillende invalshoek. Als beide partijen de arbeidsomstandigheden willen verbeteren, kunnen ze ook
in dit spanningsveld vooruitgang boeken. De I.SZWverwacht dat deze zelfregulering een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van de arbeid en een groter effect zal hebben dan alleen met
inspecties.
Alszelfregulering niet tot naleving van de wet leidt, kan elk van beide partijen handhaving op
bestuurlijk niveau in gang zetten. Dewet kent daartoe zowel het overlegorgaan als de werkgever
het recht toe om te vragen om wetstoepassing. Aan individuele werknemers geeft zij het recht
onder bepaalde omstandigheden het werk te onderbreken.
Voorwaarde voor een verzoek om wetstoepassing isslechts, dat er een meningsverschil tussen
werkgever en werknemers is.
Eenverzoek om wetstoepassing dient gericht te worden aan het districtshoofd van de I.SZW.
Indien het districtshoofd geen aanleiding vindt een eis te stellen, een aanwijzing te geven of het
werk stil te leggen, moet hij dat beide partijen schriftelijk meedelen. Beide partijen staat het vrij
hierop een bezwaarschrift in te dienen bij de president van de rechtbank.

IA

Andere wetten
Naast de arbowetgeving zijn er nog andere wetten die arbeidsomstandigheden van werknemers
regelen. Achtereenvolgens komen aan de orde: het Burgerlijk Wetboek, de Arbeidswet 1919, de
Bestrijdingsmiddelenwet, de Wet op de Gevaarlijke Werktuigen en de Warenwet.

Het Burgerlijk Wetboek
Naast de Arbowetgeving stelt ook het Burgerlijk Wetboek (BW) eisen aan goede arbeidsomstandigheden. De werkgever isverplicht 'al datgenen te doen en na te laten,wat een goed werkgever
in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten', (BW 7A, art. 1638z). Met andere
woorden: de werkgever moet ook die arbeidsomstandigheden naar behoren regelen, waarvoor in
de Arbowet geen regels zijn te vinden.

Schadevergoeding
Naast deze algemene verplichting iser nog een bijzondere bepaling. Die luidt: De werkgever is
verplicht 'de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarin of waarmee hij de arbied doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van
de arbeid zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de arbeider tegen
gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is,als redelijkerwijs in verband met de aard
van den arbeid gevorderd kan worden', (BW 7A, art. 1638x). Een arbeidsovereenkomst kan deze
bepaling niet buiten werking stellen.
De bepaling verschaft de werknemer een mogelijkheid vergoeding van zijn werkgever te krijgen
voor de schade door een bedrijfsongeval of een beroepsziekte. De werknemer kan ook smartegeld
van de werkgever vorderen. De procedure met een verzoekschrift bij de kantonrechter is relatief
gemakkelijk.

Voorwaarden
Een eerste voorwaarde voor een schadevergoeding op grond van BW 7A, art. 1 638x is, dat de
werkgever te verwijten valt tekort te zijn geschoten in de zorg die hij als 'goed werkgever' heeft.
Dewerknemer zal dit tekort moeten bewijzen, bijvoorbeeld met getuigen.
Overigens, het nieuwe arbeidsovereenkomstenrecht (BW 7, art. 652) gaat de bewijslast omkeren.
De werkgever is dan in beginsel aansprakelijk voor 'schade die de werknemer in de uitoefening
13
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van zijn werkzaamheden lijdt'. Hij ontkomt slechts aan deze schadevergoeding door aan te tonen
dat hij zijn verplichtingen als goed werkgever is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate
het gevolg isvan opzet van de werknemer.
Een tweede voorwaarde is,dat de werknemer zelf geen 'grove schuld' kan worden verweten. Als
de rechter vaststelt dat medeschuld van de werknemer niet gelijk te stellen is met opzet of
bewuste roekeloosheid, dan heeft hij recht op volledige schadevergoeding. Kortom: het isalles of
niets.

Uitzondering opschadevergoeding

JA

Niet iedere werknemer kan zich beroepen op BW 7A, art.1638x. Uitzonderingen gelden voor
werknemers die vallen onder de Wet sociale werkplaatsen en voor ambtenaren. Ambtenaren
moeten zich beroepen op het ambtenarenrecht.
Vermeld dient te worden dat uit jurisprudentie blijkt, dat er ook een vergoedingsplicht isvoor
schade veroorzaakt door aan het overheidsorgaan toe te rekenen optreden. Natuurlijk moet het
redelijk zijn dat de schadevergoeding geëist wordt.
Eris nog een andere uitzondering. Als een werkgever een werknemer bijvoorbeeld voor uitzendwerk, bij een andere werkgever (de inlener) te werk stelt, kan de werknemer bij een bedrijfsongeval de inlener niet op grond van 1638x aanspreken.Weliswaar isde eigen werkgever voor het
tekortschieten van de inlener aansprakelijk, maar er kunnen toch goede redenen zijn om de inlener aan te spreken. In al die gevallen moet men zich beroepen op de onrechtmatige daad (BW 6,
art. 162 of 170).

De Arbeidswet
De Arbeidswet 1911, later vervangen door deArbeidswet 1919, leidde tot het instellen van de
Arbeidsinspectie, de tegenwoordige I.SZW, Dienst voor inspectie en informatie. Nog steeds gelden de in deze wet geregelde bescherming van vrouwen, jeugdigen en kinderen en de werk- en
rusttijden.

Werk- en rusttijden
DeArbeidswet 1919 kent een serie middelen om werk- en rusttijden te controleren. Dat zijn
onder andere arbeidslijsten, -roosters en -registers. Deze wet vormt bovendien de basis voor een
groot aantal uiterst gedetailleerde en ingewikkelde werk- en rusttijdenregelingen. Daartoe onderscheidt dewet acht sectoren. Naast de landbouw kent elkesector eenof meer werktijdenbesluiten.
De Arbeidswet 1919 gaat uit van een werkdag van 8,5 uur, een werkweek van 48 uur, een verbod op nachtarbeid, op zondagsarbeid en op arbeid op zaterdagmiddag. Erzijn echter veel uitzonderingen. Zijn die uitzonderingen niet passend, dan is het mogelijk onder allerlei omstandigheden vergunning of machtiging krijgen om van de regeling af te wijken.
Het beleid houdt rekening met de groeiende vraag naar soepeler werktijdenregelingen. In 1989
is aan de SERen de Emancipatieraad advies gevraagd over een nieuwe Arbeidstijdenwet.
Uit het advies blijkt dat het onderscheid tussen de sectoren verdwijnt en de regeling eenvoudiger
wordt. De adviesaanvrage onderscheidt een standaardregeling en een overlegregeling. Van de
overlegregeling kan alleen gebruik worden gemaakt via formele afspraken met de vertegenwoordigers van de werknemers.

Bescherming vanvrouwen, jeugdigenen kinderen
Erzijn in de arbeidswet nog slechts enkele bijzondere bepalingen met betrekking tot vrouwen.
Het gaat hierbij om een verbod een vrouw werkzaamheden te laten verrichten die naar het oordeel van het districtshoofd van de I.SZWkennelijk haar fysieke krachten te boven gaan.
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DeArbeidswet 1919 vormt de basis
voorgedetailleerde werk-en rusttijdenregelingen. Naast delandbouw kent
elkesector een of meer werktijdenbesluiten

Dewet zelf bevat verder de verplichting van de werkgever tegemoet te komen aan de bijzondere
omstandigheden van een zwangere of zogende vrouw, onder meer door hen in de gelegenheid
te stellen het kind de borst te geven.

Het jongerenstatuut
Het Jongerenstatuut in de Arbeidswet 1919 begint met een absoluut verbod op kinderarbeid.
Verder iser de arbeid van jeugdigen en de partiële leerplicht geregeld.
Een nieuw Arbeidsbesluit jeugdigen isin deArbowet opgenomen. Van elke jeugdige werknemer
moet een uittreksel uit het bevolkingsregister in de onderneming zijn. De bedoeling hiervan isde
controle te vergemakkelijken.

Bestrijdingsmiddelenwet
De Bestrijdingsmiddelenwet iseen kaderwet met in grote lijnen de eisenvoor detoelating van bestrijdingsmiddelen en diverse bepalingen voor de handel en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.
In het Bestrijdingsmiddelenbesluit staan voorschriften om bij verkoop, transport, opslag en
gebruik de veiligheid en de gezondheid te garanderen. Hieronder valt het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
De overheid laat bestrijdingsmiddelen per beschikking toe. Inzo'n beschikking isonder meer aangegeven wat er in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG) op het etiket moet staan. Bij een aantal,
zeer risicovolle bestrijdingsmiddelen zijn arbeidshygiënische maatregelen in het gebruiksvoorschrift opgenomen. De Bestrijdingsmiddelenwet verbiedt het handelen in strijd met dat gebruiksvoorschrift.
15
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Indien het bestrijdingsmiddel zo giftig is,dat het een doodskopsymbool moet hebben, isde verkoop beperkt tot personen met een door de minister uitgereikt legitimatiebewijs en tot degenen
die de handel in bestrijdingsmiddelen mogen uitoefenen.

IA

InhetBestrijdingsmiddelenbesluitstaanvoorschriftenoverhetgebruikvanpersoonlijke beschermingsmiddelen

Naast de Bestrijdingsmiddelenwet, het Bestrijdingsmiddelenbesluit en het Wettelijke
Gebruiksvoorschrift kunnen in Publicatiebladen van de I.SZW regels voor het werken met bestrijdingsmiddelen staan.

Wet op de Gevaarlijke Werktuigen (WGW)
Dezewet isin theorie een produktveiligheidswet. Daarnaast richt de wet zich ook tot de gebruiker.
De WGW geeft in de eerste plaats de wettelijke basis voor vervaardigingsvoorschriften. Die vallen
uiteen in materiaal-, constructie-, beveiligings- en kentekeneisen.
De kern van de WGW ligt in het verbod een gevaarlijk werktuig te hebben of af te leveren als het
niet isvervaardigd volgens de voorschriften. Men moet van werktuigen die gekeurd dienen te
zijn, een certificaat van goedkeuring kunnen tonen.Als dat niet kan, mag de I.SZW het werktuig
verzegelen.
DeWGW zal in de nabije toekomst worden vervangen door de Wet Werktuigen, waarin ook
Europese richtlijnen voor de produktveiligheid zijn te vinden.

Warenwet
Deze wet richt zich uitdrukkelijk op de veiligheid van het produkt voor de gebruiker. De nadruk
ligt op de bescherming van de volksgezondheid. DeWarenwet isin 1988 herzien.
De wet iseen raamwet: voorschriften zijn per produkt in uitvoeringsbesluiten ondergebracht. Een
belangrijk uitvoeringsbesluit is het Besluit draagbaar klimmateriaal. Hierin, en in de op dit besluit
gebaseerde ministeriële regeling, staat een groot aantal eisen. Die eisen hebben betrekking op de
deugdelijkheid en de afmetingen, sterkte, stijfheid, stabiliteit, uitwendige staat en de slipvastheid
van de treden.
Op het produkt moet een gebruiksaanwijzing zijn aangebracht en er moet een handleiding met
uitgebreide veiligheidsvoorschriften worden bijgevoegd.
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Europeserichtlijnenvoor arbeidsomstandigheden
De Europese Unie beschikt over mogelijkheden om wetten te maken. De belangrijkste mogelijkheid isde richtlijn. Een EC-richtlijn dwingt, na goedkeuring door de Raadvan Ministers, een lidstaat de inhoud ervan in nationale wetgeving om te zetten, meestal binnen twee àdrie jaar. Een
richtlijn laat de nationale overheden vrij bij de uitvoering.
Voor de arbeidsomstandigheden heeft de EGtwee soorten richtlijnen beschikbaar. De eerste is de
sociale richtlijn. Deze is gebaseerd op artikel 118A van het EEG-Verdrag, vandaar ook de aanduiding 118A-richtlijn. Detweede isde produktveiligheidsrichtlijn. Deze isgebaseerd op artikel 100A
van het EEG-Verdrag en wordt dus ook de lOOA-richtlijn genoemd.
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Sociale richtlijnen
De belangrijkste sociale richtlijn isde Kaderrichtlijn van 12 juli 1989 voor de veiligheid en de
gezondheid van werknemers. De inhoud isvergelijkbaar met de Arbowet. De Kaderrichtlijn leidde
tot diverse aanpassingen in de Arbowet en isde basisvoor zogenoemde bijzondere richtlijnen.Er
zijn twaalf bijzondere richtlijnen verschenen en er zijn nog meer in de maak.
Devoor de sector relevante bijzondere richtlijnen omvatten regels voor:
- Arbeidsplaatsen (89/654/EEG);
- Omgaan met arbeidsmiddelen (89/655/EEG);
- Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (89/656/EEG);
- Hanteren van lasten met gevaar voor met name rugletsel (90/269/EEG);
- Werken met beeldschermapparatuur (90/270/EEG).
- Blootstelling aan kankerverwekkende stoffen (90/394/EEG);
- Werken met gevaarlijke biologische stoffen (90/679/EEG);
- Tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (92/57/EEG).
- Veiligheids- en gezondheidssignalering (92/58/EEG).
- Veiligheid en gezondheid van zwangere werkneemsters (92/85/EEG).

Produktveiligheidsrichtlijnen
De twee belangrijkste EG-produktveiligheidsrichtlijnen zijn de machinerichtlijn en de persoonlijke
beschermingsmiddelenrichtlijn.
Het uitgangspunt van de machinerichtlijn (89/392/EEG) isdat het produkt veilig moet zijn. Lukt
dit niet dan moeten beveiligingen worden aangebracht en een gebruiksaanwijzing worden toegevoegd. Bij machines met een groot risico moet defabrikant het produkt een EG-type-onderzoek
laten ondergaan bij een keuringsinstantie.
Defabrikant isverplicht een verklaring op te stellen, dat het produkt voldoet aan de bepalingen
van de richtlijn.Verder moet defabrikant een EG-merkteken op het produkt aanbrengen. Tot slot
moet eenfabrikant van ieder produkt een technisch constructiedossier bijhouden.
De 10OA-richtlijn over persoonlijke beschermingsmiddelen (89/686/EEG) kent in grote lijnen
dezelfde systematiek alsde machinerichtlijn.
Maar er iseen praktisch knelpunt voor defabrikanten. Nog veel te weinig normen gelden in de
hele EG.Zeker voor ingewikkelde persoonlijke beschermingsmiddelen zijn overgangsbepalingen
nodig. Toepassing van de machine- en de persoonlijke beschermingsmiddelenrichtlijn vindt plaats
in de Wet op de gevaarlijke werktuigen.

17

Persoonlijkebescherming

Onderzoek, voorlichting en onderwijs
Nederland
Onderzoek

IA

Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO) Onderzoekop eendoelmatig ecologisch,maatschappelijkeneconomischbeheervanbossen, natuurgebieden enstedelijkgroen.
Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAC-DLO) Onderzoekop deveiligheid, degezondheid en
het welzijn van dewerkendenin degroene sector.
Landbouwuniversiteit Wageningen (LUW) Wetenschappelijkonderzoekenuniversitair onderwijs.
Stichting Gezamenlijke ARBO Service (STIGAS) Onderzoekenvoorlichting arbeidsomstandigheden.

Voorlichting
Bosschap Samenwerkingsorgaan van deorganisaties van werkgevers enwerknemersin de bosbouw
en houtteelt.
Industrie- en Voedingsbond CNV Behartiging belangen van dewerknemers.
Informatie- en Kennis Centrum Natuurbeheer (IKC natuurbeheer) Bevorderen van deoverdracht
van kenniseninformatie overnatuur, bos,landschap, flora, fauna en stedelijkgroen.
Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging (KNBV) Bevorderen van debosbouw, delandschapsbouw enhet natuurbehoud.
Kring van Praktizerende Boomverzorgers (KPB).
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA).
Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitektuur (NVTL) Bevorderen van tuin- en
landschapsarchitektuur.
Staatsbosbeheer (SBB) Beheren van staatsbossenen -natuurterreinen enhet verhurenvan jacht- en
visrechten.
Nederlandse Organisatie van Groenvoorzieners.
Unie van Provinciale Landschappen Behoudenbeheervan natuur- of cultuurwetenschappelijk
belangrijke terreinen.
Vereniging Kring Tuin- en Landschapsvoorziening (KTL) Belangenbehartiging van dehoveniers-en
groenvoorzieningsbedrijven.
Vereniging Stadswerk Nederland Bevorderingvan dedeskundigheid enbelangenbehartiging vande
leden.
Voedingsbond FNV Behartiging belangen van dewerknemers.

Onderwijs
Landbouwuniversiteit te Wageningen (LUW).
Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein Hogerberoepsonderwijsoverbestemming, inrichting enbeheervan het buitengebied.
IPCGroene Ruimte Praktijkonderwijs, leerlingstelselopleidingenen (bedrijfs)trainingen.
IPC Plant Praktijkonderwijs, waarin arbeidsomstandigheden energonomieeen belangrijke plaats
innemen.
Transferpunt Larenstein Bijscholingscursussen, contractonderwijs en contractonderzoek.
Stichting Onderwijs Groenvoorzieningen (SOG).
Stichting Opleidingscentrum 't Vanck Bosbouw,cultuurtechnische ennatuur- enmilieutechnische
opleidingen.
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Vlaanderen
Onderzoek
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer Standplaatsonderzoek,bosvitaliteit, bosontwikkeling,verdedelingengenetischonderzoek.
Bodemkundige Dienst Grondonderzoek.
Universiteit Cent, Landbouwfaculteit.
Laboratorium voor Bosbouw.
Lisec.
Katholieke Universiteit Leuven.
Universiteit Antwerpen (RUCA).

<f x

Voorlichting
Educatief Bosbouwcentrum Croenendaal Informatie overbosen bosbeheer.
Vlaamse Bosbouwvereniging vzw Verenigingvoorbosbehoud,bosuitbreiding, natuurgetrouw bosbeheer.
Pro Silva Vlaanderen Verenigingter bevordering van natuurgetrouwe bosbouw.
Verenigingvan boseigenaars, boomkwekersende houtkolom.
FEDEMAR, Belgische Federatie der Bosuitbaters.
Ministerie Vlaamse Gemeenschap AMINAL, Dienst Waters en Bossen.
Ministerie Vlaamse Gemeenschap AMINAL, Dienst Groen.
Bedrijfsgroep van tuinaannemers.
BVTL Belgische Vereniging van Tuin- en landschapsarchitekten.
Vereniging der Belgische Tuinaannemers VBTA.
Vereniging voor Openbaar Groen vzw.

Onderwijs
Landbouwfaculteit Universiteit Gent.
Landbouwfaculteit Katholieke Universiteit Leuven.
Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal. Facultatieve opleidingen groentechnicus,
bosarbeiders e.a.
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Over dit deel
De groenvoorziening isonderverdeeld in vijf hoofdgroepen. Tot elk van deze groepen worden
verschillende objecten gerekend (Inleiding). Voor de aanleg en het onderhoud van al deze objecten zijn veel soorten werkzaamheden noodzakelijk, waarvoor een groot scala aan machines en
werktuigen wordt ingezet (Werkzaamheden). Deze brengen gevaren met zich mee, waartegen
men zich moet beschermen (Gevaarlijke situaties). Ook de omstandigheden waaronder de werkzaamheden worden uitgevoerd, kunnen gevaar opleveren voor het uitvoerend personeel
(Bijzonder werksituaties).
Om zich tegen deze gevaren te beschermen, moeten afhankelijk van de situatie één of meer persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen. Voor veilig werken met machines en de toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn veel nationale en internationale normen verschenen (Normen en richtlijnen).
Tenslotte iseen overzicht gegeven van de geraadpleegde en aanbevolen literatuur.

22

Inleiding

Inleiding
Voor aanleg en onderhoud iser een groot assortiment machines en werktuigen . Deze bezitten
vrijwel allemaal een of meer eigenschappen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van
het personeel. Daarnaast komen er situaties voor die gevaarlijk zijn, zoals het werken langs de
openbare weg. Tegen al deze gevaren kan het personeel zich beschermen door beschermingsmiddelen te dragen.
Om de kwaliteit van deze middelen te handhaven zijn veel nationale en internationale normen en
aanbevelingen uitgegeven met eisen waaraan de beschermingsmiddelen moeten voldoen.
Dewerkzaamheden voor de aanleg en het onderhoud staan in het boek 'Tijdnormen groenvoorziening en buitensport-accommodaties' (1993) van de Commissie Normering Groen (CNC) en
het Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO ) te Wageningen. In deze uitgave zijn de
werkzaamheden en de in te zetten machines en werktuigen aan een groot aantal groepen toebedeeld. Elke groep is het geheel van bewerkingen aan een makkelijk te onderscheiden onderdeel
van aanleg en onderhoud van bos, plantsoenen en sportvelden. Enkele van deze groepen zijn
voorbereiding, aanleg van tijdelijke voorzieningen, grondbewerking, inzaai- en bezodingswerk,
gras, verhardingen en bos- en overige beplantingen.
Elke groep isonderverdeeld in objecten, waarbinnen bewerkingen bij elkaar horen.Tot gras
behoren onder meer sportvelden, gazons, heide, hoogveen en bermen in het buitengebied.

B

Uit 'Tijdnormen' (IMAC 1993) blijkt dat op veel objecten hetzelfde werk wordt uitgevoerd. Om
deze reden zijn alle objecten in vijf hoofdgroepen ondergebracht. De hoogte van het gewas
bepaalt de keuze van de eerste drie groepen. Deze groepen zijn bomen en bossen, heesters en
struiken en gras. De twee laatste groepen zijn verhardingen en waterpartijen. In tabel 1staan de
vijf hoofdgroepen met de bijbehorende objecten.
TABEL 1 HOOFDCROEPINDELINC

Hoofdgroep

Object

Bonnenenbossen

Bomen, laanbomen, bosplantsoen, bosjes,singelsengrienden

Heestersenstruiken

Heesters,hagen, rozen,wisselperken,vasteplantenen bloembakken

Gras

Sportvelden,golfvelden, gazons, trapvelden, ruwgras, ruigtevegetaties (verwilderings-

Verhardingen

Geslotenverhardingen, halfverharde wegen, padenensportveldenenopen verhardingen

Waterpartijen

Cunetten, grachten, grondwallen, sleuven,sloten,taludsen vijvers

terreinen), heide,hoogveenenbermenin het buitengebied

Werkzaamheden, machines en werktuigen
Een onderscheid wordt gemaakt tussen aanleg- en onderhoudswerkzaamheden. Deze staan voor
de verschillende groepen in de tabellen 2 tot en met 6 (achteraan dit deel).

Aanlegwerkzaamheden
De aanlegwerkzaamheden komen bij alle vijf hoofdgroepen voor. Devolgorde van werk isgekozen op basisvan het aanlegproces. Vanaf de voorbereidende werkzaamheden tot aan het plaatsen van terreinafscheidingen. Daarnaast zien we werkzaamheden alsgrondbewerking om het
bodemprofiel te veranderen, de onkruidbestrijding, het zaai- en plantklaarmaken en bemesten.
Specifieke aanlegwerkzaamheden zijn voor de hoofdgroep 'Bomen en bossen' de prunusbestrijding en voor de hoofdgroep 'Heesters en struiken' de nazorg bij beplantingen.
Voor de hoofgroep 'Gras' zijn dit de inzaai- en bezodingswerkzaamheden.
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Bij de hoofdgroep 'Verhardingen' zijn specifieke werkzaamheden aangegeven, zoals het graven,
laden en transporteren van grond en het aanbrengen van verhardingen, inclusief het profileren
en verdichten van het zandbed voor verkeer, sport en spel. Voorbeelden zijn straten en pleinen,
halfverharde wegen, paden, sportvelden en banen.
Specifieke werkzaamheden bij de hoofdgroep 'Waterpartijen' zijn onder andere de maatregelen
om een bepaalde waterbeheersing te krijgen en het aanbrengen van constructies die uit grond
bestaande taluds, bodems en oevers beschermen.

Onderhoudswerkzaamheden

ß

In tegenstelling tot de aanlegwerkzaamheden treffen we hier grotere verschillen aan.
Voor 'Bomen en bossen'worden onderhoudswerkzaamheden zoals dunnen, snoeien, wondbehandeling, schoonmaken, onkruidbestrijding, bemesting, bestrijding van ziekten en plagen en
inboeten verricht aan bomen, bosplantsoen, heesters, botanische rozen, struikrozen en hagen.
Daarnaast valt onder onderhoudswerkzaamheden het beheer van beplantingen in landschappelijke elementen. Voorbeelden daarvan zijn het vellen, dunnen, snoeien en opruimen van naaldhout, loofhout, grienden, evenals het oogsten en uitslepen van naald- en loofhout en grienden.
Voor de 'Heesters en struiken' komen daarbij de onderhoudswerkzaamheden aan wisselperken,
bloembakken en vaste planten.
Voor 'Cras'is er het werk aan gazons, grasvelden en grasstroken, evenals het onderhoud van
grassportvelden, trapvelden en verwilderingsterreinen. Enkele van deze werkzaamheden zijn
maaien, vegen, kanten bijwerken en herstelwerkzaamheden aan de grasmat.
Bij 'Verhardingen' zijn er de onderhoudswerkzaamheden aan verhardingen, paden en wegen en
de mechanische en chemische onkruidbestrijding.
Bij de 'Waterpartijen' het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan sloten, singels, vijvers
en natte oevers, zoals maaien en vuil afvoeren.
In de tabellen 2 tot en met 6 aan het eind van dit deel staan voor elke bewerking de in te zetten
machines, ledere machine of werktuig is uit de uitgave van CNC en IMAC-DLO overgenomen,
maar er iseen vereenvoudiging aangebracht. Zo zijn alle transportvoertuigen onder één noemer
gebracht, evenals de groep graafmachines. Deze vereenvoudiging isniet van invloed op het te
kiezen persoonlijk beschermingsmiddel.
Dewerktuigen die aan een twee-assige trekker kunnen worden gekoppeld, zoals de grondbewerkingsmachine, een houtversnipperaar en een spuitmachine, zijn in drie categorieën onderverdeeld, namelijk:
- het getrokken werktuig;
- het aangedreven werktuig;
- de spuitmachine.
Ook hier kunnen we zien dat veel machines en werktuigen bij alle groepen voorkomen en dat
bepaalde machines slechts bij één groep zijn te vinden, zoals de maaimachine bij de groep
'Gras', de wals bij de groep 'Verhardingen' en de maai-/veegboot bij de groep 'Waterpartijen'.

Gevaarlijke situaties en veiligheidsaspecten
Nagenoeg bij allewerkzaamheden gebruikt het personeel machines en werktuigen waarbij het
bloot staat aan één of meer gevaren.Welk gevaar het personeel loopt, verschilt per machine en
werktuig.
De twee-assige trekker bijvoorbeeld wordt met veel andere werktuigen gebruikt. Het belangrijkste gevaar is het hoge geluidsniveau. Alhoewel de fabrikant aan dit punt veel aandacht heeft
besteed, produceren veel trekkers nog steeds te veel geluid. Een ander aspect zijn de trillingen
die via de zitplaats op de bedieningsman worden overgedragen. Een goede zitting kan dit probleem oplossen.
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Er is nog een voorbeeld te geven. De bosmaaier zaagt en maait in het bos en in het ruwe gras.
Dit werktuig bergt een groot aantal gevaren in zich. Zo wordt ermee in het bos gewerkt, waar
men zich tegen takken kan stoten. Daarnaast spatten door het draaiende mes of zaagblad vee!
ongerechtigheden op, zoals zand en steentjes, en veroorzaakt de motor lawaai en trillingen.
Tevens kan men tijdens het werk vallen of uitglijden en met het draaiende mes of het zaagblad in
aanraking komen.
Voor elke machine zijn de gevaarlijke aspecten aan te geven waartegen het personeel zich kan
beschermen met beschermingsmiddelen.
Bescherming verkleint de kans op schade aan de volgende lichaamsdelen en organen :
- het hoofd, met name de schedel, door stoten of door vallende voorwerpen;
- de ogen en het gelaat, door opspattend vuil, zoals stof en stenen;
- de ademhalingsorganen, door stof, chemische middelen, gassen en dampen;
- het gehoor, door hoge geluidniveaus;
- de handen en armen, door trillingen, chemische middelen en mechanische oorzaak;
- de benen en voeten, door mechanische oorzaak;
- het lichaam, door chemische middelen, slecht zichtbaar zijn langs de weg,verdrinking en
vallen.

ß

De beschermingsmiddelen zijn in negen groepen naar het te beschermen lichaamsdeel onder te
verdelen. Deze staan in tabel 7. In tabel 8 staan de machines en de beschermingsmiddelen. De
keuze van deze middelen is bepaald door de gevaarlijke eigenschappen van elk van deze machines en werktuigen.

Dg
b

BESCHERMING
tN UW LICHAAM

Degrote hoeveelheid beschermingsmiddelen
zijn naar het tebeschermenlichaamsdeelin
negengroepen in tedelen
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Bijzondere, gevaarlijke werksituaties
Ook werksituaties kunnen extra gevaren voor het uitvoerend personeel opleveren. Voorbeelden
zijn het werk langs de openbare weg en het omgaan met gevaarlijke stoffen en middelen.
Om het personeel te beschermen, moeten soms speciale veiligheidsmiddelen worden gedragen.
Deze staan in tabel 9.

Langs openbare wegen, bus-en trambanen

Iß

Werk langs de openbare weg vereist dat er voldoende werkruimte isen dat iedereen goed zichtbaar isvoor het verkeer. De werkplek moet duidelijk zijn aangegeven met waarschuwingshekken,
markeringslinten of -koorden, kegels en geleidebakens. Hetverkeer kan er omheen rijden en het'
werk isveilig uit te voeren. Hier gaat het bijvoorbeeld om werkzaamheden als het snoeien van
'straatbomen en het scheren van hagen.

Opvallende kleurenmoeten deveiligheid verhogen van werkerslangs deopenbare weg

Rijdende werktuigen, bijvoorbeeld trekkers en maaimachines, moeten van eenzwaailicht of een
knipperlichtinstallatie zijn voorzien.Tevens moet de machine met een opvallende kleur zijn
beschilderd. Ook moet het werk bij voorkeur bij daglicht en voldoende zicht worden uitgevoerd.
Het personeel draagt reflecterende veiligheidsvesten.

Hoogspanningsleidingen en ondergrondse leidingen
Vooral in het buitengebied moet wel eens worden gewerkt bij hoogspanningsleidingen. Dan
moet men met het nutsbedrijf contact opnemen om maatregelen te treffen. Verder mogen geen
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metalen ladders worden gebruikt. Als er kans bestaat met een leiding in aanraking te komen, bijvoorbeeld met een hoogwerker, dan moet de spanning van deze leiding worden afgehaald. De te
gebruiken machines moeten op rubberbanden staan.
Bij graafwerk moet worden uitgezocht of kabels en leidingen in de grond liggen. Dat kan door
drie dagen voor het werk kontakt op te nemen met het 'Kabel- en Leidingen Informatie Centrum'
(KLIC). Die kent de juiste ligging van de kabels en leidingen.
Spoor de leidingen op en leg ze bloot voor u met het graven begint. Mocht er toch schade ontstaan, dan moet u dat meteen melden (zie Beheer van stads- en laanbomen).

Aan het water
Aan het water kunnen zich specifieke gevaren voordoen. Daartoe behoort de kans in het water
terecht te komen en te verdrinken. Maar ook bestaat het gevaar de ziekte van Weil op te lopen bij
het opruimen van kadavers.
Om die gevaren te beperken, dienen voldoende goedgekeurde reddingsvesten aanwezig te zijn
en lange rubberhandschoenen om de kadavers van vogels uit het water te halen.

Iß

Speciale maatregelen moeten voorkomen dat iemand in het water terecht komt

Gevaarlijke stoffen en middelen
Vaak worden middelen en materialen gebruikt, die schadelijk zijn voor de gezondheid. Dit zijn bijvoorbeeld:
- chemische stoffen, zoals kunstmest, bestrijdingsmiddelen, verven, beitsen en oliën;
- gassen,zoals propaan, uitlaatgassen en rook;
- bouw- en bestratingsmaterialen, zoals stenen, beton, hout, stalen balken, rijplaten, tegels en
opsluitbanden en
- afrasteringmaterialen, zoals gaas, (prikkel)draad, palen en planken en spijkers.
Een groot probleem vormt bodemvervuiling door chemicaliën. Als u die moet opruimen, moet u
maatregelen nemen,zoals het dragen van beschermende kleding.
Tenslotte dient ook nog het ruimen van graven met stoffelijke resten te worden gemeld. Om zich
te beschermen moet het personeel een overall, hoge veiligheidslaarzen of -schoenen en lange
rubberhandschoenen dragen. Desinfecteer na het werk het gereedschap, de kleding en de
lichaamsdelen die bij het opruimen bloot waren.
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Normen en richtlijnen
Grote waarde wordt gehecht aan een deugdelijke en betrouwbare constructie van de bescherming. Daarvoor zijn diverse richtlijnen te vinden in de Nederlandse Eenheid Normen (NEN), de
Duitse Industrie Normen (DIN) en de P-bladen van de Arbeidsinspectie (tegenwoordig I.SZW).

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI)

ie

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) is in Nederland de centrale instantie die de normalisatie bevordert. Het NNI stelt ook normen vast.
Een norm iseen document dat voor gemeenschappelijk gebruik regels, richtlijnen of kenmerken
bevat. Het doel isorde te bereiken. Normen zijn gebaseerd op gezamenlijke resultaten van
onderzoek en praktijk.
Het normalisatiewerk heeft plaats op nationaal, Europees en wereldniveau. Het NNI vertegenwoordigt Nederland in Europees verband als lid van het Comité Européen de Normalisation
(CEN) en in mondiaal verband als lid van de International Organization for Standardization (ISO).

De P-bladen
De P-bladen zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen. Door de aanwijzingen in de P-bladen in
acht te nemen, voldoet men naar het oordeel van de Arbeidsinspectie (tegenwoordig I.SZW) aan
de wettelijke bepalingen. Mocht op een andere wijze even veilig worden gewerkt, dan is natuurlijk ook aan de wettelijke bepalingen voldaan.
In hoofdstuk 6 staat een overzicht van de normen en P-bladen voor veilig werken met machines
en werktuigen en de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Het Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) en
de Forsttechnische Prüfungsausschuss (FPA)
Het Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) en de Forsttechnische Prüfungsausschuss
(FPA) testen persoonlijke beschermingsmiddelen voor de bosbouw op veiligheid en draagcomfort. Goedgekeurde produkten krijgen een KWF/FPA-keurmerk. De bosbouwsector in Duitsland
accepteert dit keurmerk. Een regelmatige controle op de kwaliteit van de middelen en een goede
opslag is noodzakelijk om er op te kunnen blijven vertrouwen.

Europese richtlijnen
Apart dienen de twee Europese richtlijnen te worden vermeld ten aanzien van machines en persoonlijke beschermingsmiddelen. De ene handelt over de constructie en produktie van machines
en middelen, de ander over de omgang met machines en persoonlijke beschermingsmiddelen
(Richtlijn 100Aen 118A).

C

f

CE-keur

^^—

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen die worden verhandeld, moeten

voldoen aan de Europese richtlijnen en worden voorzien van het CE-keur.
Tot 1juli 1995 geldt nog een overgangstermijn (Besluit van 2 juni 1994
tot wijziging van het Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen;
Logo Europees keurmerk Staatsblad 1994, 406). Persoonlijke beschermingsmiddelen zonder CEkeur mogen nog tot 1juli 1995 worden verhandeld. Deze middelen
moeten natuurlijk wel aan het nationale recht voldoen.
De meeste produkten voldoen technisch al aan de CE-normen. Vaak kunnen deze door kleine aanpassingen (instructie-aanwijzingen en instructieboekjes) goedgekeurd worden. De CE-normen voor veiligheidsbroeken
zijn echter strenger.
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Deel C gaat verder in op persoonlijke beschermingsmiddelen en beantwoordt vragen over de
eisen en normen waaraan ze moeten voldoen, waar ze te verkrijgen zijn en tegen welke kosten.
De beschermingsmiddelen zijn onderverdeeld naar het te beschermen lichaamsdeel. De negen
groepen staan in tabel 7. Ook isvermeld in welke paragraaf van hoofdstuk C specificaties zijn te
vinden.
In de tabellen 8 en 9 isde relatie aangegeven tussen machine en werktuigen, de bijzondere werksituaties en de beschermingsmiddelen.

TABEL 2 HOOFDGROEP 'BOMEN ENBOSSEN'
Aanleg-enonderhoudswerk zaamheden
Machineen/ofwerktuig

A

-Bosmaaier

X

X X

-Eenassigetrekkermetwerktuig
-Graafmachine

G

B C D E F

K L

M N

X
X

X
X X

-Hoogwerker

X

-Laadschop

X

-Mech.snoeischaar

X
X

X

X

X

-Motorboor
-Motorkettingzaag

1

H 1

X

X

X

X X

-Motorrugbladblazer

X

-Motorrugspuit

X

X

-Stobbenfrees

X

-Stoksnoeischaar

X

-Transportvoertuig

X

X

X

X

X

-Tweeassigetrekkermetgetrokkenwerktuig
-Tweeassigetrekkermetaangedrevenwerktuig

X X

-Tweeassigetrekkermetspuitmachine
•Versnippermachine

Aanlegwerkzaamheden
A. Voorbereidende werkzaamheden; opruimen bomen
en houtgewassen
B. Grondbewerking en groeiplaatsverbetering
C. Chemische onkruidbestrijding
D. Mechanische onkruidbestrijding
E. Prunus- en ziektebestrijding
F. Planten enbemesten
G. Terreinafscheidingen verwijderen enplaatsen

X
X

X

X

X X

X

X

X

X
X

Onderhoudswerkzaamheden
H. Blessen,vellen,dunnen en zuiveren
I. Snoeien enonttakken
j. Versnipperen en afvoeren
K. Stobbenfrezen
L. Inboeten enbijplanten
M. Schoonmaken;blazen
N. Transportwerkzaamheden
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TABEL 3 HOOFDGROEP 'HEESTERS EN STRUIKEN'

Aanleg-en onderhoudswerkzaamheden
Machineen/ofwerktuig

A

B C

-Bosmaaier

X

-Eenassigetrekker metwerktuig

X

- Casdrukrugspuit

D

E

G

H I
X

X

X

X

X X

X

X

-Graafmachine

Iß

F

X

-Mech.heggeschaar

X

-Mech. snoeischaar

X

-Motorboor

X

-Motorkettingzaag

X

-Motorrugbladblazer

X

-Motorrugspuit

X

-Transportvoertuig

X

-Tweeassigetrekkermet

getrokkenwerktuig

-Tweeassigetrekkermet

aangedrevenwerktuig

-Tweeassigetrekkermetspuitmachine
-Versnippermachine

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Voorbereidende werkzaamheden; opruimen
Chemische onkruidbestrijding
Mechanische onkruidbestrijding
Bemesten;anorganisch en organisch
Crondbewerking
Planten en zaaien
Nazorg beplantingen
Terreinafscheidingen; verwijderen en plaatsen

Onderhoudswerkzaamheden
I. Bestrijdenvanziekten en plagen
j . Schoonmaken; blazen
K. Snoeien,versnipperen en afvoeren
L. Transportwerkzaamheden
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X

X

X
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X
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TABEL 4 HOOFDGROEP 'GRAS'
Aanleg-enonderhoudswerkzaamheden
Machineen/ofwerktuig

A

B

C

D

-Bosmaaier

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

X

-Eenassigetrekkermetwerktuig

X

-Graafmachine

X

X X

X

X

-Crafdelfmachine

X

-Hogedrukreiniger

X X

-Kantensnij/maaimachine

X

- Maaimachine, motorhand-

X

-Maaimachine,zelfrijdend

X

-Mech.heggeschaar

X

-Motorboor

X

-Motordumper

X

-Motorrug-bladblazer

X

-Motorrugspuit

X

-Transportvoertuig

X

-Tweeassigetrekker metgetrokkenwerktuig

X

-Tweeassigetrekker metaangedrevenwerktuig

X

X X

X

A.
B.
C.
D.

X X

X
X

X X X

X X

-Tweeassigetrekkermet spuitmachine
-Zodensnijmachine

Iß

X

X

X
X

X

Crondbewerking
Inzaai- en bezodingswerkzaamheden
Drainage en waterhuishouding
Terreinafscheidingen, verwijderen en plaatsen

Onderhoudswerkzaamheden
Maaien c.q. bijmaaien
Kanten en randen bijwerken
Herstelgrasmat, bezanden,toplaagonderhoud en diepbeluchten
Schoonmaken, blazen envegen
Chemische onkruidbestrijding en bemesten
Schudden,wiersen,verzamelen en persen
Transport en afvoer maaise!
Transportwerkzaamheden
Delven en onderhoud van graven
N. Onderhoud machinesen werktuigen
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TABEL 5 HOOFDGROEP 'VERHARDINGEN'

Aanleg- enonderhoudswerkzaamheden
Machine en/of werktuig

A

B

C

D

E

F

G

H

1

X

- Aftrilmachine

X

- Eenassige trekker met werktuig

X

- Casdrukrugspuit

X

X

- Graafmachine

X
X

- Handbrander

Iß

- Laadschop

X

X

X

X
X

- Motorboor

X

- Motorrugbladblazer

X

- Motorrugstrooier

X

- Schrapmachine

X

-Spreidmachine

X

- Sproeimachine

- Transportvoertuig

X

X

- Tweeassige trekker met aangedreven werktuig

X

X

X

Objectvoorzieningen, rijplaten en noodbestrating
G r o n d w e r k z a a m h e d e n ; graven, laden en transport
Bestratingen verwijderen
Bestraten en afwerken, opsluitbanden, stenen en tegels
Verhardingen; fundering-, spreid-, dek- en bitumineuze laag aanbrengen
Terreinafscheidingen, verwijderen en plaatsen
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X

X

X

X

X

-Tweeassige trekker met spuitmachine

Onderhoudswerkzaamheden
G. Chemische onkruidbestrijding
H. Mechanische onkruidbestrijding; borstelen en branden
I. Schoonmaken; blazen, vegen en zuigen
J. Kolken plaatsen en aansluiten
K. Transportwerkzaamheden

X
X

- Veeg-/ zuigmachine
-Wals

X

X
X

-Tweeassige trekker met getrokken werktuig

A.
B.
C.
D.
E.
F.

K

J

Normen en

richtlijnen

TABEL 6 HOOFDGROEP 'WATERPARTIJEN'

Aanleg- enonderhoudswerkzaamheden
Machine en/of werktuig

A

B

C

D

E

F

C

H

I

J

X

- Bosmaaier
- Eenassigetrekker met werktuig
- Graafmachine

X
X

X

X

X

X

X

X

- Heimachine met explosieblok
-Laadschop

X

- Luchtdrukhamer

X

Iß

X
X

- Maai-/veegboot
- Motorrugspuit

X

- Motorrugstrooier

X

- Rupstrekker

X

- Spuitlans

X

X

- Transportvoertuig

X

X
X X

X

-Tweeassigetrekker met getrokken werktuig

X

X

X

X

X

X

X X

X

-Tweeassigetrekker met spuitmachine

X

- Zodensnijmachine

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

X

X

X X

-Tweeassigetrekker met aangedreven werktuig

- Zuigpersinstallatie

L

K

X

Grondwerkzaamheden; graven, laden en in depot plaatsen
Duikers in d a m plaatsen
Verticale verstevigingswanden aanbrengen
Waterdichte bekledingskonstruktie aanbrengen
Niet-waterdichte bekledingskonstruktie aanbrengen
Chemische onkruidbestrijding
Grondbewerking

H. Planten
I. Inzaaien en bezoden
Onderhoudswerkzaamheden
J. Schoonmaken
K. Maaien, vegen en afvoer maaisel
L. Transportwerkzaamheden

TABEL 7 INDELING PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Nr.

Hoofdindeling

Persoonlijkebeschermingsmiddelen
Veiligheidshelmen

1

Hoofdbescherming

2

Oog- en gelaatbescherming

Beschermbrillen, ruimzichtbrillen,gelaatsschermen

3

Ademhalingsbescherming

Stofmaskers, mondfilters,filtermaskers

4

Gehoorbescherming

Oorproppen, oordoppen,oorpluggen, oorkappen
Otoplastieken

5

Handbescherming

Handschoenen, leer/ leer-textiel
Handschoenen, kunststof

6

Voetbescherming

Veiligheidsschoenen, laag, halfhoog en hoog model
Veiligheidslaarzen

Beschermkleding,algemene gevaren

Veiligheidsbroeken, veiligheidsvesten
Reddingvesten
Thermokleding

8

Beschermkleding,chemische middelen

Beschermende kunststof kleding,
Handschoenen en laarzen

9

Klim- en valbeveiliging

Klim-zitgordel; klimsporen, carabijnhaken,
schokdempers, lijnklemmen en lijnen

7

De nummers
komen overeen
met die in tabel
8 en 9.
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T A B E L 8 M A C H I N E / W E R K T U I G EN T O E TE PASSEN PERSOONLIJKE B E S C H E R M I N G S M I D D E L E N

Persoonlijke beschermingsmiddelen
:Machineen/of werktuig

T

2

X

X

3

-Aftrilmachine
- Bosmaaier evt. met sproeier

4

5

7

X

X

X

X

X

X

X

X

- Draineermachine

IB

6

- Eenassige bladblazer

X

X

X

- Eenassigetrekker met werktuig

X

X

X

X

X

X

- Casdrukrugspuit

X
X

- Graafmachine

- Heimachine met explosieblok

X
X

- Hogedrukreiniger

- Hoogwerker

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

- Luchtdrukhamer

X

- Kantensnij-/maaimachine

X

X

- Maaimachine, motorhand-

X

X

X

- Maaimachine, zelfrijdend

X

X

X

- Maai-/ veegboot

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

- Mechanische snoeischaar

X

X

X

- Motorboor

X

X

X

X

- Motordumper
- Motorkettingzaag

X

X

X

- Motorrugspuit

X

- Motorrugbladblazer

X

- Motorrugstrooier

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

- Schuifrupstrekker, bulldozer

X

X

- Spreidmachine

X

X

- Sproeiwagen

X

X

X

- Stoksnoeischaar

X

X

X

X

X

X

X

- Transportvoertuig

X

X

-Tweeassige trekker met werktuig

X

X

-Tweeassige trekker met spuitmachine

X

- Veeg-/zuigmachine

X
X

X

X

X
X

X

X

-Walsmachine

X

X

-Zodensnijmachine

X

X

- Zuigpersinstallatie

X

X

') zievoornummering tabel 7
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X

X

- Strooimachine

-Versnippermachine

X
X

X

X

- Spuitlans

X

X
X

- Schrapmachine

- Stobbenfrees

X

X

- Laadschop

- Mechanische heggeschaar

9'

X

X

-Gratdelfmachine

8

X

Normen, keurmerkenenP-bladen
TABEL 9 BIJZONDERE WERKSITUATIE EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Persoonlijke beschermi ngsmiddeli ïn
Werksituatie

1

2

3

4

5

- Werken met chemische middelen

X

- Werken met gassen

X

7

X

X

X

X

X

X

X

-Werken op en langs openbare wegen
-Werken op en aan het water

6

8

X

X

-Werken met bouwmaterialen

X

- Ruimen van graven en stoffelijke resten

X

X

X

X

X

X

-Werken bodemsanering

X

9'

X

B

') zievoornummering tabel7

Normen, keurmerken en P-bladen
Voor veilig werken met machines en werktuigen en de toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn veel nationale en internationale normen verschenen. Dit zijn onder meer Pbladen, Nederlandse Eenheid Normen (NEN) en Duitse Industrie Normen (DIN).
De P-bladen worden uitgegeven door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en
kunnen via bestelformulieren worden aangevraagd bij: Directoraat-Generaal van de Arbeid,
Postbus 90804, 2509 LV's Gravenhage, telefoon 070-3336107.

P-bladen van de Arbeidsinspectie (tegenwoordig I.SZW)
Voor de groene sector zijn de volgende P-bladen relevant (stand januari 1995):
P1
P22
P28
P29
P64
P81
P84
P85
P 112-1
P 112-2
P 112-3
P124

Inhoud verbandtrommels; Middelen voor eerste hulp bij ongevallen op het werk
Oogbeschuttingsmiddelen
Voornaamste bepalingen Landbouw/veiligheidsbesluit
Vierwielige trekkers in de landbouw
Veilig werken met de motorkettingzaag
Hoogwerkers; constructie, gebruik en onderhoud
Cirkelmaaiers
Grondverzet; Werktuigen en transportmiddelen
Ademhalingsbeschermingsmiddelen; Overzicht en toepassing
Ademhalingsbeschermingsmiddelen; Overzicht en beschrijving
Ademhalingsbeschermingsmiddelen; Keuzetabel
Aanhangwagens en getrokken werktuigen op wielen in de landbouw;
constructie en gebruik
132-1 Mobiele landbouwwerktuigen en -machines
Tweewielige trekkers met aanbouwwerktuigen
133
Nationale MAC-lijst 1992
145
Veilig monteren van trekkerbanden
148
158-1 De bescherming van de aftakastussenas (duits fabrikaat)
158-2 De bescherming van de aftakastussenas (italiaans fabrikaat)
Boomverzorging
161
166-1 Lawaai op de arbeidsplaats; Algemeen
166-2 Lawaai op de arbeidsplaats; Gehoorbeschermingsmiddelen
169
Hogedrukreiniging met vloeistof; Handbediende installaties
172-2 Arbeidsveiligheidsrapport; leidraad voor het samenstellen
P I 73
Persoonlijke beschermingsmiddelen; te gebruiken bij werkzaamheden in bossen, plantsoenen en natuurterreinen
P175
Bosmaaier; Constructie en gebruik
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Normbladen van het Nederlands Normalisatie Instituut

Iß

De hieronder vermelde NEN-EN normen zijn Europese normen. Deze bestaan uit drie officiële
versies, Duits, Engels en Frans, en worden door het NNI uitgegeven. Een groot aantal van deze
normen isals ontwerpnorm uitgegeven (*).
NEN-EN 132
Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Definities
NEN-EN 133
Ademhalingsbesehermingsmiddelen - Indeling
NEN-EN 1 34
Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Benaming van onderdelen
NEN-EN 1 35
Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Lijst van gelijkwaardige termen
NEN-EN 1 36
Ademhalingsbeschermingsmiddelen -Volgelaatsmaskers -Eisen,
beproevingsmethoden, merken (Eng.)
NEN-EN 166 *
Oogbescherming - Eisen (Eng.)
NEN-EN 340 *
Algemene eisen voor beschermende kleding (Eng.)
NEN-EN 341 *
Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Persoonlijke beschermingsmiddelen ter verzekering van de werkplek ter voorkoming van neerstorten Reddingsmaterieel - Afdalingsmaterieel
NEN-EN 344
Eisen en beproevingsmethoden voor veiligheidsschoeisel, beschermschoeisel
en werkschoeisel voor professioneel gebruik
NEN-EN 345
Specificaties voor veiligheidsschoeisel voor professioneel gebruik (Eng.)
NEN-EN 346
Specificaties voor beschermschoeisel voor professioneel gebruik (Eng.)
NEN-en 352-1 * Cehoorbescherming -Veiligheidseisen en beproevingsmethoden Deel 1:Gehoorkappen (Eng.)
NEN-EN 352-2 * Gehoorbescherming -Veiligheidseisen en beproevingsmethoden Deel 2: Oorproppen (Eng.)
NEN-EN 352-3 * Gehoorbescherming -Veiligheidseisen en beproevingsmethoden Deel 3: Aan industriële veiligheidshelmen bevestigde gehoorkappen (Eng.)
NEN-EN 353
Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Automatische
lijnremmers (Eng.)
NEN-EN 354
Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Klimlijnen (Eng.)
NEN-EN 355
Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Energie absorberend materiaal (Eng.)
NEN-EN 368
Beschermende kleding - Bescherming tegen vloeibare chemicaliën Weerstand van materialen tegen doordringen van vloeistoffen (Eng.)
NEN-EN 381-1 * Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen - Deel 1: Opstelling
voor de beproeving van de weerstand tegen doorsnijden met een
kettingzaag (Eng.)
NEN-EN 381-2 * Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen Deel 2: Beproevingsmethode voor beenbescherming (Eng.)
NEN-EN 381-3 * Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen Deel 3: Beproevingsmethode voor laarzen (Eng.)
NEN-EN 381-4 * Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen Deel 4: Beproevingsmethode voor beschermende handschoenen (Eng.)
NEN-EN 381-5 * Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen Deel 5: Eisenvoor beenbescherming (Eng.)
NEN-EN 381-6 * Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen Deel 6: Eisenvoor laarzen (Eng.)
NEN-EN 381-7 * Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen Deel 7: Eisenvoor beschermende handschoenen (Eng.)
NEN-EN 381-8 * Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen Deel 8: Beproevingsmethoden voor beenkappen (Eng.)
NEN-EN 381-9 * Beschermende kleding voor gebruikers van kettingzagen Deel 9: Eisenvoor beenkappen (Eng.)
NEN-EN 388 *
Beschermende handschoenen - Mechanische beproevingsmethode en
eisen (Eng.)
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NEN-EN397*
NEN-EN405
NEN-EN420*
NEN-EN458*
NEN-EN463*

NEN-ISO 2631-1
menNEN-IS0 2631-2
men-

NEN-IS0 2631-3
men-

NEN-IS0 5349

Industriële veiligheidshelmen
Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Filtrerend halfmasker ter bescherming
tegen gassen of gassen en stof - Eisen, beproeving, merken (Eng.)
Algemene eisen voor handschoenen (Eng.)
Cehoorbeschermers -Aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging en
onderhoud (Eng.)
Beschermende kleding tegen chemicaliën - Bescherming tegen vloeibare chemicaliën - Beproevingsmethode - Bepaling van de weerstand tegen het doordringen van vloeistoffen (Jet test) (Eng.)
Mechanische trillingen - Beoordeling van de invloed van trillingen op het

B

selijk lichaam - Deel 1 :Algemene eisen
Mechanische trillingen - Beoordeling van de invloed van trillingen op het
selijk lichaam - Deel 2:Voortdurende en door schok veroorzaakte trillingen in
gebouwen (1 tot 80 Hz)
Mechanische trillingen - Beoordeling van de invloed van trillingen op het
selijk lichaam - Deel 3: Beoordeling van de invloed van verticale trillingen op
de z-as van het lichaam in het frequentiegebied van 0,1 tot 0,63 Hz
Mechanische trillingen - Meting en de beoordeling van de invloed op de mens
van via de hand overgebrachte trillingen

Literatuur
Commissie Bosbouwveiligheid van het
Bosschap 1983. Persoonlijke beschermingsmiddelen. Bosschap, Den Haag.
Commissie Bosbouwveiligheid van het
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Den Haag.
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Bosschap 1990. Veiligwerkenmet de bosmaaier in bossen en natuurterreinen.
Bosschap, Den Haag.
Deen, J.W. 1992. Boomverzorgingen
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Boomverzorgers, Enschede.
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Overditdeel

Over dit deel
Persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt wanneer maatregelen het gevaar onvoldoende wegnemen.Voor het gebruik moet aan voorwaarden zijn voldaan (Biekart e.a. 1991):
- Voorlichting en onderricht, ledere gebruiker moet op de hoogte zijn waarom, wanneer en hoe
persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt en waar zij verkrijgbaar zijn.
- De beschermingsmiddelen moeten zorgvuldig worden gekozen en beheerd: Het gaat hier om
onderhoud, reparatie, periodieke controle op deugdelijkheid en bruikbaarheid (met name de
voorgeschreven levensduur).
Voor een deugdelijke en betrouwbare constructie zijn richtlijnen (CEN, NEN, DIN) en P-bladen
van de Arbeidsinspectie beschikbaar; zie deel B. Het Duitse Kuratorium für Waldarbeit und
Forsttechnik (KWF) en de Forstlichen Prüfungs Ausschuss (FPA) testen persoonlijke beschermingsmiddelen voor de bosbouw en groenvoorziening. De DIN-normen zijn verplicht en de KWF iseen
extra keuringstest. Per 1995 zijn Comité Européen de Normalisation (CEN) normen verplicht.
Het gebruik tijdens het werk isgeregeld en verplicht gesteld.
De persoonlijke beschermingsmiddelen die we hier bespreken zijn:
- Hoofdbescherming;
- Oog- en gelaatsbescherming;
- Ademhalingsbescherming;
- Gehoorbescherming;
- Handbescherming;
- Voetbescherming;
- Beschermkleding algemene gevaren;
- Beschermkleding chemische middelen;
- Klim- en valbeveiliging.

IC

Logo Europees keurmerk

Van de middelen worden vermeld:
- Uitvoeringen;
- Werking en behandeling;
- Aanbevelingen;
- Merken. Slechts goedgekeurde merken,waarvan de importeur, fabrikant of leverancier heeft
gereageerd op het verzoek om informatie, zijn opgenomen. Deze merken zijn algemeen verkrijgbaar in Nederland en Vlaanderen.
- Importeurs, fabrikanten en leveranciers.

Hoofdbescherming
Deveiligheidshelm beschermt het hoofd tegen vallend of wegvliegend materiaal.

Uitvoeringen
Eenveiligheidshelm isvan kunststof. Vaak wordt eenveiligheidshelm gedragen met oorkappen
en/of gelaatsscherm (de bosbouw-combi). Als accessoires zijn te noemen: neklap, vizierafdichter,
kinriem, winterkapje en -muts en zweetstroken.

Gebruik
Voor het draagcomfort heeft de helm verstelbare textielen draagbanden en zeemleren zweetstroken. Eenzespuntsophanging vergroot het draagoppervlak en de druk wordt bij een ongeval beter
over het hoofd verdeeld.
Het gootje rondom de helm zorgt voor waterafvoer en voor stevigheid van de helm.
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t:
Debosbouw-combi, eenveiligheidshelmmet oorkappen en gelaatsscherm

bevestigingsbanden

binnendraagband
(verstelbaar)
hoofdband/zweetband

Dezespuntophanging verdeeltbij eenongeval dedruk beter overhet hoofd

vrijeruimtetussen
helmendraagbanden
helm
verstelbare
draagbanden
bevestiging
draagbanden

draaghoogte

f

hoofdband/zweetband
Hetgootje rondom dehelm voert het water af en verstevigtdehelm
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gootje

Hoofdbescherming

De neklap en vizierafdichter voorkomen dat takjes, naalden, blaadjes, neerslag en dergelijke in de
nek of achter het gelaatsscherm vallen.
De kinriem verhindert dat de helm afvalt bij veel wind of regelmatig naar boven kijken.
Winterkappen en -mutsen houden het hoofd warm.

f

^dy^tef—\ 9 L VTT T l

) ©y

ic

/

1

1. gehoorbescherming
2. gezichtbescherming
3. vizierafdichting
4. neklap

Neklap/vizierafdichter

Behandeling
Door hun beperkte levensduur (3-5 jaar) moeten veiligheidshelmen na verloop van tijd worden
vervangen. Door blootstelling aan daglicht verdwijnt de zogenoemde 'weekmaker' in de kunststof, wordt de helm hard en bros en biedt dan onvoldoende bescherming. Helmen van polyethyleen moeten na drie jaar worden vernietigd. Thermoplast-helmen moeten na drie jaar op hun
deugdelijkheid worden gecontroleerd. Duroplast-helmen gaan tot vijf jaar mee.
Bewaar helmen in het donker en gebruik ze niet meer na het verstrijken van de verloopdatum.
KOSTEN

Type

Richtprijsƒ (excl.BTW)

Draadvizier

25,-

Vizierafdichting

15,50

Neklap

16,50

Helm

30,-

Aanbevelingen
Helmen moeten aan een aantal eisen voldoen:
- de norm NEN 1 746 DIN 4840. Voor het grootste deel voldoen de in Nederland verkrijgbare
helmcombinaties aan de Duitse DIN normen. Daarnaast iseen aantal typen of merken met
gehoorbescherming en gelaatvizier goedgekeurd door het KWF/FPA en voorzien van goedkeuringsnummer. Vanaf januari 1995 het CE-keurmerk.
- de draagbanden moeten in hoogte en in lengte verstelbaar zijn.
- er moet voldoende ruimte zitten tussen draagband en helmschaal.
- de nekband moet instelbaar zijn.
- controleer de draagbanden regelmatig, onder andere op scheuren.
- vervang de helm bij beschadigingen en na de verloopdatum.
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Merken
Eriseen groot aantal soorten en merken veiligheidshelmen op de markt. De helmen worden
gemaakt van ABS;polycarbonaat of van polyethyleen. Polyethyleen isgevoeliger voor veroudering dan ABS en polycarbonaat.
VEILIGHEIDSHELMEN

oHÄäyS&S

Keuring

met eigenoorkappen

Balance

KWF

Invincible

ANSI

ja

Jonsered

KWF

ja

North

ANSI/CSA*)

ja

Opus

DIN

Oregon

DIN

ja

Peltor

KWF

ja

Provi

NEN

Robust

NEN

Schubert

KWF

Suhl

KWF

TopHat

ANSI

Uvex

NEN

Voss

NEN/DIN

Willson

ANSI/CSA*)

j»

ja

*) ANSI/CSA resp. keuring VS en Canada

Fabrikanten/importeurs/leveranciers:
Van Bavel Oosterhout bv
Gerba bv
Handelscompagnie bv
Heigo Nederland bv
Hütter Veiligheid bv
Montauban nv
Ruizendaal België bvba
Safetec bv
Stierman bv
DeVlamboog bv
De Vries Nederland bv

Coolegem
Groeneveld Dordrecht bv
Hanewacker en Zn. bv
Husqvarna Nederland bv
Mauritz en Zn. bv
Osco bv
Safe & Sure Nederland bv
Safimex
Andreas Stihl bv
A. Vledder technische produkten bv
Ter Weele Almelo bv

Oog- en gelaatsbescherming
Bescherm- en ruimzichtbrillen beschermen de ogen tegen rondvliegende harde deeltjes en stof.
Een gelaatsscherm beschermt het hele gezicht.

Uitvoeringen
Een ruimzichtbril heeft een:
- frame gemaakt van zacht PVC;
- ventilatiemogelijkheid óf direct door perforaties in het frame óf indirect door ventilatiedoppen;
- verstelbare elastische hoofdband;
- heldere ruit.
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Voor brildragers bestaan ruimzichtbrillen die over een gewone bril kunnen worden gedragen.
Daarnaast bestaat een groot assortiment brillen met zijkappen, ventilatiedoppen en -spleten en
uitvoeringen met anti-condensglazen.
Erzijn drie typen ruimzichtbrillen:
- P-type; beschermt tegen grof stof en rondvliegende deeltjes;
- H-type; beschermt tegen chemische vloeistoffen, gesmolten metaal,fijn stof en rondvliegende
deeltjes;
- non-mist type; met glazen die niet beslaan.
De glazen van de beschermbrillen kunnen van gehard/veiligheidsglas of kunststof zijn.

IC

Gelaatsschermen (ook in combinatie) zijn meestal opklapbaar en in enkele tussenposities vast te
zetten. Het scherm wordt bevestigd om het hoofd met een hoofdband. Door het grotere oppervlak geeft een gelaatsscherm een ruimere bescherming dan een ruimzichtbril.
Polycarbonaat (beter in slagvastheid) en PVCzijn de meest toegepaste materialen voor een glashelder, optisch zuiver scherm. Daarnaast iser het fijnmazig kunststof- of metaalgaas gelaatsscherm (de bosbouw-combi).
Gelaatsschermen van metaalgaas zijn prettig in gebruik door hun geringe gewicht en beter zicht
dan kunststofgaas.

Brillenbestand tegen harde stoten

Gebruik
Afhankelijk van de werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's moet een keuze worden
gemaakt uit oog- of gelaatsbescherming. Soms kan men volstaan met een ruimzichtbril (en stofmasker) bij werkzaamheden met veel stof. Een gelaatsscherm is nodig om te beschermen tegen
takken en rondvliegend materiaal, bijvoorbeeld bij werken met de motorzaag of bosmaaier.
Bij het werken met motorhandgereedschap ishet vaak noodzakelijk het gezicht en/of ogen te
beschermen tegen stof, slijpsel,zaagsel, houtsnippers, takken en aggressieve vloeistofdeeltjes.
Oogbescherming met behulp van een veiligheidsbril is noodzakelijk als het werken met gelaatsscherm niet voldoende bescherming biedt (stof, aggressieve stoffen) of het dragen van een
gelaatsscherm minder wenselijk is (persoonlijke voorkeur).
Doorzichtige kunststof gelaatsschermen zijn vooral geschikt bij fijn stof, maar kunnen snel beschadigen (krassen) en beslaan zodat het zicht afneemt. Zie ook P-blad 22.

Behandeling
Kunststof gelaatsschermen schoonmaken met water of een vochtige doek. Het scherm moet worden vervangen bij scheuren, krassen die het zicht belemmeren of dof worden van het doorzichtig
materiaal. Beschadigde brillen en gelaatsschermen vervangen.
Ze zijn kwetsbaarder. Een ruimzichtbril moet goed passen en niet hinderlijk zijn voor de gebruiker. Een ruimzichtbril en een gelaatsscherm moeten aansluiten op het gelaat en over een gewone
bril kunnen worden gedragen.
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Aanbevelingen
- Gebruik ruimzichtbrillen en gelaatsschermen die een DIN/NEN keuring hebben (DIN
4646,4647,58210/15).
-

De ruimzichtbrillen moeten goed op het gezicht aansluiten.

-

Beschadigde brillen en gelaatsschermen vervangen.

Een gelaatsschermmoet aansluiten op hetgelaat enover
eengewone bril kunnen worden gedragen

TYPE, MERK EN RICHTPRIJS O O G - EN GELAATSBESCHERMING

Type

Merk

Bescherm- enruimzichtbrillen

Bilsom,Boll,Carbo,Crews,Eiger,Everest,Flexy,Kavalier,Kestrel,
Nylsun,Pullsafe,Ruhr,Sanyl,Scope,Senator,Stella, Turbo,Uvex,
Visiteur,Vistamax,Weidsafe, Willson

Gelaatsschermen

Fondermann,Invincible,Peltor,Perforama,Pullsafe,Silenta, Willson

Richtprijsƒ(exd.BTW)
6-tot70 (riiet-qeslépen olazen)

Fabrikanten/importeurs/leveranciers:
Van Bavel Oosterhout bv
Gerba bv

Coolegem

Handelscompagnie bv

Hanewacker en Z n . bv

Heigo Nederland bv
Hütter Veiligheid bv
Montauban nv
Ruizendaal België bvba
Safetec bv
Stierman bv
De Vlamboog bv
Ter Weele Almelo bv

44

Groeneveld Dordrecht bv
Husqvarna Nederland bv
Mauritz en Z n . bv
Osco bv
Safe & Sure Nederland bv
Safimex
Andreas Stihl bv
De Vries Nederland bv

20,- tot 50,-

Ademhalingsbescherming

Ademhalingsbescherming
Ademhalingsbeschermingsmiddelen beschermen de ademhalingsorganen (longen, mond/neusholte) tegen stofdeeltjes of giftige stoffen.

Uitvoeringen
Erzijn drie soorten:
- stofmaskers, tegen grof en fijn stof;
- mondfilters, tegen stof, dampen, geuren en stank;
- filtermaskers, tegen gassen, dampen, geuren en stank.
Stofmaskers hebben de vorm van een halve schelp en dekken de mond en de neus af.
Ze zijn van zeer lichte celstof gemaakt. Het masker wordt met een (verstelbare) elastische band
rond mond en neus gedrukt.

3L^

De halfgelaatsmaskers omsluiten de neus, de mond en de kin. De volgelaatsmaskers omsluiten
het hele gezicht, inclusief de ogen.
Mondfilters zijn stofmaskers met een kleine filter op het masker, het zogenaamde snuitje.
Het verschil tussen filtermaskers en mondfilters zijn de (één of twee) filterhouders die bij de mond
vastzitten. In de filterhouders zitten filters van diverse materialen die de in te ademen lucht zuivert
van gevaarlijke gassen en dampen. Voor elke groep giftige stof iser een specifieke filter. Deze filters zijn te herkennen aan letters, cijfers en kleuren.Voor de juiste filterkeuze moeten de aard en
concentratie van de verontreinigende stoffen bekend zijn.

Stofmaskers zijn zeerlicht envancelstof
(foto: 3M Nederland bv)
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Dehalfmaskersomsluiten deneus,demond endekin
(foto: 3M Nederland bv)

Gebruik
Ademhalingsbeschermingsmiddelen worden gebruikt bij werk waar gevaar dreigt voor de ademhaling door stof, gassen en dampen.
Bij mechanische werkzaamheden waar stof vrijkomt, kunnen stofmaskers worden gebruikt. Zulke
werkzaamheden zijn onder andere slijpen, zagen, maaien, borstelen en vegen.
Bij het toepassen van bestrijdingsmiddelen ishet dragen van eenfiltermasker verplicht.
Men moet er rekening mee houden dat bepaalde gelaatsstukken het dragen van een bril niet
toelaten en dat ze allemaal het gezichtsveld beperken.
Met de P-bladen 112-1, 112-2 en 112-3 kan de juiste keuze van het beschermingsmiddel worden
gemaakt.
P-blad 145 ^Nationale MAC-lijst' geeft de Maximaal-Aanvaarde Concentratie waarde (MAC) aan
en wanneer de ademhalingsbescherming moet worden gebruikt.

Behandeling
Stofmaskers zijn meestal voor éénmalig gebruik. Duurdere uitvoeringen worden vervangen bij
vertoon van scheuren en als het masker het gezicht niet meer omsluit. Slap geworden achterhoofdsbanden moeten worden vervangen.
Filtermaskers moeten periodiek worden gecontroleerd op de gebruiksduur van de filters en op de
pasvorm. Het reinigen en bewaren gebeurt volgens de fabrieksaanwijzingen.
De ademhalingsbeschermingsmiddelen moeten het gezicht goed omsluiten. De banden mogen
niet te strak worden aangehaald. Baardgroei belemmert goede afdichting.

Aanbevelingen
- Het draagcomfort en aansluiten op het gezicht van de ademhalingsbeschermingsmiddelen
moet optimaal zijn. Zware maskers zijn niet comfortabel.
- Defabrieksvoorschriften moeten strikt worden nageleefd. Zodra verzadiging wordt geconstateerd of een vastgestelde gebruikstijd om is, moet een filter worden vervangen. Denk onder
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andere aan het soort filterpatroon, de gebruiksduur en de reinigingsmiddelen.
De gas- en stoffilters moeten minimaal voldoen aan de NEN 1 32 tot en met 148, en vanaf
1995 aan de CE-norm.

IC

De filters bestaan uit diverse materialen in lagen die de lucht zuiveren van gevaarlijke gassen en dampen, maar ook
van stof

TYPE, MERK EN RICHTPRIJS KAPPEN, FILTERS EN MASKERS

Type

Merk

Richtprijsƒ (exci.BTW)

Mondkap

Filgif, Cerson,Hütter, Kappa, Moldex-Metric, North,Olympus, QS,Sigma

0,50tot 20,-per stuk

Mondfilter

Easi-Air, Fernez, Filgif, Filtrex, Filtron, Kemari, Moldex-Meltric, North,

35,- tot 60,- perstuk

Olympus, PS, QS,Willson
Masker (half/volgelaat)

Baxter, Drager, Fernez, Kemari,North, Pirelli Sekur, Olympus, Racal,Sabre,
Siebe Gorman, Sussex, 3M,Willson

80,- tot 400,- perstuk

Fabrikanten/importeurs/leveranciers:
Van Bavel Oosterhout bv
Gerba bv
Handelscompagnie bv
Hütter Veiligheid bv
Mauritz en Zn. bv
Safe & Sure Nederland bv
Stierman bv
Volco International bv

Coolegem
Groeneveld Dordrecht bv
Heigo Nederland bv
3M Nederland bv
Montauban nv
Safimex
De Vlamboog bv
De Vries Nederland bv
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Gehoorbescherming
Gehoorbeschermingsmiddelen beschermen de gehoororganen tegen geluidsoverbelasting. Er
zijn twee soorten bescherming: de inwendig (in de gehoorgang) en de uitwendig (over de oorschelp) gedragen.

r

Tot de inwendige beschermingsmiddelen behoren:
a) oordoppen;
b) oorproppen;
c) oorplugjes;
d) otoplastieken.
De oorkap is het uitwendig gedragen gehoorbeschermingsmiddel.

Uitvoeringen
Voor de uitvoeringen is het volgende van belang te weten.

Inwendige beschermers
a) Oordoppen zijn van een zachte kunststof. Sommige soorten hebben een beugel (walkmantype).
b) Oorproppen zijn meestal glasdonswatten en worden éénmalig gebruikt.
c) Oorplugs zijn cilindervormig en van een geschuimd polymeer. Na oprollen brengt men ze in
de gehoorgang. Het schuim zet langzaam en gelijkmatig uit en sluit de gehoorgang volledig af.
Deze plugs zijn meermalen bruikbaar.
d) Otoplastieken zijn individuele, op maat gemaakte gehoorbeschermers in de vorm van de uitwendige gehoorgang. Ze worden gemaakt van (helder) acrylaat. Men kan verschillende geluiddempingsfilters gebruiken, afhankelijk van de situatie.Voordelen boven plastische materialen is
met name het betere draagcomfort en de kleinere kans op irritatie van de gehoorgang.

WF
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Diversegehoorbeschermers

Uitwendige beschermers
De oorkap ishet uitwendig gedragen gehoorbeschermingsmiddel.
Het bestaat uit twee schelpen die meestal met elkaar zijn verbonden door een hoofdbeugel. Voor
gebruik met een veiligheidshelm zijn 'losse' schelpen verkrijgbaar. Deze zijn uitgevoerd met een
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bevestigingssysteem (schroef, klem, steek) waarmee ze aan weerszijden van de helm kunnen worden aangebracht.
De schelpen omsluiten het hele oor zonder hinderlijke druk. De afdichtingsranden moeten regelmatig worden gecontroleerd op goede afdichting. Oorkappen zijn.gemakkelijk schoon te houden. Erzijn hygiënesets (papieren afdichtring) verkrijgbaar.

Toepassing
Bij een geluidsniveau boven de 80 dB(A) wordt aangeraden gehoorbeschermingsmiddelen te
gebruiken. Boven de 80 dB(A) moet de werkgever gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar
stellen.
Boven 90 dB(A) zijn de gehoorbeschermingsmiddelen wettelijk verplicht. Zie ook P-166.

c

Bij de keuze van type gehoorbescherming spelen vooral de gebruiksomstandigheden een rol. Bij
vuil werk zijn proppen minder geschikt. Oorkappen zijn minder geschikt in een warme vochtige
omgeving.
Het effect van gehoorbeschermers staat in de volgende tabel.
MATE VAN GEHOORBESCHERMING DOOR BESCHERMERS

Geluidsniveau in dB(A)

proppen,doppen

plugs

oorkappen, otoplastieken

tot 90

+

90 tot 95

0

+
+

100 tot 105

+
+
+
0

105 enhoger

-W

95 tot 100

0

+ =geeftvoldoende gehoorbescherming;
0 =geeftmatiggehoorbescherming;
-=geeftonvoldoende gehoorbescherming
(x) =metspecialezwarekappenof incombinatiemetproppenenplugskanweldenodigedemping geven

Het gebruik van gehoorbeschermers iszeer persoonsgebonden. Bijwarm weer of zwaar werk
kunnen problemen met oorkappen ontstaan (zweten rond het oor). Oorpluggen of proppen kunnen irritatie in de gehoorgang tot gevolg hebben. Een goede pasvorm is belangrijk voor een
effectieve bescherming.
Gecombineerd gebruik van oorproppen/doppen en oorkappen iseen mogelijkheid om extra
geluidsdemping te krijgen.

Behandeling
Ook de hygiëne is belangrijk. Oorproppen zijn slechts geschikt voor eenmalig gebruik. Oorplugs
en -doppen en otoplastieken dienen na gebruik te worden gereinigd en in een stofdicht doosje te
worden opgeborgen. Bij de oorkappen worden de afdichtranden schoongemaakt met een vochtige doek en de papieren afdichtringen vervangen.

Aanbevelingen
De oorkappen moeten goedgekeurd zijn volgens de gestelde DIN 32760, 4869 en NEN 352 normen; zieverder P-bladen 166-1 en 166-2.
Let bij het aanschaffen en gebruik van gehoorbeschermers op:
- Celuidsdemping. Gehoorbeschermers dienen voldoende dempingscapaciteit te hebben.
- Comfort. Het gebruik moet geen nadelige invloed hebben op het werk van het personeel.

49

Persoonlijkebescherming

•

:

•

*

-

:

*

;

•

•

•

•

•

•

:

•

•

•

•

•

•

'

e.
4ts$0rÉÊà£

ISii*;;-

Voorgebruik van een oorkap meteen veiligheidshelm zijn'losse'schelpen verkrijgbaar
- Hygiëne. Maak meermalig te gebruiken inwendige gehoorbeschermers altijd schoon.
- Duurzaamheid. Controleer de afsluitringen van oorkappen.Vervang slap geworden beugels.
Gebruik gehoorbeschermers met andere beschermingsmiddelen.

Merken
TYPE, MERK EN RICHTPRIJSGEHOORBESCHERMERS
Type

Merk

Richtprijsƒ(excl.BTW)

Oorproppen

Bilsom, North

Oorpluggen/doppen

Decidamp, EAR,Max Lite,North,Racal,Willson

1,- perpaar

Oordop metbeugel

EAR,North,Racal,Sonex,Soundban, Ultrafit,Willson

10,-tot20,-

Oorbeugel/kappen

Bilsom, EAR,Invincible,lonsered, MSA,Nobelsafe,No Noise,North,
42,-tot55,Olympus, Optac,Peltor,Populair,Racal,Silenta,Sonogard,Sordin, Super,
Vario,Willson

Otoplastieken

Audiotech, EARfoon, Elacin,Tympro, Variphone

0,50 perpaar

Papieren afsluitringen Bilsom Peltor,Silenta.

Fabrikanten/importeurs/leveranciers:
Van Bavel Oosterhout bv
EARmobv
Croeneveld Dordrecht bv
Hanewacker en Zn. bv
Husqvarna Nederland bv
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Coolegem
Cerba bv
Handelscompagnie bv
Heigo Nederland bv
Hütter Veiligheid bv

150,- tot 300,-perpaar

Handbescherming

Majestic Products bv
Montauban nv
Osco bv
Safe & Sure Nederland bv
Safimex
Andreas Stihl bv
Variphone Benelux nv
A. Vledder technische produkten bv
Ter Weele Almelo bv

Mauritzen Zn. bv
MSA Nederland bv
Ruizendaal België bvba
Safetec bv
Stierman bv
Tympanitec International bv
DeVlamboog bv
DeVries Nederland bv

£

Handbescherming
Handschoenen worden gebruikt om de handen tegen gevaren en ongemakken te beschermen.

Uitvoeringen
Werkhandschoenen zijn vaakvan leer of een combinatie van leer en textiel (de 'Amerikaantjes').
Deze laatste soort bestaat uit een leren palm, een katoenen rug en een korte polskap. Een beschermende leren knokkelband versterkt de rugzijde, die tevens isvoorzien van een rug-elastiek.
Bij sommige typen (veiligheids)handschoenen bestaat de palmversterking uit een opgestikt slijtvlak
om trillingen te reduceren.Aan de muiszijde van de hand moet deze voldoende dikte hebben om
te kunnen dempen. Eenlange schacht bedekt de pols en beschermt deze tegen kou enletsel.
Erworden diverse soorten leder gebruikt, zoals boxieder en splitleder. Omdat splitleder veel minder slijtvast is,wordt dat niet aanbevolen; het splitleder is herkenbaar aan het ruwe oppervlak.
'Amerikaantjes' zijn uitsluitend bestemd voor bescherming van de binnenzijde van de hand bij
mechanische werkzaamheden.
De textielen en/of kunststoffen handschoenen kunnen geprepareerd zijn voor diverse doeleinden
zoals meer grip, watervastheid, betere trillingsabsorptie, vuurbestendigheid of snijvastheid.
Daarnaast zijn er vloeistofdichte handschoenen ter bescherming tegen bijtende stoffen en chemische bestrijdingsmiddelen. Deze zijn van kunststof en geprepareerd en hebben meestal een lange
kap.

Diverse soorten handschoenenvoor
mechanischwerk
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Gebruik
Gezien de kwetsbaarheid van handen is het belangrijk dat ze bij bepaalde werkzaamheden extra
worden beveiligd. Het soort werk en de aard van het risico bepalen de keuze van handschoenen.
Men kan zijn handen stoten, klemmen of erin snijden.Verder kan men brandwonden krijgen
door contact met hete machine-onderdelen en kunnen door (langdurende) trillingen zenuwaantasting (ziekte van Raynaud) en slechte doorbloeding van de handen optreden.
Voor werk met bijtende en toxische stoffen zie hoofdstuk Beschermkleding chemische middelen.

Behandeling
-^

Men moet natte leren handschoenen op natuurlijk wijze laten drogen. Onderhoudsmiddelen
zoals leervet worden aanbevolen. Vervang handschoenen als er scheuren of gaten in zitten.
Werkhandschoenen moeten passen en geen hinder opleveren bij het gebruik. De handschoenen
moeten van stevig materiaal zijn maar ze moeten ook soepel zijn. De naden moeten sterk zijn en
zodanig gemaakt zijn dat er geen hinderlijke drukpunten op de hand en de vingers komen.

Aanbevelingen
- Gebruik bij mechanische werkzaamheden leren handschoenen.
- Het leer moet soepel zijn zonder naden in de handpalmen.
- Gebruik bij chemische middelen vloeistofdichte handschoenen; zie P-blad 77 en hoofdstuk
'Beschermkleding chemische middelen'.
- Handschoenen met scheuren en beschadigingen moeten worden vervangen.
- De handschoenen moeten goed om de handen zitten en geen hinder opleveren bij het gebruik.
- Voor vellingswerk bestaan speciale veiligheidshandschoenen.

TYPE, MERK EN RICHTPRIJS HANDSCHOENEN

Type

Merk

Richtprijsƒ (excl.BTW)

Werkhandschoenen

Ansell Edmont, Best, North,Weidsafe

2,50tot 58,50(specialemotorzaaghandschoenen)

Vloeistofdichte

Ansell Edmont,Best,Marigold, North

5,- tot 30,-

Fabrikanten/importeurs/leveranciers:
Van Bavel Oosterhout bv
Gerba bv
Handelscompagnie bv
Heigo Nederland bv
Hütter Veiligheid bv
Majestic Products bv
Montauban nv
Safetec bv
Stierman bv
A. Vledder technische produkten bv
Ter Weele Almelo bv

Coolegem
Groeneveld Dordrecht bv
Hanewacker en Zn. bv
Husqvarna Nederland bv
LRC Nederland
Mauritz en Zn. bv
Osco bv
Safimex
Andreas Stihl bv
De Vries Nederland bv

Voetbescherming
Veiligheidsschoenen en -laarzen beschermen tenen,voeten en onderbeen.Ze moeten worden
gedragen wanneer gevaar bestaat voor voet- of beenverwondingen door scherpe,vallende, omvallende of wegrollende voorwerpen of door knellen. Het dragen iswettelijk verplicht onder bepaalde
omstandigheden en bij bepaalde werkzaamheden.
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Uitvoeringen
De modellen zijn:
- laag model;
- halfhoog model;
- hoog model en laarzen.
De meeste merken hebben schoenen met een lederen bovenstuk, al dan niet geprepareerd.
Sommige schoenmerken hebben ook een versterkte bosbouwuitvoering (enkel-en wreefbescherming). Laarzen zijn gemaakt van natuurrubber of kunststof.
Met name de KWF goedgekeurde typen zijn voorzien van speciale scheenbeschermmg.
De meeste schoenmerken hebben verschillende typen veiligheidsschoenen.

Gebruik
De lage veiligheidsschoenen worden gebruikt bij werkplaats- en chauffeurswerkzaamheden,
schoffelen en harken.
Bij werk in plantsoenen of bossen zijn (half)hoge schoenen beter, omdat ze extra steun aan de
enkel geven.
Voor personeel met motor- en slaggereedschap isde hoge schoen of laars aan te bevelen om het
scheenbeen te beschermen. De hoge schoenen en laarzen hebben daarvoor extra beschermlaag
aan devoorzijde van de schacht.
Het profiel van de zool moet tussen de voorvoet en de hak doorlopen om uitglijden te voorkomen. Zie onder andere P-64 en P-1 75.

Veiligheidsschoenen en-laarzen beschermentenen,
voetenenonderbeen
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c
Hetprofiel van dezool moet tussendevoorvoet endehak
doorlopen om uitglijden te voorkomen

Behandeling
Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van het materiaal. Het gebruik van bijgeleverde
onderhoudsmiddelen moet door de schoenfabrikant worden aanbevolen om later mogelijke problemen bij het onderhoud te voorkomen.
Vervang het schoeisel alsscheuren en gaten voorkomen zowel bij zool als bovenmateriaal.

Aanbevelingen
Een ergonomisch en anatomisch verantwoorde vormgeving is belangrijk voor het draagcomfort
(gewicht, stevigheid, voetbed). Schoeisel dat gefabriceerd isvolgens het 'Mondopoint'-maatsysteem (dat wil zeggen zowel lengte- als breedtemeting) wordt aanbevolen.
De schoenen moeten aan de volgende veiligheidseisen voldoen:
- Stalen binnenneus om bescherming te bieden tegen vallende voorwerpen en tegen knellen.
- Een goed geprofileerde anti-slipzool om uitglijden te voorkomen.
- De loopzooi moet olie-,zuur- en hittebestendig zijn.
- Een niet doordringbare (houten of stalen), veerkrachtige tussenzool voorkomt verwondingen
bij het trappen in scherpe voorwerpen. Een (half)hoge schoen beschermt ook de bovenwreef
en het enkelgewricht. De laarzen moeten voorzien zijn van een zaagbeschermer.
- Veiligheidsschoenen die voldoen aan de normen (NEN 3420, DIN 4843, KWF en CE)zijn veilig, van goede kwaliteit en comfortabel.
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Merken
De genoemde merken voldoen alle aan de NEN, DIN,ANSI (V.S.) of CSA (Canada) -normen. De
indicatie KWF(1995 CEN) isvooral van toepassing op schoeisel dat in een speciale bosbouwuitvoering op de markt is.
VEILICHEIDSSCHOEISEL

SCHOENEN
MERK

LAARZEN
KEURING

MERK

KEURING

Almar

DIN

Almar

DIN

Amazone

KWF

Baca

DIN

Ansbach

DIN

Dunlop

DIN

Atlas

KWF

Forester

KWF

Austrasia

DIN

Haix

DIN

Bacou

DIN

Hevea

DIN

Bata

DIN

Husqvarna

KWF

Elten

KWF

lonsered

KWF

Emma

DiN

Limex

DIN

Flex

DIN

MultraSafe

KWF

Forstwirt

KWF

NokiaLogger

KWF

Cerba

NEN/DIN

Stahlman

KWF

Haix

DIN

SuhlViking

KWF

Haumeister

KWF

Tiger

KWF

jaliatte

DIN

Tretorn

KWF

Lupos

DIN

MTS

DIN

Oregon

DIN/ANSI/CSA

Otter

KWF

Phoenix

DIN

Princetown

DIN/CEN

Robusta

DIN

Stabilus

DIN

Stahlmann

KWF

Uvex

DIN

c

Richtprijzen (excl. btw) vanƒ70,-tot ƒ200,- (speciale uitvoering).

Fabrikanten/importeurs/leveranciers:
Van Bavel Oosterhout bv
Emma
Croeneveld Dordrecht bv
Hanewacker en Zn. bv
Helthuis Power Products bv
Handels- en verhuurbedrijf HKV
Hütter Veiligheid bv
Montauban bv
PejePe
Ruizendaal België bvba
Safetec bv
Safimex
Andreas Stihl bv
A. Vledder technische produkten bv
DeVries Nederland bv

Coolegem
Cerba bv
Handelscompagnie bv
Heigo Nederland bv
Hevea
Husqvarna Nederland bv
Mauritz en Zn. bv
Osco bv
Prof bv
Safe & Sure Nederland bv
Safety Line
Stierman bv
DeVlamboog bv
Vredestein sa
TerWeeleAlmelo bv
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Beschermende kleding tegen algemene gevaren
Gezien het jaarlijks grote aantal ongevallen als gevolg van het werken met mechanische gereedschappen dient men zich tegen de risico's hiervan te beschermen. Deverplichting tot het dragen
van beschermende kleding in zowel het stedelijk, als het landelijk groen -veelal het werken met
kettingzagen en bosmaaiers - isvastgelegd in art.71 van het Landbouwveiligheidsbesluit.
'Beschermkleding algemene gevaren' (veiligheidskleding) beschermt het lichaam tegen gevaren
en ongemakken. De veiligheidsbroek is het belangrijkste beschermende kledingstuk. Daarnaast
zijn er veiligheidsvesten (ook verkeersvesten genoemd), reddingsvesten en thermokleding.

Jj^

Uitvoeringen
De veiligheidsbroek is het belangrijkste beschermende kledingstuk. In de broekspijp iseen
beschermlaag met (lange) vezels aangebracht die een draaiende zaagketting blokkeert of de
kracht van een slag dempt.
Voor een goede bescherming moet tweederde van het been door de pijp van de veiligheidsbroeken zijn bedekt door vezels die tot in het kruis doorlopen. In elk geval moet de voorkant helemaal
zijn bedekt. De bescherming van het linkerbeen isnog tenminste 5 cm meer over de buitenzijde
van de pijp aangebracht.
Jassen, overhemden en overalls zonder loshangende delen worden aanbevolen bij overige
mechanische werkzaamheden.

Tweederde van het beenin deveiligheidsbroekenmoet bedekt zijn
doorbeschermvezels

Het veiligheidsvest (ook verkeersvest genoemd) is gemaakt van een opvallende kleur, meestal fel
oranje en fel geel, en voorzien van retro-reflecterend materiaal.
Veiligheidsvesten zijn in diverse modellen beschikbaar.
Reddingsvesten zijn gemaakt van waterdicht materiaal. Ze zijn verkrijgbaar in 'harde' en in
opblaasbare uitvoeringen. Beide soorten vesten worden over de normale (werk)kleding gedragen.
Een bijzonder soort (beveiligings)kleding isde thermokleding. Deze kan het lichaam extra
bescherming bieden tegen extreme weersomstandigheden. Het isals onderkleding (hemd,
ondergoed, sokken) of als bovenkleding (bodywarmers, jacks) verkrijgbaar.

Gebruik
Bij het werken met handgereedschap (slaggereedschap) en bij het werken met motorwerktuigen,
met name de motorkettingzaag en de bosmaaier, iseen veiligheidsbroek met zaagbeveiliging
noodzakelijk. Deze moet gekeurd zijn volgens norm EN 381-5, model A. Dat betekent dat een
zaagketting draaiend met een snelheid van 20 m/sec een zodanig weerstand ondervindt, dat hij
blokkeert.
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Langsverkeerswegen iseen veiligheidsvest verplicht. Ook op minder overzichtelijke terreinen
wordt het dragen van opvallend gekleurde en reflecterende kleding sterk aanbevolen.
Als bij het werken vanuit een boot, vanaf de kant of in nabijheid van waterpartijen de kans groot
isdat de werker in het water belandt, verkleind een reddings/zwemvest de kans op verdrinking.
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r:
Langsverkeerswegen (zowel van rijk,provincie alsgemeente) iseenveiligheidsvestverplicht

Behandeling
Als bij beschadiging van de beveiligingslaag in veiligheidsbroeken de doorlopende vezels zijn
doorgesneden, verliest de laag haar beschermende functie. De broek moet dan worden vernietigd.
Volg de reinigingsvoorschriften van de kleding.
Vervang na beschadigingen of als het draagcomfort vermindert.

Aanbevelingen
Gezien het voorkomen van ongevallen bij het werken langs verkeerswegen en waterpartijen
moet men zich tegen de risico's hiervan beschermen. Dat kan door:
- Verkeersvesten te dragen in opvallende kleuren.
- Zwem-reddingsvesten te gebruiken met genoeg drijfvermogen. Het drijfvermogen staat op
het vest aangegeven.
De moderne materialen maken de veiligheidsvesten licht waardoor het draagcomfort hoog is.Te
strakke of te wijde vesten leveren gevaar op. Door klitteband-sluitingen kan de strakheid van de
vesten worden aangepast. Devesten moeten goed zijn geventileerd.
Te strakke of te wijde broeken kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken. Draag onbeschadigde
veiligheidsbroeken met zaagbeveiliging. Draag onder de veiligheidsbroeken geen normale kleding. Aangeraden wordt alleen goedgekeurde veiligheidskleding, voorzien van het KWF/FPA
keurmerk, te dragen. De verkeersvesten moeten voldoen aan de RWS-normen, de NEN 3011
en/of aan de DIN 30711 en een CEN-keurmerk hebben.

Merken
Alleen KWF/FPA goedgekeurde beschermkleding (ook wel bosbouwveiligheidskleding) wordt
aangegeven. Deze keuring bestaat uit:
- de KWF-proef (de snijweerstanden van de veiligheidslagen worden gemeten).
- FPA-keuring (centrale gebruikstest voor onder andere draagcomfort, wasbaarheid, slijtvastheid
en dergelijke).
Vanaf 1995 gelden de vaak zwaardere CEN-normen.
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TYPE, MERK EN RICHTPRIJS

Type

Merk

Richtprijs ƒ (excl.BTW)

Veiligheids(tuin)broeken, overalls

Amazo, Cardia, Heigo, HF,Husgvarna,)onsered, Lutteurs, Oregon, Rota,
Secura, SIP,Sticomfort, Stihl

Thermokleding

Alaska, Beaver,Craft, HellyHansen, Lutteurs, Medico duo-tex, Norskin, Ullfrott

Verkeersvest

geen

Zwem-reddingsvest

Baltic, Besto,Crewsaver, Imhoff, Kadematic, Secumar,Vetus

100,- tot 200,-;
50,- tot 120,- (jasjes)

30,- tot 60,100,- (eenvoudig)
500,- (automatisch)

c

Fabrikanten/importeurs/leveranciers:
Belship
Coolegem
Cerba bv
Heigo Nederland bv
Husqvarna Nederland bv
Lankhorst/Taselaar
Montauban nv
Ruizendaal België bvba
Stierman bv
De Vlamboog bv
Ter WeeleAlmelo bv

Besto
Datema Delfzijl bv
Handelscompagnie bv
Helthuis Power Products bv
)ohn Vos Capelle bv
Mauritz en Zn. bv
Osco bv
Secumar Benelux bv
Andreas Stihl bv
Vetus Den Ouden nv

Beschermende kledingtegen chemische middelen
Onder 'beschermkleding chemische middelen' wordt verstaan de beschermkleding, mond- en/of
gezichtbescherming, ademhalingsbeschermingsmiddelen, handschoenen en schoeisel te gebruiken tegen contact met chemische middelen.

Uitvoeringen
De beschermkleding chemische middelen isonder te verdelen in:
- Vochtafstotende of vloeistofdichte kleding: broek, jas,overall.
- Mond en/of gezichtbescherming: bril of vizier, mondkap en (half)masker.
- Ademhalingsbeschermingsmiddelen: stofmasker (tegen grof en fijn stof) en filtermasker (tegen
gassen, dampen, geuren en stank); zie hoofdstuk Ademhalingsbescherming.
- Handbescherming: geprepareerde en/of kunststof handschoenen eventueel met hoge kap.
- Schoeisel: rubber- of kunstofschoeisel eventueel met verhoogde (lies) schacht.
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Verzamelingkleding diebeschermt tegenchemischemiddelen

Gebruik
Toxische stoffen kunnen een schadelijke werking hebben op de huid of de slijmvliezen door hun
ontvettende, irriterende, bijtende of sensibiliserende werking. Gebruik bijbehorende beschermingsmiddelen bij werkzaamheden waarbij men gebruik maakt van en in contact kan komen met
chemische (bestrijdings)middelen. Dat geldt ook bij het opruimen en afvoeren van vervuilde
grond met chemicaliën en het ruimen van stoffelijke resten op begraafplaatsen.
Beschermkleding tegen chemische middelen isverplicht bij het gebruik van chemische middelen
Informatie over de voor de huid toxische eigenschappen van stoffen kan worden verkregen van- Dienst voor Inspectie en Informatie van het Ministerie van SZW ("Arbeidsinspectie"), P145
concept P-blad Huidbescherming;
- de verpakking;
- de leverancier;
- de deskundigen van de bedrijfsgezondheidskundige diensten en de Dienst voor Inspectie en
Informatie van het Ministerie van SZW ("Arbeidsinspectie").
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Klim- en

valbeveiliging

Behandeling
Het opbergen en onderhoud gebeurt volgens de fabrieksaanwijzingen. Bij constatering van
scheuren, slijtage en dergelijke de beschermmiddelen direct vervangen. Ook vervangen na de
aangegeven levensduur. Volg de reinigingsvoorschriften op.

Aanbevelingen
Draagcomfort is belangrijk. Deveiligheidskledingstukken moeten bewegingsvrijheid geven.Te
zware kleding kan het werken negatief beïnvloeden. Eengoede pasvorm isvan belang. Te strakke
of te wijde broeken kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken. Tegenwoordig iser veiligheidskleding met een verbeterd draagcomfort door toepassing van moderne weefsels en kunststoffen.
Bij de aanschaf van beschermkleding tegen chemische middelen moet worden gelet op:
- De uitvoering van de beschermschoenen (DIN 4843, NEN 3420), -handschoenen, -kleding en
maskers. Ze moeten bestand zijn tegen de chemische inwerking van en te gebruiken (bestrijdingsmiddelen.
- Het draagcomfort.
- Defabrieksaanwijzingen; onder andere gebruiksduur en te gebruiken reinigingsmiddelen.

JL^

Merken
TYPE, MERK EN RICHTPRIJS CHEMISCHE BESCHERMKLEDING

Type

Merk{DIN/NENkeur)

Richtprijsƒ(excl.BTW)

Laarzen/lieslaarzen

Acifort, Bekina, Dunlop, Hevea, MSA, Purofort, Safety,Vredestein, Wearsafe

40,-tot150,-

Kleding

Chemsafe,Delta,DKL,Excellent,Ferranyl,Guardian,MSA,Neopreen,
Scorpio, Spacel,TerraNova, Tyvek

10,-(wegwerp)
tot 150,-

Handschoenen

Best,Erista, Lazulo, MSA,North, Safety,Titan

5,-tot 30,-perpaar

Fabrikanten/importeurs/leveranciers:
Van Bavel Oosterhout bv
Gerba bv
Handelscompagnie bv
Hevea/Vredestein
Mauritz en Zn. bv
Safimex
DeVlamboog bv

Coolegem
Groeneveld Dordrecht bv
Heigo Nederland bv
Hütter Veiligheid bv
MSA Nederland bv
Stierman bv
DeVries Nederland bv

Klim- en valbeveiliging
Een klimuitrusting bestaat uit eenveiligheidswerkgordel, een klimlijn, verbindingslijnen die de
gordel met de klimlijn verbinden, carabijnhaken en een harpsluiting. Andere hulpmiddelen zijn de
prussikhaak, de opsteekhaak, klimsporen en een vanglijn om zich extra te zekeren in de boom.

Uitvoeringen
Eenveiligheidswerkgordel bestaat uit de volgende onderdelen:
- een lijfband, die met een klemgesp om het lichaam is bevestigd;
- een zitband, die isverbonden aan de lijfband en die onder de drager doorloopt;
- verstelbare schouderbanden, die verbonden zijn aan de lijfband;
- twee D-ringen voor het aankoppelen van de harpsluiting;
- twee gereedschapshaken waaraan verzorgingsmateriaal kan worden meegevoerd;
- eventueel twee extra D-ringen in de lijfband voor gebruik in combinatie met klimsporen.
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Een klimuitrusting bestaat uit eengroot aantal onderdelen

Aan de lijfband zijn D-ringen bevestigd waar een harpsluiting aan isgekoppeld. Hieraan kunnen
de carabijnhaken en de stroppen worden bevestigd. Het verankeringspunt aan de gordel mag
niet hoger dan de buik en bij voorkeur boven de heupen van de gebruiker liggen Aan de tailleband zijn twee driehoekige ogen bevestigd voor het dragen van gereedschappen.

Klimlijn
Als klimlijn wordt over het algemeen een 12 of 14 mm dikke geslagen of gevlochten lijn gebruikt
De lengte van de lijn varieert van 25 tot 45 m. Klimlijnen en stroppen moeten voorzien zijn van
oogsphtsen. Stroppen, ook verbindingslijnen genaamd, worden gebruikt voor het maken van de
Pruisische knoop. De lengte varieert van 100 tot 140 cm. Vanglijnen kunnen worden gebruikt als
extra verankeringspunt en zijn noodzakelijk bij het uitvoeren van een reddingsactie. Zij moeten
altijd worden gebruikt bij het werken met een motorkettingzaag vanaf de ladder.
Lijnen van natuurvezel zijn vaak prettiger te gebruiken dan synthetische, maar minder sterk bij
gelijke diameter.
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De meest gebruikte natuurlijke grondstoffen zijn manilla ensisal.
Lijnen gemaakt van nylon- of polyamide garens behoren tot de sterkste lijnen en zijn praktisch
onverslijtbaar. Door hun grote rekbaarheid en hoge smelttemperatuur zijn ze geschikt en veilig
voor het gebruik in de boomverzorging.
Het gebruik van polypropyleen wordt afgeraden, omdat het materiaal een laag smeltpunt heeft.

Haken
Carabijnhaken en musketonhaken bestaan in een groot sortiment. Deze haken worden in twee
groepen verdeeld: met of zonder schroefdraadsluiting. Gebruik bij het klimmen haken met
schroefsluiting en haken die zijn vervaardigd uit aluminium-legeringen (weinig verouderingsgevoelig).

IC

Harpsluiting
De harpsluiting wordt gebruikt alsvaste verbinding tussen de D-ringen aan de zitband van de
gordel. Twee soorten harpsluitingen worden onderscheiden: met een brugverbinding en met een
T-stuk.

Klimsporen
Klimsporen zijn stalen frames die onder de voeten en aan het been worden bevestigd. Zij zijn
voorzien van een scherpe punt waarmee men zich langs de stam kanvoortbewegen. Controleer
altijd voor het gebruik van klimsporen of de punten, de bevestigingsbusjes en de schroeven goed
vast zitten. Klimsporen dienen alleen te worden gebruikt bij het vellen van bomen, omdat de
scherpe punten veel schade aan de bast en het onderliggende hout aanbrengen.

Gebruik
Wanneer het gebruik van een hoogwerker problemen oplevert en men moet zich begeven in
bomen wordt een klimuitrusting gebruikt. De klimuitrusting beveiligt de klimmer tegen vallen.

Behandeling
Devalbeschermingsmiddelen moeten zorgvuldig worden onderhouden, gereinigd en opgeslagen. Volg de wasvoorschriften.
Gordels vrij uithangend aan een ophangpunt bewaren in een niet vochtige ruimte. Het geldt ook
voor de opslag van lijnen, ledere klimlijn moet natwee jaar gebruik worden vernietigd.
Elk gordel moet van eenfabrikagedatum zijn voorzien die gedurende de gehele gebruiksduur
zichtbaar moet blijven. De klimzitgordels moeten minimaal aan DIN 7478 voldoen.
Het is noodzakelijk altijd een tweede klimuitrusting ter plaatse te hebben om een reddingsactie uit
te kunnen voeren. De grondman moet dus ook kunnen klimmen.

Aanbevelingen
Let verder op devolgende punten:
- Werken met een klimuitrusting vereist een grote vaardigheid en training. Zie Arbeidsinspectie,
P161,Boomverzorging.
- Klim nooit zonder grondman.
- Klim nooit wanneer de weersomstandigheden ongunstig zijn. Krachtige wind (evenwichtverlies,takbreuk), regen (slippen), kou (takbreuk, stijve en dode vingers), slecht zicht (tussen klimmer en grondman) kunnen de onveiligheid vergroten.
- De banden moeten kunnen worden versteld en strak om het lichaam zitten.Te strakke en losse
banden kunnen ongemakken veroorzaken.
- Voor gebruik moeten de gordels en lijnen altijd visueel op gebreken worden gecontroleerd.
- Stiksels moeten gaaf zijn, zonder losse draden of draadbreuken.
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Controleeraltijd vóórhetgebruik vanklimsporen of depunten, de
bevestigingsbusjes endeschroeven goed vast zitten

- Na een valbeweging moet de gordel worden gecontroleerd en bij gebreken worden vervangen.
- De passanten en schuifgespen om de banden heen mogen geen scheuren en dergelijke onregelmatigheden vertonen.
- Lijnen en ander toebehoren niet voor andere doeleinden gebruiken.
- Lijnen niet door knopen bevestigen,verkorten ofverlengen.
- Lijnen niet over scherpe kanten geleiden;gerafelde lijnenvervangen.
- Ophangpunten zoveel mogelijk loodrecht boven de gebruiker aanbrengen.
- Ook de haken moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften van de Arbeidsinspectie (P 161,
Boomverzorging).

Merken
TYPE, MERK EN RICHTPRIJS KLIMUITRUSTING

Type

Merk

klim-zitgordel

Antec, Barrow en Hepburn, Komet, Multi-Purpose, Nagold, Perlon
Teisendorf, Brittannia, Olympus, Protecta, Saval

klimsporen

Chler, Komet, Nagold, Teisendorf, Wolfgang-Kirchzeller

carabijnhaken

CAMP, Clog, Rupperberg, Saflok, Stubai

schokdempers

Mittelmann, Zorba, Clobestock

lijnklemmen

Antichute, Everest Camlok, Rollgliss, Rope Grip, Kistop

lijnen

Rollgliss, Safetree

harpsluiting

De prijs van een complete klimuitrusting ligt tussen deƒ750,-enƒ1.000,-.
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Richtprijs ƒ (excl. BTW)
Safetree,

325,-

29,- per stuk

Kliml.v.a. 162,Verbindings 19,45 tot 59,- per stuk

Literatuur

Fabrikanten/importeurs/leveranciers:
Arbori-Arnhem Klimmaterialen
H. Becker Bosbouwmachines
Pius Floris Boomverzorging
Handelscompagnie bv
Heigo Nederland bv
Wim Kruijk Boomverzorging
Montauban nv
Poel Bosbouwartikelen
Stierman bv
Pelgrum Vink Materialen bv

Van Bavel, Oosterhout bv
Coolegem
Groeneveld Dordrecht bv
Hanewacker en Zn. bv
Hütter Veiligheid bv
Mauritz en Zn. bv
Osco bv
Ruizendaal België bvBA
DeVlamboog bv

c

Literatuur
Commissie Bosbouwveiligheid van het Bosschap (1983). Persoonlijke beschermingsmiddelen.
Bosschap, Den Haag.
Commissie Bosbouwveiligheid van het Bosschap (1988). Veiligwerkenmet demotorzaag in bossen
ennatuurterreinen. Bosschap, Den Haag.
Commissie Bosbouwveiligheid van het Bosschap (1990). Veiligwerkenmet debosmaaierin bossen
ennatuurterreinen. Bosschap, Den Haag.
Deen, J.W. (1992). Boomverzorging engezondheid. Kring Praktiserende Boomverzorgers,
Enschede.
Hoftijzer, R.e.a. (red.) (1991). Handboek Persoonlijke beschermingsmiddelen.Samsom, Alphen aan
den Rijn.
Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (1978). Merkenonderzoek motorkettingzagen;
publikatie 705. IMAG-DLO, Wageningen.
Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen, Commissie Normering Groen (1993).
Tijdnormengroenvoorziening enbuitensportaccommodaties. IMAG-DLO, Wageningen.
Man, mw. M.C. de (red.) (1993). Handboek arbeidsomstandigheden voorde groenvoorziening.
Kring Tuin- en Landschapsvoorziening, Zeist.
Praktijkschool Arnhem (1984). Motorzagen 1en2/ bosmaaier.
IPC-Groene Ruimte, Arnhem.
Staatsbosbeheer (1992). Arbo-jaarplan 1993-1994. Staatsbosbeheer, Driebergen.
Staatsbosbeheer (1992). Persoonlijke Beschermingsmiddelen, Interne notitie. Staatsbosbeheer,
Driebergen.
STIGAS (1992). Handboek arbeidsomstandigheden voorland- en tuinbouw. STIGAS, Den Haag.
Vereniging Stadswerk (1992). Veiligheidsvoorschriftenvoorgroenvoorzieningen. Misset,
Doetinchem.
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EenLozemanKlant
een tevredenKlant!
Lozeman hiedt Ueen compleet programma tuinmaehines, zowel voor professioneel
alsparticulier gebruik. Uwilt nietsandersdan topkwaliteit ensnelle service, incombinatie met goed advies? Dan zijn de kennis van zaken endeadequateondersteunin;
van Lozeman beslist een must voorU.
HenLozeman-pakket iseen totaal pakket, want het unieke
van Lozeman zit hem inhet assortiment endeenorme
keuzeaanbouwwerktuigen waarmee Uelkeklusgemakkelijk en zonder problemen kunt klaren. Voortskunt U alle
onderdelen die Unodig heeft snel verkrijgen en worden
reparaties snel en adequaat uitgevoerd doorgoed geschooldemonteurs met veel kennis van dedoorons geleverde
machines.
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Over dit thema
Deel Avan dit thema biedt een overzicht van de achtergronden van groenrestprodukten. Dit
deel gaat in op definities van soorten groenrestprodukten, het beleid achter deverwerking en
geeft bronnen waar meer informatie iste krijgen. Regelmatig gebruikte definities zijn er ook te
vinden.
Eerst komen vragen aan de orde als:wat zijn groenrestprodukten?, hoeveel wordt er geproduceerd? waarom kan het een probleem zijn en welke oplossingen zijn mogelijk?
Dan worden besproken de ecologische achtergronden die van belang zijn voor de keuze van
beheermaatregelen.
Bestuurlijke uitgangspunten komen vervolgens aan de orde.
Tot slot iser een lijst met bronnen voor informatie.

a*

In deel Bworden beheermaatregelen genoemd. Die moeten kunnen helpen minder groenrestprodukten voort te brengen en het produkt op een nuttige manier in of buiten de beplanting te
verwerken. De nadruk ligt op maatregelen om de groenrestproduktie te beperken. Daarbij wordt
in het bijzonder gekeken naar vegetaties (boom- en struiklaag, gras en kruidlaag) waar de meeste
groenrestprodukten, namelijk takhout en gras, vandaan komen.
Het afvoeren en verder verwerken van groenrestprodukten wordt beknopt behandeld. Het composteerproces en andere verwerkingstechnieken worden niet behandeld, omdat dit geen directe
invloed heeft op het groenbeheer. De produkten die uit het composteerproces vrijkomen, zoals
groencompost en groengrond, worden wel besproken.
Analoog aan deze beperkingen worden in deel C machines en werktuigen behandeld die nodig
zijn bij het preventieve beheer en het verzamelen van groenrestprodukten. Machines die men bijvoorbeeld gebruikt op composteehnrichtingen worden niet behandeld.
Details voor bijvoorbeeld de uitwerking van de meeste ontwerp-, aanleg- en onderhoudsmaatregelen zijn bij de betreffende groentype-gebonden thema's te vinden.

Begrippen
Erworden veel verschillende begrippen gehanteerd om groenrestprodukten te benoemen. Een
indeling is naar de herkomst van het materiaal.Veel gebruikte termen zijn dan groen-, tuin-,
plantsoen-, berm- en slootafval. Een indeling naar materiaalsoort levert begrippen op als takhout,
boomstobben, gras e.d.Ten slotte iser nog een indeling naar de handeling waar de groenrestprodukten bij vrijkomen, bijvoorbeeld snoeihout, veegafval, schoffelvuil en maaisel.
Groenwerk gebruikt de indeling naar materiaalsoort (takhout, gras, e.d.) en herkomst, omdat
deze aanknopingspunten biedt voor preventie en verdere verwerking van het materiaal.
In dit thema "Beheersing van groenrestprodukten" zijn de volgende begrippen gehanteerd:
- GFT-afval: groente-,fruit- en tuinafval uit particuliere huishoudens.
- Groenafval: het organische afval dat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van openbaar groen,
het organische deel van veegafval en al het afval dat hiermee iste vergelijken, zoals grof tuinafval.
- Groenrestprodukt:houtachtige en kruidachtige materialen en de aanhangende grond die vrijkomen bij aanleg en onderhoud in bos, natuur en stedelijk groen.
- Compost:stabiel eindprodukt uit de omzetting door micro-organismen van voornamelijk organische materialen, waarin alleen nog een langzame afbraak van humeuze verbindingen plaatsvindt.
- Groencompost:compost uit groenrestprodukten, met een organisch-stofgehalte van 20% of
hoger.
- Groengrond: zwarte grond uit compostering van groenrestprodukten, met een organisch-stofgehalte lager dan 20%.
- Zwarte grond: mengsel van bodembestanddelen en bewerkte organische afvalstoffen.
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Achtergronden
Groenrestprodukten bestaan voor het grootste deel uit plantaardige materialen al dan niet met
anorganisch materiaal zoals zand en stenen. De grootste produktgroepen zijn takhout, stamhout,
boomstobben, bladeren, gras en slootveek. In de praktijk komt regelmatig menging van deze
materialen en verontreiniging met zwerfvuil voor.
In een min of meer natuurlijk ecosysteem komen de meeste van de genoemde groenrestprodukten vrij, verteren en worden weer opgenomen door de planten. Daarmee isde kringloop rond.
Soms kan het noodzakelijk zijn deze kringloop te doorbreken en groenrestprodukten af te voeren. Belangrijke redenen kunnen zijn:
- het ontwikkelen en instandhouden van een groentype. Zo iseen grazige vegetatie uitsluitend
in stand te houden door regelmatig te maaien;
- defunctie van een groentype. Als een beheerder een watergang regelmatig maait, kan het
water doorstromen.

2A

Grondstof of afval
Croenrestprodukt of groenafval? Groenafval vormt een probleem als het voor beheerders een stijgende kostenpost is.Afzet bij vuilstortplaatsen en ongecontroleerde verbranding worden verboden waardoor slechts duurdere verwerking overblijft. Door groenafval niet als afvalprodukt te
beschouwen maar als restprodukt (als grondstof) dat thuishoort in het ecosysteem, ontstaan vele
mogelijkheden om de kosten te beheersen. Die mogelijkheden zijn:
- minder massa produceren;
- de massa in de beplanting gebruiken;
- de massa elders economisch en milieuhygiënisch verwerken.

Soorten
Een groenrestprodukt isafval wanneer het géén nuttige bestemming heeft en het moet worden
gestort of verbrand.Wanneer het wel een nuttige bestemming heeft, is het een grondstof en
een groenrestprodukt te noemen. Voorbeelden van nuttige bestemmingen zijn: hergebruik in bijvoorbeeld vegetaties, compost, energie, veevoer of verhardingsmateriaal.

Groenrestprodukten zijn afval wanneer het moet worden
gestort of verbrand. Wanneerhet eennuttige bestemming
heeft, ishet eengrondstof

Hoeveelheden
De schattingen over de hoeveelheid groenrestprodukten lopen zeer uiteen. Dit komt doordat
weinig beheerders de produktie meten. Ook worden verschillende definities gebruikt. Verder
geeft men de hoeveelheid produkt in het ene geval in volume en in het andere geval in gewicht
weer, waardoor vergelijking nauwelijks mogelijk is.
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Het gewicht wordt beïnvloed door :
- de verhouding takhout, gras, slootveek enzovoort;
- het tijdstip in het groeiseizoen. Bij maaien levert de eerste snede meer massa op dan de tweede;
- de mate waarin het materiaal heeft kunnen drogen. Bijvoorbeeld gemaaid gras dat drie
dagen heeft kunnen drogen onder gunstige omstandigheden, weegt 75 % van het versgewicht.
Factoren die het volume beïnvloeden zijn:
- de stortwijze: geperst of los;
- de verkleining: aldan niet.
De samenstelling van takhout, de lengte, de wijze van stapelen, enzovoort bepalen het volume
van het uiteindelijke groenrestprodukt. Eén m3verkleind materiaal (chips) komt voort uit 15 m3
los gestapeld (dun) takhout, uit 6 m3 dichtgestapeld of uit 2,5 m3 met de shovel op elkaar
geschoven (dun en dik) takhout.

2k

Nederland
Om een schatting te maken van de jaarlijks in Nederland geproduceerde hoeveelheid groenrestprodukten, isgebruik gemaakt van een onderzoek door nv Afvalsturing Brabant (Inventarisatie
1992). Deze organisatie heeft in 1992 voor Noord-Brabant een redelijk betrouwbare schatting
(197.000 ton) gemaakt van de groenrestprodukten die daar worden gecomposteerd en gestort.
Hierin zijn géén materialen opgenomen die ter plaatse zijn blijven liggen, zoals versnipperd hout,
geklepeld gras en heideplaggen die achterblijven op de heide.
Door de gegevens te extrapoleren is het mogelijk de produktie in Nederland te schatten. Bij deze
extrapolatie is uitgegaan van de hoeveelheid groenrestprodukten per inwoner in Noord-Brabant
en van de veronderstelling dat bij een grotere bevolkingsdichtheid relatief minder groen is dan
bij een lagere dichtheid. In de provincie Noord-Brabant isde bevolkingsdichtheid (= aantal inwoners per km2) vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde.
Volgens deze schatting wordt in Nederland jaarlijks 1.350.000 ton groenrestprodukten voortgebracht. Vermoedelijk iseen zeer klein deel hiervan particulier tuinafval. De rest van het tuinafval
wordt nu nog gestort of gecomposteerd in speciale CFT-inrichtingen. Dit tuinafval kan echter
ook met de andere groenrestprodukten worden verwerkt. Slechts enkele gemeenten in
Nederland volgen dit principe.
De meest voorkomende deelstromen zijn takhout, sloot- en bermmaaisel. In het eerder genoemde onderzoek in Noord-Brabant zijn de deelstromen niet duidelijk in kaart gebracht. Om gedetailleerd inzicht te krijgen, isgebruik gemaakt van gegevens van een grote regionale composteerder (Gelderse Croenrecycling Westervoort bv) (tabel 1). De verdeling isgebaseerd op de aflevering van groenrestprodukten door gemeenten, hoveniers en groenvoorzieners in 1992. De landelijke verdeling kan afwijken.
TABEL 1 GESCHATTE GROENRESTPRODUKTIE IN NEDERLAND

restprodukt
takhout

percentage(%)

56

gewicht(ton)
756.000

boomstobben

7

94.500

bladeren

3

40.500

sloot-/bermmaaisel

16

216.000

plantsoenafval(gemengd)

18

243.000

100

1.350.000

TOTAAL
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De hoeveelheid takhout, sloot- en bermmaaisel isvermoedelijk hoger. Veel beheerders versnipperen een deel van het takhout ter plaatse in de beplantingen. Ook worden veel bermen geklepeld,
zodat daar geen materiaal wordt afgevoerd.

Vlaanderen
Over de hoeveelheid groenrestprodukten inVlaanderen isweinig bekend. Het "Masterplan GFTen Groenafval" (Braekevelt & Vanacker 1991) meldt een produktie van snoeihout tussen de
125.000 en 203.000 ton. Dit snoeihout komt ten delevan particulieren. Schattingen van andere
soorten groenrestprodukten zijn beperkt beschikbaar.
Het jaarlijks af te voeren bermmaaisel wordt op 150.000 ton geschat. Hiervan komt maximaal
50 % in aanmerking voor compostering .

Problemen
Nagenoeg alle beheerders hebben of krijgen te maken met stijgende kosten ten gevolge van een
(verplichte) alternatieve verwerking van hun groenrestprodukten. Zo moeten Vlaamse beheerders
van bermen langs wegen, watergangen en spoorwegen volgens het Bermbesluit het maaisel
afvoeren. Ze mogen het niet meer laten liggen.

2A

In de praktijk levert dit problemen op, in eerste instantie vanwege de kosten.Wanneer het afvoeren duurder wordt en er niet meer geld beschikbaar komt, kan een beheerder de gewenste vegetatie of functie niet meer handhaven. Ook verontreiniging met zwerfvuil of zware metalen kan bij
verwerking of afzet een probleem zijn.
Beplantingen met een geringe massaproduktie leveren minder problemen op dan de hoog produktieve beplantingen, mits regelmatig onderhoud plaatsvindt. Tot op heden iser veel groen
aangelegd met bijzonder produktieve soorten en vaak in dichte plantverbanden, zodat regelmatig moet worden gedund. Ook is bij bermen nogal eens vruchtbare grond opgebracht, waardoor
de vegetatie veel massa oplevert bij het maaien.
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Beperkenvan de produktie
De produktie van groenresten iste beperken. Grote hoeveelheden kunnen op de ontwerptafel
worden voorkomen. Beheerders en uitvoerders kunnen de produktie verlagen door preventie. En
door hergebruik van de af te voeren massa is het te beperken.
Maar ondanks alle goede ontwerpen en maatregelen blijven er altijd beplantingen waaruit groenresten voortkomen.

Ecologische achtergronden
In dit hoofdstuk worden beknopt enkele achtergronden gegeven van kringlopen in de natuur en
het groenbeheer. Ook komen kwaliteitsbepalende factoren (parameters) bij het hergebruiken of
verwerken van groenrestprodukten aan bod. Deze kringloopprocessen en parameters geven
handvatten voor aanleg- en onderhoudmaatregelen.

OA

Kringlopen

mS\

De
Debelanariiks
belangrijkste kringlopen zijn de koolstofcyclus en de stikstofcyclus.
Koolstofcyclus: door fotosynthese wordt kooldioxide uit de lucht omgezet in biomassa: groei.
Afgestorven plantedelen belanden als organisch produkt op de bodem. Die biomassa wordt afgebroken tot humus. Daarbij komt een deel van de kooldioxide weer vrij. Organische stof of humus
houdt vocht en voedingsstoffen in de bodem vast en houdt zo de bodemstructuur in stand.
Alstakhout, houtsnippers of gemaaid gras blijven liggen, ontwikkelt zich een humuspakket.
Houtoogst, strooiselroof en afvoer van groenrestprodukten daarentegen beperken de humusvorming. Enbij verbranding gaat organisch materiaal verloren, in tegenstelling tot wat er gebeurt bij
hergebruik of verwerking tot compost.
Stikstofcyclus:minerale stikstof is in het bodemvocht opgelost. Plantaardige organische stikstof
wordt hieruit via de assimilatie gevormd. Dood plantaardig materiaal wordt gehumificeerd of
gemineraliseerd. Daarbij wordt organische stikstof weer omgezet in minerale stikstof in de
bodemoplossing.
Deze stikstofkringloop kan van buitenaf worden gevoed door stikstofemissies uit de lucht of door
meststoffen, waaronder compost.
Een natuurlijke vegetatie zal zichzelf langzaam verrijken waardoor de samenstelling en structuur
wijzigt. Om een bepaalde vegetatie in stand te houden kunnen voedingstoffen in de vorm van
groenresten worden afgevoerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij verschraling van bermen, plantsoen
en heide.
Wanneer een natuurlijke kringloop onmogelijk is, kunnen groenresten worden verplaatst, bijvoorbeeld naar speciale composteerinrichtingen. De produkten hieruit (compost, groengrond e.d.),
krijgen in Croenwerk veel aandacht. De beheerder en uitvoerder krijgen er namelijk dagelijks mee
te maken.
Andere mogelijkheden van hergebruik (bijvoorbeeld alsveevoeder, stalstrooisel, groenbemester),
maar zeker ook preventie bij het maken van het ontwerp, bij de aanleg en het beheer moeten
niet uit het oog worden verloren.
Kringlopen zijn zo klein en efficiënt mogelijk te maken door al bij het produceren van groenrestprodukten te weten welke bestemming het materiaal krijgt.

Kwaliteit
De kwaliteit van compost, structuurverbeteraars en zwarte grond kan worden beoordeeld op
basisvan acht criteria. Die criteria zijn belangrijk bij de levering van groenrestprodukten en de
gebruiksmogelijkheden na verwerking:
- 1. De gehalten aan droge stof of vocht, aan organische stof en fysische kwaliteit. Deze bepa74
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len in belangrijke mate de waarde als bodemverbeteraar. Vooral stabiele humus (organische
stof die niet al in het eerste jaar wordt afgebroken) zorgt voor een langdurig effect, maar is
moeilijk meetbaar.
Composteerbare restprodukten moeten een koolstof/stikstof (C/N)-verhouding hebben van
20 tot 35 en een hoog vochtgehalte (minimaal 60 %). Het vochtgehalte isvan invloed op de
zeefbaarheid, de sortering en de uitspreiding. Eenvochtgehalte boven 40 % geeft door klontering problemen bij het afzeven, onder 30 % kunnen stofproblemen ontstaan.
2. De stabiliteit van compost. Dit in verband met groeiremmende effecten op de bodemkwaliteit. Zo kan een snelle afbraak teveel zuurstof en stikstof aan de bodem onttrekken en de
gewasgroei remmen. Het iseen subjectieve en niet eenvoudig te bepalen factor. Bruikbare, te
meten grootheden zijn zuurstofverbruik, C/N-verhouding, N0 3 7NH 4 + -verhouding en gehalte
aan organische zuren (azijn- en propionzuur).
3. Het gehalte aan voedingsstoffen (stikstof, fosfaat, kalium en magnesium). Deze elementen
hebben een bemestende waarde.
4. Het zoutgehalte. Vooral chloride beschadigt de wortels en remt de groei.
5. Deaanwezigheid van ziektekiemen en onkruidzaden. Om de gevolgen hiervan te beperken is
tijdens de compostering een temperatuur van minimaal 55°C noodzakelijk, gedurende minstens
4 weken.
6. Verontreinigingen met zware metalen, arseen,olie, PAK's, bestrijdingsmiddelen, enzovoort.
Scheiden van deelstromen kan de kwaliteit van de compost verbeteren.
7. De uiterlijke kwaliteit. GFT-compost heeft in de landbouw een slecht imago dat voor een
deel iste wijten aan zichtbare verontreinigingen in het voormalige huisvuilcompost, zoals
glas, kunststof, metaal en steen.Ze kunnen in de voorbewerking worden afgezeefd.
8. De grootte van organische resten en de grootte van anorganische deeltjes. Dit isvan
belang voor de gebruiksmogelijkheden. Zeven scheidt langzaam composterende bestanddelen van reeds gecomposteerde delen. De korrelgrootte bepaalt de kwaliteit maar zegt niets
over het gehalte aan organisch materiaal (Van Lierop e.a. 1991; Braekevelt & Vanacker 1991).
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Verwerken van afval
Nederland
In het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP+) staan de uitgangspunten van het afvalbeleid.
Maximale bevordering van preventie en hergebruik (in dezevolgorde) ishet belangrijkste uitgangspunt. De overheid wil storten en ongecontroleerd verbranden drastisch verminderen. Dit
vanwege het grote, onomkeerbare beslag op ruimte en milieu.
Gecontroleerde verbranding van groenafval kan slechts beperkt worden toegepast in verband
met een nog onvolledige capaciteit en hoge prijzen van verbrandingsinstallaties. Voorzieningen
voor afvalverwerking moeten voldoen aan de milieuwetgeving. Dit geldt ook alsvoorwaarde bij
het hergebruik van afvalstoffen.
De uitgangspunten van het NMP+ worden verder uitgewerkt in de Wet Milieubeheer en de
Provinciale Afvalstoffenplannen (PAP's),Algemene Maatregelen van Bestuur en een
Tienjarenprogramma. Dit laatste isopgesteld door het Afval Overleg Orgaan, waarin vertegenwoordigers van rijk, provincies en gemeenten zitten. Doel is uitvoering van een samenhangend
nationaal afvalbeleid.
Het Nederlandse beleid richt zich tot nu toe vooral op de verwerking van GFT-afval. Maar de verwerking van particulier tuinafval is nauw verbonden met de verwerking van groenafval. Eén
VROM-actiepunt isom tuinafval vooral in piekperiodes apart in te zamelen, bijvoorbeeld op de
gemeentewerf, en met groenafval extensief te composteren. Dit kan kleinschaliger dan de verwerking van GFT-afval, geeft minder stank, isgoedkoper en vereist minder vervoer. Daarnaast
75
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bevordert VROM thuis composteren.
Hoe en waar afval moet worden verwerkt en welke prioriteiten daarbij gelden, isvastgelegd in de
provinciale afvalstoffenplannen. De verschillen tussen deze PAP'sverminderen. Het begrip groenafval werd voorheen niet eenduidig gehanteerd en de verwerking van CFT-afval was in de ene
provincie gescheiden en in de andere samen met het groenafval.

Composteerinstallaties
Nederland

u

Voor het oprichten en in bedrijf hebben van composteerinstallaties gelden de volgende milieuwetten en vergunningen.
- DeWet Milieubeheer: integreert de Afvalstoffenwet en de Hinderwet en geeft procedures bij
het verlenen van vergunningen. De vergunningen kunnen bepalingen bevatten over bodem-,
water- en luchtverontreiniging, geluid- en trillinghinder en energiegebruik. Eisenaan de
inrichting zijn in ontwikkeling en worden afgestemd via de Nederlandse Emissie Richtlijnen
(NER).
- DeWet Verontreiniging Oppervlaktewateren: een vergunning isvereist als afvalwater direct of
via een afvalwaterzuiveringsinstallatie op het oppervlaktewater wordt geloosd.
- Een bouwvergunning en toetsing aan ruimtelijke ordeningsplannen en de bouwvergunning
zijn noodzakelijk voor de bouw.
- De provinciale milieuverordening hoofdstuk Bedrijfsafval kan regels stellen ten aanzien van
provinciegrenzen overschrijdend transport.
In Nederland iseen groot aantal verwerkers van groenrestprodukten verenigd in de
Belangenvereniging voor Verwerkingsbedrijven van Organische Reststoffen (BVOR) en de
Vereniging van Afvalverwerkers.

Het Masterplan biedt mogelijkheden vooreenaanpak van
destroom groenrestprodukten

Vlaanderen
In de lijn van het Milieu- en natuurbeleidsplan 1990-1995 ligt het accent in het Afvalstoffenplan
1991-1995 op voorkoming en hergebruik van groenrestprodukten. Het Masterplan GFT- en
groenafval (Braekevelt & Vanacker 1991) analyseert de aanpak en geeft een actieplan voor de
stroom groenrestprodukten. In 1995 is het Uitvoeringsplan CFT-en Groenafval 1995-1997
(Braekevelt & Vanacker 1995) verschenen.
De uitvoering van het afvalbeleid valt onder verantwoordelijkheid van de gemeenten, waarvan
vele samenwerken in intercommunales. Erwordt gekozen voor de verwerking van GFT-afval of
van groenrestprodukten, terwijl de andere stroom voor preventieve maatregelen in aanmerking
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T A B E L 2 : M A X I M A L E GEHALTEN Z W A R E M E T A L E N E N ARSEEN

( m g / k g droge stof) ( B O O M , gewijzigd per1 januari1 9 9 5 )

compost

zeer schone
compost

zwarte grond
L=percentage luliim
H=percentage org.stof
(max, IS% invullen)

org.stofgehalte

>20 %

>20 %

<15%

Cadmium

1

0,7

0,4+0,007 x(L+3H)

Chroom

50

50

50+ 2L

Koper

60

25

15+0,6x(L+H)

Kwik

0,3

0,2

0,2 +0,0017x(2L+H)

Nikkel

20

10

10 + L

Lood

100

65

50 + L+H

Zink

200

75

50+l,5x(2L+H)

Arseen

15

5

15 + 0,4 x (L+H)

Rekenvoorbeeld:
De samenstellingseisen voor zwarte grond hangen afvan degehaltes aan organische stofen
lutum. Hetlutumgehalte isteberekenen door hetafslibbaarheids-percentage te vermenigvuldigen met 0,65. Grond met15 %organische stof en 6% lutum mag maximaal bijv. aan lood 50+
15 +6= 71 mg/kg droge stof bevatten.
Bij aanleg van sport- enrecreatieterreinen ofgroenvoorzieningen ishetook na1 januari 1995
toegestaan omeen eenmalige gift van maximaal 200 toncompost perhectare (droge stof) te

TABEL 3: AANWENDINGSNORMEN COMPOST ENZWARTE GROND
(tonnen droge stof perhectare voor één jaar), ( B O O M , 1993 gewijzigd per1 januari 1995)

zeer schone

compost

zwarte grond

compost

bouw- en maisland

6 perjaaro i l 2ton per 2 jaar

fosfaatnorm

grasland

3 perjaarof6ton per 2 jaar

fosfaatnorm

onbeperkt

overige grond

6 perjaarof12ton per 2jaar

fosfaatnorm

onbeperkt

natuurterrein

verboden

verboden

verboden

TABEL 4: FOSFAATNORMEN VOLGENS MESTSTOFFENWET / BOOM (KG P 2O 5 PERHAPER JAAR)

1995

1996"

1997«

1998** (eindnorm)

bouwland

110

90

80

75

maisland

110

90

80

7

grasland

150

135

120

105

overige grond***

70

70

70

70

bos-en natuurterrein

0

0

1996 e.v. indien mestakkoord w o r d t aangenomen;
* normering 1997 en 1998 nog niet definitief.
** bijvoorbeeld parken, sportterreinen, bermen entijdelijk bos
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onbeperkt

Planning

gebruiken. Het moet hierbij gaan om een uitbreidings- of aanlegplan in het kader van de artikelen 7 en 10, of 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Compostering kan verschillende produkten opleveren: compost, zeer schone compost of zwarte
grond. Bij een gehalte van 22 % wordt het produkt 'rijk aan organische stof' genoemd. In de
praktijk blijkt dat het organisch-stofgehalte van het produkt gemiddeld 13 % is(Blaauw e.a.
1992). Dan gelden de normen voor zwarte grond. Invergelijking met (schone) compost mag
zwarte grond (volgens BOOM) minder zware metalen bevatten. In vergelijking met zeer schone
compost mag zwarte grond echter meer verontreinigingen bevatten. Bovendien mag zwarte
grond onbeperkt worden aangewend. Bij gebruik van meer dan 6 ton compost of zwarte grond
per hectare moet een afleveringsbewijs worden opgemaakt.
Voor GFT-compost iseen certificering ontwikkeld. Deze omvat produkteisen, methoden, afkeurcriteria enfunctionele eisen. Deze richtlijn (nr. K256-01) iste verkrijgen bij het KIWA.
De richtlijn voor GFT-compostering laat het bijmengen toe van 20% structuurmateriaal dat normaal ook al deel uitmaakt van de GFT-stroom, met name takhout. Voor groencompost bestaat
zo'n certificaat nog niet.

2A

Vlaanderen
Toepassing van bermmaaisel alsveevoer vindt in Vlaanderen nog slechts sporadisch plaats.
Toepassing van groenrestprodukten alsgroenbemester of structuurverbeteraar isalleen toegestaan na bewerking.
Om een goede en constante kwaliteit te garanderen, werkt de VLACO met de producenten aan
een kwaliteitscontrole en het toekennen van een certificaat voor hoogwaardige compost.
Inzameling, verwerking en eindprodukt moeten voldoen aan strenge eisen. De verhandeling
moet voldoen aan de norm van het Ministerie van Landbouw (Koninklijk Besluit op de handel
van meststoffen en bodemverbeterende middelen), volgens een derogatie. Deze wordt verleend
door de dienst Inspectie van de grondstoffen.
Voorlopige normen zijn te vinden in de Leidraad voor compostering (Verdonck, 1991) of het
Masterplan GFT-en groenafval (Braekevelt & Vanacker, 1991).
De eisen ten aanzien van het organische-stofgehalte zijn strenger dan de Nederlandse eisen:
minimaal 16 % op basisvan vers gewicht. Het produkt moet dan wel minstens 55 % droge stof
bevatten. Bijvoorbeeld bij 64 % droge stof moet het organisch-stofgehalte nog minstens 25 %
op basisvan droge stof zijn.
Definitieve normen zullen opgesteld worden in samenwerking met de VLACO.

Planning
Bewust omgaan met afval iséénvan de aspecten van bedrijfsinterne milieuzorg. Producenten
van afval hebben een zorgplicht, ze dragen dus de verantwoordelijkheid voor verwerking. Dit kan
een onderdeel zijn van een milieuzorgsysteem. Om de verwerking van groenrestprodukten volledig in de hand te hebben, is het noodzakelijk de verschillende stromen te meten.
Groenbeheerders kunnen bovendien de doelen en middelen in een beheerplan vastleggen. Het
gaat hier om het afvoeren, het verwerken en de bestemming.
Hierbij kan ook worden aangegeven waar een lagere netheidsgraad isvereist met minder restprodukten, waar een extensief beheer mogelijk isen waar alleen intensief. Dit kan zijn vastgelegd
in een groenstructuurplan.
Voor een efficiënte verwerking en afzet kunnen regionale samenwerkingsverbanden voordelen
opleveren.
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Onderzoek, voorlichting, onderwijs
Omdat passinds kort deverwerking van groenrestprodukten veel geld kost en aan steeds meer
regels gebonden wordt, besteden het onderzoek, de voorlichting en het onderwijs er steeds
meer aandacht aan.

Onderzoek
Preventie en hergebruik van takhout, maaisel e.d. bij de bron:
- Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO) BijhetIBN-DLO wordtditonderzochtindeonderzoekprogramma's 'gemeentelijkegroenzorg'en 'ecologisch verantwoordestedelijkeontwikkeling'.
- Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RW5-DWW) RWS-DWWheefteen onderzoekprogramma 'verwerkingbermgras'waarin milieuhygiënische aspecten, maaiselproduktie, verwerkingsmethoden
en beleidaan deordekomen.
- Vakgroep VPO en de Adviesgroep Vegetatiebeheer De Vakgroepen deAdviesgroep onderzoeken de
effecten van maaischema's op de vegetatieen deproduktie van maaisel.
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Hergebruik van maaisel en takhout, zonder verdere bewerking:
- Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (maaisel).
- Universiteit Gent, Faculteit van Landbouwwetenschappen (houtschors en -snippers).
Energiewinning uit groenrestprodukten:
De Nederlandse onderneming Voor Energie en Milieu (Novem) beheert het onderzoekprogramma 'Energiewinning uit afval en biomassa (EWAB)';
de andere instellingen doen de deelonderzoeken uit dit programma.
- BTC Biomass Technology Group bv. Universiteit Twente.
- KEMA/SEP.
- Stichting Bosen Hout.
Technieken voor composteren en vergisten:
- Comité JeanPain.
- Vlaamse Organisatie ter Bevordering van deAfzet van GFT- en Groencompost (VLACO)
(coördinerende taak).
- VAM.
- Ingenieursbureaus.
- Individuele gemeenten, waaronder Breda, Etten-Leur, Rheden.
- RIVM.
- BVOR/TNO geuronderzoek.
- D.A.A.D. (Dutch Association of Anaerobic Digestors).
Kwaliteit en mogelijke toepassingen van compost:
- KIWA.
- VLACO
- Comité JeanPain.
- Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO).
- Instituut voor Bos-en Natuuronderzoek (IBN-DLO).
- VAM.
- RIVM.
- Proefstation voor de Boomkwekerij.
- Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek.
- Ingenieursbureaus.
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Voorlichting en advisering
Beleid in Nederland:
- Afval Overleg Orgaan.
- Informatiecentrum Preventie en Hergebruik.
- Dienst Voorlichting en Externe betrekkingen (ministerie van VROM).
- Provinciale afdelingen milieu.
- Regionale consulentschappen LNO van het ministerie van LNV.
- Gemeentelijke milieu-afdelingen/diensten openbare werken.
Beleid in Vlaanderen:
- Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse gewest (OVAM).
- VLACO.
Beheer in Nederland:
- Informatie en Kenniscentrum Natuurbeheer/Adviesgroep Vegetatiebeheer.
- Informatie en Kenniscentrum Akker & Tuinbouw.
- Regionale consulentschappen LNO van het ministerie van LNV.
- IBN bomenbank (soortenkeuze).
- Dienst Landbouw Voorlichting en Bureau Heffingen van het Ministerie van LNV (BOOM).
- BVOR.

^}/\
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Beheer in Vlaanderen:
-VLACO.
-Vereniging Voor Openbaar Groen (WOG).

Onderwijs
De verwerking van groenrestprodukten is meestal opgenomen als onderdeel van cursussen over
het ecologisch of meer natuurlijker groenbeheer. Het wordt zelden als apart onderwerp onderwezen, omdat het immers geen hoofddoelstelling vaneen beplanting is, maar een bijprodukt.
Voor de cursussen wordt daarom verwezen naar de betreffende thema's in Groenwerk.
Meer informatie over cursussen iste krijgen bij:
- de instellingen zelf.
- IKC natuurbeheer, afd.Voorlichting, Educatie en Onderwijs.
- STOAS en SOG (Stichting Onderwijs Groenvoorzieningen).
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Over dit deel
Dit deel Bgaat in op de mogelijkheden groenrestprodukten te beperken bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van groen.
Ter sprake komen de verwerking en hergebruik van afgevoerde restprodukten. Tot slot beschrijft
dit deel maatregelen op het gebied van communicatie.
Elkonderdeel begint met de beschrijving van een algemene beheervisie. Vervolgens wordt ingegaan op de verschillende groentypen. Enkele belangrijke onderdelen worden er uitgelicht.
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Preventie door ontwerp en aanleg
Defilosofie van integraal ketenbeheer past op alle afvalproblemen, ook die van de groenrestprodukten. Bij integraal ketenbeheer wordt gekeken naar de totale levenscyclus van een produkt.
Volgens deze gedachte is het vrijkomen van afval bij onderhoud te voorkomen door keuzes te
maken in de fase van ontwerp en aanleg.
Een aantal keuzen geldt voor alle groentypen, anderen zijn specifiek voor de boom- en struiklaag,
de gras- en kruidlaag, water of verhardingen. Dit hoofdstuk begint met de algemene filosofie
voor preventie bij ontwerp en aanleg. Hierbij behoren ook algemene criteria, zoals effectiviteit,
kosten en ecologische voor- en nadelen.
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Verminderen vangroenrestproduktenbegint achterdetekentafel
Al in het ontwerp zijn er diverse mogelijkheden om rekening te houden met de hoeveelheid
groenrestprodukten die bij het onderhoud vrijkomen. Deze mogelijkheden betreffen areaal,
schaal, groentypen en sortiment.

Groenareaal verkleinen
Rigoureus, maar niet onrealistisch, isde overweging een kleiner areaal groen met meer kwaliteit
te plannen. Dit kan minder groenresten opleveren. In nieuwe wijken wordt vaak een eenvoudig,
onderhoudsarm ontwerp gekozen dat net voldoet aan een oppervlaktenorm.

Schaalvergroting
Veel kleine oppervlakten, snippergroen en restgroen, leveren meer groenrestprodukten op dan
een vergelijkbaar aaneengesloten oppervlak. Erzijn minder randen. Bovendien worden achtergebleven takken, snippers en blad eerder geaccepteerd in grotere eenheden. In het stedebouwkun84
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dig ontwerp iswijkgroen te concentreren in grotere eenheden. Beter één brede strook dan twee
smalle. Het beplanten van de randen met lichtafsluitende heesters die het zicht op het achtergelaten snoeihout beperken, vergroot de acceptatie.
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Snippergroenenontwerpfouten: verhogende groenrestproduktie

Groentypen
Bij de keuze waar welk type groen moet komen (bijvoorbeeld grazige vegetatie of bosplantsoen),
zal rekening moeten worden gehouden met een effectief en goedkoop onderhoud. Dit betekent
een lage produktie van groenrestprodukten.
Zo levert beplanting in zichthoeken van het verkeer onnodig veel onderhoud. De eerste twee
meter vanaf een pad of wegrand zouden zeker niet met breed uitgroeiende struikvormers moeten worden ingeplant. Een ander voorbeeld: bomen in plantsoen vragen minder onderhoud en
leveren minder groenresten dan bomen in verhardingen.

Effectiviteit
Veel maatregelen verminderen niet direct de groenrestproduktie. Erkan zelfs enige tijd sprake
zijn van het tegendeel, bijvoorbeeld wanneer tijdens de omvorming of heraanleg grote hoeveelheden dunningshout vrijkomen. Bovendien kunnen door verstoring van een stabiele situatie,
ongewenste kruiden enige tijd overheersen en aanleiding geven tot meer schoffelwerk. Op termijn moet de hoeveelheid groenrestprodukten echter aanzienlijk afnemen.

Kosten
Investeringen kunnen later de kosten van onderhoud en verwerking beperken. Onderhoudsarm
groen vermindert bovendien de groenrestproduktie. Hoeveel de kosten dalen isonduidelijk. Over
de relatie tussen aanleg- en onderhoudkosten is nog vrijwel niets bekend.
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Intensievedunning isverminderen van deproduktie op lange termijn

Milieuhygiënische en ecologische voor- en nadelen
Aanleg en ontwerp gericht op vermindering van groenrestprodukten kunnen leiden tot verschillend beheer. Daarbij is in grote lijnen sprake van intensief naar extensief te onderhouden groen,
gaande van stedelijk naar landelijk gebied. Keuzen (vastgelegd in een structuurplan of beheerplan) kunnen ook grote ecologische voordelen met zich meebrengen. Waar meer natuurlijke processen een kans krijgen, hebben vaak ook meer soorten planten en dieren betere levensmogelijkheden. Ontwerp en aanleg moeten streven naar kringlopen en stabiele eindsituaties.

Somsblijft intensief onderhoud nodig, maar meerin derichting van destadrand kunnen
natuurlijke processen een grotere kans krijgen
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Boom- enstruiklaag
Bij het ontwerpen en aanleggen van bonnen en struiken isde groenrestproduktie te sturen door
rekening te houden met:
- sortimentskeuze. Langzaam groeiende, weinig onderhoud en bemesting vragende soorten
produceren weinig groenresten;
- groeiomstandigheden. Vocht, voeding, mest of compost spelen een rol;
- plantverband en plantafstand.

Sortimentskeuze
De produktie van teveel snoeihout iste voorkomen door kritisch te kijken naar het beschikbare
sortiment en het beheer dat daarbij hoort.
Planten variëren sterk als het gaat om groeiplaatseisen, licht, groeisnelheid en -vorm, verzorgingsbehoefte en verteringsduur van takken en bladeren.
De standplaats bepaalt in eerste instantie de groeisnelheid, de produktie en de soortenkeuze.
Op rijkere gronden zullen volume-producerende soorten die veel snoei vereisen, zoveel mogelijk
worden beperkt. Om groenrestprodukten te voorkomen kunnen langzaam groeiende boomsoorten (eik, beuk, plataan) of klein blijvende soorten (zoals sierappel) worden gekozen in plaats van
snelgroeiende pioniersoorten (populier, wilg, els). Soorten of cultivars met een compacte zijbetakking en een goede spil (bijvoorbeeld diverse cultivars van haagbeuk, eik en linde) hebben van
nature weinig kroonsnoei nodig door weinig topconcurrentie.
Er bestaan soorten die de bodem verzuren en minder snel verrijken, bijvoorbeeld haagbeuk
'Frans Fontaine' en zomereik 'type Koster'.

B

Soortenmet eencompacte zijbetakking engoedespilhebben weinig snoei nodig
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Struiksoorten met een snelle jeugdgroei (vlier, struikwilgen en andere pioniersoorten) hebben
een grote produktie. Die vragen om vervroegd en frequenter ingrijpen om 'overkoken' te voorkomen. Om vitaal en vol te blijven en niet aan de basis kaal te worden moet frequent worden afgezet of in de struik worden gedund. Tragere groeiers zijn bijvoorbeeld hulst, taxus en meidoorn.
Een struiklaag met soorten zoals botanische rozen en diverse soorten sneeuwbes vraagt een
extensief onderhoud waarbij geen materiaal afgevoerd hoeft te worden. Dit bespaart werk en af
te voeren massa. Croenblijvende soorten ( hulst, enkele liguster-, berberis- en viburnumsoorten,
aucuba, buxus, laurier, taxus en mahonia) beperken de hoeveelheid af te voeren bladmateriaal.

2

Eens in dedrieà vijfjaar tot op5 cm afzetten isvoldoende(foto: j. Verbürg)

Voor relatief smalle of voor in het oog springende beplantingsstroken komen soorten in aanmerking waarvan het grove snoeihout snelverteert. Snel verterende soorten zijn bijvoorbeeld
(struik)wilgen, els, berk. Trage vertering vindt plaats bij eik, iep, esdoorn, enzovoort.
Erbestaan verschillende naslagwerken waarin boom- en struiksoorten met hun groeiplaatseisen
zijn vermeld. Onder andere:
- Darthuizer vademecum (1994);
- Natuurlijker groenbeheer in Nederlandse gemeenten (Koster & Claringbould 1991);
- Stadsbomen van Acer tot Zelkova (Janson 1989);
- Stadbomenvademecum, deel 2: groeiplaats en aanplant (Atsma & In 't Veld 1992);
- IBN-Bomenbank.

Croeiomstandigheden
Een bodem die rijk is aan mineralen en voedingsstoffen, met een goede vochtvoorziening (een
gemakkelijk bereikbare grondwaterstand) en groot vochthoudend vermogen (door het gehalte
aan lutum en/of organische stof) levert meestal ook veel groene massa.
Als daarnaast het bewortelbare volume voor de beplanting groot is, kan een groei met veel
groenrestprodukten worden verwacht. Men kan gebruik maken van minder gunstige groeiomstandigheden om de produktie te beperken.
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Veel bomen en struiken groeien ook prima wanneer ze niet onder 'kwekerijomstandigheden'
groeien. Het is uiteraard ook niet de bedoeling zodanige stressomstandigheden aan te bieden
dat bomen in augustus al herfstkleuren vertonen en een grote uitval alsnog voor veel af te voeren
materiaal zorgt. Erzou echter moeten worden gezocht naar een optimum waarbij het bosplantsoen zonder onomkeerbare schade vitaal blijft.
De bodem kan van nature al arm aan mineralen en organische stof zijn. De bodem kan echter
ook verschraald worden bij (her)aanleg en onderhoud.
De bewortelingsmogelijkheden zijn te beperken door het plantgat enigszins te verkleinen.Als
vuistregel geldt dat voor een optimale groei 0,75 m 3 per m 2kroonprojectie voldoende is. Cijfers
over de kroonproduktie bij verschillende groeiomstandigheden ontbreken nog.
Bijdeze groeiplaats kan een sortiment worden gekozen met een lagevocht- en voedingsbehoefte.
Mest of compost is in veel gevallen niet noodzakelijk. Wanneer hiervan wel gebruik wordt
gemaakt om een schrale bodem meer vochthoudend vermogen ( organische stof en humus) en
voedingsstoffen te geven,verdient groencompost de voorkeur boven GFT-compost. Compost uit
groenrestprodukten heeft een lager stikstofgehalte en bevat stabielere organische stof. Het materiaal moet voldoende gestabiliseerd of nagerijpt zijn om het zuurstofpercentage in de bodem voldoende hoog te houden.

£ \

Plantverbandenplantafstand
Breed uitgroeiende struikvormende soorten die in een wijder plantverband geplaatst kunnen
worden, hebben in bosplantsoen meestal de voorkeur. Alsze de kans hebben tot hun volledige
habitus uit te groeien, is hoogstens op latere leeftijd onderhoud in de vorm van dunning of afzetten nodig. In de jeugdfase is meer onderhoud (kruidenbeheer) noodzakelijk. Hiervoor iseen bosmaaier of een kleine maaimachine geschikt.
Erkan ook met een dichter plantverband (125 cm) worden begonnen. Maar voor de struiken
elkaar raken moeten ze om en om tot op de bodem afgezet worden. Als dat in de jeugdfase
gebeurt, zal het restmateriaal snel verteren. De ene groep kan dan op natuurlijke wijze uitgroeien, terwijl de andere groep zijn concurrentiekracht verliest.
De snelle sluiting bij een dicht plantverband heeft alsvoordeel dat een kruidlaag onderdrukt
wordt. Als men later alsnog een kruidlaag wenst, is het eenvoudig kruidensoorten te introduceren omdat de grond nog vrij isvan begroeiing.
Een bovenetage die weinig licht doorlaat en regenwater vasthoudt, remt de groei van struiketages en kruiden dieveel groenrestprodukten opleveren. Onder een dergelijke 'stress' kanwel de
gevoeligheid voor ziekten en plagen toenemen.
Hoe eerder het plantsoen sluit, hoe meer takmateriaal kan blijven liggen. Door natuurlijke takreiniging of -afstoting komen dode takken bovendien geleidelijk vrij. Erisgeen duidelijke piek in de
hoeveelheid aanbod zoals bij snoeibeurten het geval is.
Een praktische handleiding bij de aanleg van bosplantsoen in zowel wijde als dichte plantverbanden, is 'Tussen beplantingsplan en eindbeeld' (Reuver 1989).

Gras- en kruidlaag
Als kruidlaag kan worden gekozen voor levende bodembedekkers die weinig onderhoud vragen
en ongewenste kruidengroei onderdrukken.
Relevante ontwerp- en aanlegkeuzen beperken zich tot bermen. Bermen waarvan slechts een
smal deel intensief beheerd hoeft te worden, produceren minder maaisel en kunnen ruimte bieden aan ruigten, vochtige elementen enzovoort. Een schrale afwerking bij (her)aanleg zorgt voor
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een lagere gewasproduktie. Hergebruik van zandbakzand hiervoor is mogelijk. Zie thema
Bermbeheer.
De Landbouwuniversiteit Wageningen verricht synecologisch onderzoek naar de produktie van
maaisel in relatie tot het vegetatietype.
Voorlopige resultaten zijn toegepast voor bermen van de provincie Zuid-Holland: bij een ecologisch verantwoorde beheerkeuze blijkt de hoeveelheid maaisel met ca 2x 20% gereduceerd te
kunnen worden (Greven 1993).

Watergangen

ß

Watergangen of vijvers die geen waterafvoerende functie hebben, kunnen zodanig aangelegd
worden dat zij een minder intensief onderhoud vergen.Watergangen met een waterafvoerende
functie in het landelijk gebied blijken in de praktijk minder vaak geschoond te hoeven worden
dan nu het geval is. Het kan bijvoorbeeld om het jaar aan één kant in plaats van jaarlijks aan
beide zijden plaatsvinden. Inveel gevallen iswel overleg met waterschappen nodig.
In het stedelijk gebied bepaalt vooral de voedselrijkdom van het water de plantengroei. De
groenrestproduktie iste verminderen door:
- verbetering van de waterkwaliteit (minder voedingsstoffen) door het aanpassen van overstorten en gebruik van helofytenfilters. Dezefilters leveren echter ook weer groenrestprodukten
op die moeten worden verwerkt;
- overdimensionering van de watergang (breder, dieper);
- aanpassingen van de oevers (minder steil, piasberm) met minder beheer en daarmee minder
af te voeren materiaal;
- beplanten van de oevers,zodat lichtconcurrentie zorgt voor een lagere biomassaproduktie.
Anderzijds moet voorkomen worden dat veel blad in de sloot komt, evenals maaisel van
oevers en bermen. Deze maatregel levert echter zelf weer groenrestprodukten op.
Algemene richtlijnen om de waterplantenvegetatie te beheersen zijn er niet. Oplossingen kunnen
alleen worden gekozen als rekening gehouden wordt met defuncties die de watergang vervult
(waterafvoer, esthetisch, recreatief).
Wel isper situatie een oplossing op maat te maken. Enkele onderzoeksinstituten en adviesbureaus houden zich hier mee bezig.

Watergangen met een waterafvoerende
functie in het landelijk gebied blijken minder vaakgeschoond te hoeven worden
dan nu hetgevalis.
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Verhardingen
Eenfunctioneel ontworpen verharding vergt het minste onderhoud. Waar een verharding veel
belopen of bereden wordt, groeien geen kruiden. Ook keuzen in het detailontwerp kunnen kruidengroei en onderhoud beperken. Denk aan materiaalkeuzen (open of gesloten verhardingen),
een voedselarm zandcunet en aan plaatsing van obstakels. Zie thema Kruiden op verhardingen.

Preventief onderhoud
Preventief onderhoud betekent dat er minder massa wordt geproduceerd of wordt afgevoerd.
Mogelijkheden zijn het beïnvloeden van de bodemvruchtbaarheid, de lichtconcurrentie, de
intensiteit en frequentie van ingrepen, ledere vegetatie heeft zijn eigen mogelijkheden. De keuze
wordt bepaald door de functie en het gewenste beeld van een beplanting.

Algemene principes
In het onderhoud kan men de groenrestprodukten beperken door selectief onderhoud en door
zoveel mogelijk natuurlijke kringlopen te gebruiken. Dit kan door:
- de bodemvruchtbaarheid te verminderen door te verschralen. Zie ook Afvoerapparatuur van
het thema Bermbeheer;
- takhout ter plaatse al dan niet versnipperd te laten liggen. Zie deel C: verkleinmachines.
- inzet van grote grazers;
- een onderhoudsarm beheer of zelfs niets doen (levende en dode bodembedekkers, laten verruigen);
- onderhoud- en beheermaatregelen nemen naar behoefte en niet uitsluitend volgens de
kalender;
- regelmatig te snoeien of te maaien zodat er geen lastig grote massa's materiaal vrijkomen.
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De bodem iséénvan defactoren die de groeiomstandigheden bepalen. Op een schrale bodem
blijft de groei beperkt. De bodem kan van nature al arm zijn aan mineralen en organische stof.
Maar ook door verrijkende stoffen en bijvoorbeeld bladeren af te voeren, kan de bodem verschraald worden.
Verschraling van vette kleigronden of van veengronden heeft pas effect op lange termijn. Op
zandgronden issneller een effect te bereiken. Zie ook thema Bermbeheer.
Erzijn drie beheervormen in dit verband te onderscheiden. Soms worden vrijwel alle groenrestprodukten afgevoerd; in dat geval wordt het materiaal mechanisch (blazen, zuigen, opraapapparatuur) of handmatig (harken, rapen) verwijderd. Het wordt dan buiten de beplanting verwerkt.
In andere beheervormen wordt slechts een deel van de vrijgekomen massa afgevoerd. Dit iste
bereiken door bijvoorbeeld een deel van het groenafval te laten liggen in de beplanting. Tot slot
zijn er beheervormen waarbij geen materiaal wordt afgevoerd, bijvoorbeeld door het inzetten
van grote grazers of door het klepelen en laten liggen van maaisel. Ook het vervangen van
groenelementen door levende of dode bodembedekkers is mogelijk. De bodem wordt dan
bedekt door bijvoorbeeld kruiden, houtsnippers, schorssnippers of anti-worteldoek.

Boom- en struiklaag
In het onderhoud van bomen en struiken komt minder massa vrij door het (eind-)beeld en
gebruik de ingrepen te laten bepalen, en niet uitsluitend de kalender.
Voorbeelden van ingrepen die de produktie verminderen zijn:
- een 2 m brede strook langs een weg of een strook in de beplanting afzetten of verwijderen
waardoor de resterende vegetatie breed kan uitgroeien;
- achterwege laten van inboet van bomen of struiken die op een natuurlijke wijze zijn afgestorven door concurrentie, onderdrukking of eenverkeerde groeiplaats;
- regelmatig snoeien waardoor lichter en daardoor sneller verteerbaar takhout vrijkomt;
91

Groenrestprodukten

- zo snel mogelijk in sluiting brengen van de kroonlaag waardoor de groei van struik- en kruidlaag wordt geremd;
- bomen in bosplantsoen of wegbeplanting niet opkronen als het in verband met verkeer niet
strikt noodzakelijk is;
- het accepteren van een meerjarige kruidige ondergroei;
- natuurlijk of kunstmatig ontwikkelen van de kruidlaag als ondergroei zodat ongewenste soorten worden onderdrukt;
- maaien i.p.v. schoffelen van de onderbegroeiing waardoor de bodem minder wordt geopend
en de kans op ontkieming van ingevallen of al aanwezige zaden kleiner is.
Groenrestprodukten komen in de boom- en struiklaag vrij bij het snoeien, afzetten en rooien van
bomen en struiken, bij het schoffelen en wieden van de kruidlaag en het verwijderen van bladeren onder deze vegetatielaag.
Devrijgekomen materialen kunnen al dan niet verkleind direct in de beplanting worden gebruikt,
elders in de beplanting worden gebruikt of worden afgevoerd.

Gebruik van grof (tak-)hout

£

Het bij het snoeien, afzetten en rooien vrijgekomen hout hoeft niet allemaal afgevoerd te worden
voor verwerking. Op plaatsen waar het mogelijk is, kan het hout op rillen, houtwallen of verspreid worden achtergelaten. Ook voor de natuurontwikkeling en recreatie kan dat van betekenis
zijn. Het kan een indeling binnen terreinen accentueren en maakt terreinen moeilijk toegankelijk.
Een hoeveelheid dood hout in de beplanting in de vorm van takkenstapels of aan de struik of
boom biedt nest- en schuilgelegenheid voor vogels, kleine gewervelde dieren en insekten.
Naarmate de beplanting een groter oppervlak heeft, isdat eerder mogelijk.
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Takkenstapels alsnest-enschuilgelegenheid

In de grotere eenheden is het vaak mogelijk het hout op stapels in de beplanting achter te laten.
Aangeraden wordt de stamstukken en takken zo groot mogelijk te laten.
Dit zowel vanwege de ecologische processen (de rottingsprocessen kunnen dan gefaseerd verlopen) als om te voorkomen dat het materiaal wordt versleept. Het hout kan op rillen of stapels
langs de rand van een beplanting worden gelegd of meer in het midden van het object waardoor het uit het zicht ligt.
Het achterlaten van grof takmateriaal in de beplanting kan echter voor de uitvoering van werk-
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zaamheden in hetzelfde plantsoen in latere jaren hinder opleveren. De bodem is lastiger te belopen en te bewerken. In bepaalde gevallen bestaat de kans op brandstichting, het verslepen van
takken, invang van zwerfvuil en ongecontroleerde stort door particulieren. Ook kan dit plantsoen
een onverzorgde indruk wekken. Een goede voorlichting bij deze beheervorm kan dit negatieve
beeld verminderen.

Versnipperen van takhout
Het takhout kanter plekkeworden versnipperd en teruggespoten in het plantsoen. Een belangrijk
voordeel ten opzichte van andere afvoervarianten kunnen de lagere kosten zijn. Binnen de beplanting ligt het grootste voordeel van het gebruik van snippers in het vochtig houden van de grond.
Dat komt de plantewortels en de bodem- en afbraakorganismen ten goede. Daarnaast zijn houtsnippers een goede energiebron voor de bodemfauna (bacteriën, schimmels en insecten).
Het terugbrengen van de snippers kan in een dunne laag gebeuren of geconcentreerd. In het
laatste geval treedt alleen plaatselijk verrijking op.
Als de houtsnippers aan de bodem worden toegevoegd, wordt het aantal en de activiteit van de
schimmels en bacteriën sterk vergroot. Deze bodemorganismen hebben stikstof nodig. In de
houtsnippers vinden zeweinig of geen stikstof en onttrekken deze dan aan de grond. Op plaatsenwaar houtsnippers in het plantsoen zijn verwerkt, zal daarom gedurende de eerste twee jaar
minder stikstof beschikbaar zijn voor de struiken of bomen en zo de groei van het groen vertragen. Dit isoverigens wel afhankelijk van de hoeveelheid en grootte van de snippers en de milieuomstandigheden.
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Door de humificatie van houtsnippers en het afsterven van bodemorganismen, komen er langzaam weer voedingsstoffen vrij. Ook wordt de beschikbaarheid van vooral anorganische bodembestanddelen vergroot. De dikte van een laag houtsnippers, moet maximaal 20 cm zijn. Deze
dikte kan slechts in goed aangeslagen bosplantsoen of rond oudere bomen worden aangebracht.
Voor heesters en jonge bomen is 10 cm beter, en voor rozen en vaste planten niet meer dan
5 cm. Rond eenjarige planten moet men geen snippers gebruiken: Als dat plantgoed verwijderd
wordt, vermengen de snippers zich met de bodem en volgt stikstofvastlegging in de bodem.
Als het verteringsproces van de houtsnippers afloopt, vermindert het aantal micro-organismen.
De voor de plant onbereikbare stikstof uit de cellen van de micro-organismen komt weer in een
voor de plant opneembare vorm (minerale stikstof) ter beschikking.
Hoe lang de periode van stikstofonttrekking duurt, isafhankelijk van factoren als bodem- en
luchttemperatuur, vochtigheid, houtsoort (C/N verhouding), massa en eventuele menging van
de verterende snippers met de bodem door grondbewerking. Ook de aard van de snipper (houtsoort, grootte, oppervlak) en het aandeel fijne takjes en blad zijn van invloed op de omzettingssnelheid.
In deel Cworden de verschillende systemen van verkleinmachines en versnipperaars nader
besproken.
Nadelen van houtsnippers zijn:
- wortelonkruiden blijven optreden in een open plantsoen met houtsnippers. Vooral distel en
brandnetel kunnen soms explosief optreden op plekken waar de houtsnippers verteerd zijn en
de stikstof opeens weer beschikbaar is;
- het wieden tussen snippers is moeilijk;
- bij inboeten moet men de snippers plaatselijk verwijderen;
- vogels en honden verspreiden de snippers.

Besmet materiaal
Bijzondere aandacht vraagt het verwerken van resten van bomen of struiken die ziektekiemen of
schadelijk broed (kunnen) bevatten. Bij de wet isdit geregeld voor de boomsoorten den, larix en
fijnspar. Het laten liggen van dik ongeschild hout kan de verspreiding van schadelijke insekten
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bevorderen. Voor de den isdit vooral de dennescheerder en voor de larix en de fijnspar zijn dat
de larixbastkever en de letterzetter. Het restprodukt dat vrijkomt bij de behandeling moet worden vernietigd.
Vanaf 1993 isin Nederland in het iepenbestand weer veelvuldig de iepeziekte opgetreden. Als
ergens iepeziekte geconstateerd is, moeten aangetaste exemplaren worden gerooid en uit de
beplanting worden verwijderd om verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Het vrijgekomen
hout moet zo snel mogelijk onschadelijk worden gemaakt. Versnipperen en daarna vernietigen
van de snippers iseen efficiënte methode. Het vernietigen is mogelijk door compostering mits
het binnen in een al 'werkende' composthoop wordt gedeponeerd. Daar heerst een voldoende
hoge temperatuur om het broed onschadelijk te maken. Het materiaal moet bij het composteerbedrijf worden aangemeld en daar omzichtig worden behandeld om verdere verspreiding te
voorkomen ( lepeziekteberaad, OMEGAM 1993).
Ook moeten soms bomen of struiken worden verwijderd als preventieve maatregel om verspreiding van ziektes (bijvoorbeeld bacterie-vuur) te voorkomen. In die gevallen isde bestrijding en
preventie wettelijk geregeld door de Plantenziektekundige Dienst. Het daarbij vrijkomende materiaal mag o.a. gecomposteerd worden.

Kosten van versnipperen
De kosten van het versnipperen zijn vooral afhankelijk van het soort versnippermachine (capaciteit, vermogen, mobiliteit) en de plaats waar deze wordt ingezet.
In deel Cwordt informatie gegeven over de verschillende soorten verkleinmachines die verkrijgbaar zijn en de mogelijkheden.
Het verkleinen van het groenrestprodukt uit bosplantsoen kan ter plaatse of elders op verschillende manieren worden uitgevoerd:
a) versnipperen op de werkplek met een mobiele versnipperaar en de snippers terugspuiten in
de beplanting (a1) of in een opvangbak (a2). Bij transport van de snippers zullen de transportkosten lager zijn dan bij transport van het takhout: per lading kan 10-15 m 3snippers vervoerd
worden afkomstig uit ca 80 m3 takhout;
b) versnipperen op dewerf na eenvolumineus transport; hier kan men dan (gehuurde of eigen)
zwaardere apparatuur (crusher) inzetten als er een voldoende grote hoeveelheid ingezameld is.
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Houtsnippers weerterug debeplanting in

Rekenvoorbeelden
Voorbeeld a:verkleinen op de werkplek
1) Takhout ter plaatse verkleinen en in de beplanting terugbrengen:
twee man die met een versnipperaar takhout verkleinen tot snippers, kunnen een uurproduktie hebben van 1,5 -5 m3snippers/uur (afhankelijk van de capaciteit van de machine, de aanvoerafstand en de houtsoort; de uurkosten zijn ƒ 1 3 0 zodat de produktie van 1 m3 snippers
ƒ 25 tot ƒ 90 zal kosten.
2) Takhout ter plaatse verkleinen maar snippers in een opvangbak afvoeren:
de basiskosten zijn als bij a1). Hierbij komen extra kosten voor de afvoer (voorbeeld: per keer
wordt 10-15 m3snippers over 5 km (=0,80 uur) vervoerd):
transport met trekker + opvangbak + chauffeur ƒ 65/uur x 0.8 = ƒ 52
1 m 3snippers kost dan alƒ 3,50 tot ƒ 5,20 meer dan bij het vorige voorbeeld.
Voorbeeld b: na transport elders verkleinen
Takhout laden op een vrachtwagen voor transport naar een centrale plaats of afnemer om het
daar met een crusher te verkleinen: per vracht kan 20 m3takhout meegenomen worden. Het
laden, transport over 20 km en lossen neemt 60 minuten per vracht.
De kosten van een vrachtwagen met chauffeur zijn ƒ 110,-/uur; per kubieke meter takhout is dat
ƒ 5,50. Verkleinen met crusher: ƒ 10 tot ƒ 15/m 3 snippers, ervan uitgaande dat dat 2-4 m3 takhout 1 m3 snippers levert.
De totale kosten zijn dan ƒ 16,50 +ƒ (10 - 15) =ƒ (27 - 32)/m 3 snippers.
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Bijkomende kosten voor het alsnog afvoeren van snippers van een centrale verwerking naar een
afnemer, composteerbedrijf of eigen beplanting, kost caƒ 5/m 3 snippers.Afvoer van takhout
kost caƒ (1-2)/m 3 takhout.
Conclusie:
het verkleinen van takhout op de werkplek met een machine die een grote verwerkingscapaciteit
heeft en continu kan worden ingezet, is goedkoper dan een centrale verwerking. In vergelijking
daarmee zijn kleine versnipperaars duurder in gebruik dan grotere uitvoeringen.
Invergelijking met afvoer naar bijvoorbeeld een composteerinrichting of stort, isversnipperen en
het ter plaatse achterlaten soms duurder.
Waar het omslagpunt ligt, kan men het beste met eigen normen berekenen.

Omrekeningsfactoren
In de praktijk worden verschillende omrekeningsfactoren gebruikt om voor verschillende soorten
materialen volume en gewicht te kunnen koppelen.Algemeen geaccepteerde normen zijn hiervoor (nog) niet ontwikkeld. Hieronder worden ervaringcijfers gegeven afkomstig van de gemeente Tilburg ( Koster 1993) en het IBN.
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VERBAND TUSSEN GEWICHT EN VOLUME VAN GRONDSTOF EN COMPOST

gewichtmateriaal

volumemateriaal

1000kg snoeiafval

2,8 nf houtsnippers

1000 kgcompost

1,2 m !compost

0,6 mJ compost

VERBAND TUSSEN VOLUMES TAKHOUT EN HOUTSNIPPERS

1 m' houtsnippers komtuit
volume(m3)

takhout

stapeling

dun

los

15

dun/dik

dicht

6

dun/dik

kraan

4,5

dun/dik

shovel

2,5

Bladmateriaal
Voor bladmateriaal zijn in het onderhoud geen preventieve maatregelen te treffen. Op sommige
plaatsen kan men overwegen groenblijvende soorten te gebruiken. Wel kan men overwegen
gevallen bladeren selectief of helemaal niet af te voeren. Blad dat op gazons, paden en wegen is
gevallen, kan afhankelijk van defunctie en het gebruik, worden teruggeblazen in het plantsoen
of in de bomenrij.
In deel C wordt informatie gegeven over de verschillende soorten bladblazers en -zuigers die
momenteel verkrijgbaar zijn en de toepassingsmogelijkheden.
Vaak kan het blad in een beplanting achterblijven en verteren, mits het niet verwaait en daardoor
hinder veroorzaakt. Daarbij kan het tegelijk in de winter dienst doen als dekmateriaal voor
bescherming van kruidensoorten.
Evenals houtsnippers heeft een dikke laag bladeren een onderdrukkende werking op de kruidlaag.Waar normaal jaarlijks 3à4 maal wordt geschoffeld, kan dit met een laag bladeren worden
beperkt of achterwege blijven.
Bladeren sluiten de bodem beter af maar worden sneller afgebroken dan houtsnippers. Een laag
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van 30 cm blad kan - afhankelijk van de bladsoort - na een jaar gereduceerd zijn tot ca 5 cm. Dat
betekent dat voor de onderdrukking van de kruidlaag ook vaker een laag moet worden aangebracht. Blijft dat achterwege, dan zullen kruiden zich in de verteerde laag snel ontwikkelen.

Vuil bladmateriaal
Blad dat isvermengd met veegvuil (zand,zwerfvuil), rubberresten (van bandenslijtage) of verharding, isminder geschikt als dekmateriaal of voor compostering. Bladzuigen heeft dan de voorkeur boven bladvegen: er komen dan minder verontreinigingen mee.
Zwerfvuil en andere aan deeltjes gebonden verontreinigingen (zoals PAK's, olie, zware metalen)
kunnen in een veegbeurt voorafgaand aan het ruimen van bladeren worden weggenomen.
Daardoor kan worden voorkomen dat het bladmateriaal ongeschikt wordt voor compostering. Of
deze extra handeling zichzelf terugverdient, is afhankelijk van het soort en de mate van verontreiniging. In de praktijk wordt geveegd blad vaak gemengd gecomposteerd met groenrestprodukten die ook al veel verontreiniging alszand, bevatten. De compost is minder hoogwaardig maar
wel verkoopbaar.

Boomstobben
Na het verwijderen van de boom of struik kan men de stobbe in de grond laten zitten, wegfrezen
tot onder het maaiveld of rooien. Om devolgende redenen kan het nodig zijn de stobbe weg te
frezen of te rooien:
- voorkomen dat de stobbe uitloopt;
- herplant op dezelfde plaats;
- om een egaal oppervlak te verkrijgen dat gemakkelijk iste maaien of te vervangen door bijvoorbeeld een verharding.
Het rooien van een stobbe isveel duurder dan frezen. Bovendien geeft frezen minder kans op
schade aan een eventuele verharding rondom de stobbe en ondergrondse kabels en leidingen.
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Gerooide stobben zijn vanwege hun grillige vorm, omvang en aanhangende grond niet direct
geschikt voor hergebruik. Ze kunnen gespleten worden met een stobbeschaar. Daarna kunnen
de delen met een crusher verder worden verkleind om later te worden gecomposteerd.
In deel Cwordt informatie gegeven over verschillende soorten en merken stobbefrezen die verkrijgbaar zijn en de toepassingsmogelijkheden.

Gras- en kruidlaag
In het onderhoud van de gras- en kruidlaag iseen lagere massaproduktie te bereiken door ingrepen te laten leiden door het gewenste (eind-)beeld en het gebruik en niet uitsluitend door de
kalender. Dat betekent dat bij de uitvoerder bekend moet zijn wat het eindbeeld van de ontwerper isen welke soorten, maatregelen en middelen gewenst zijn.
Maatregelen die men in een grazige vegetatie kan nemen, zijn bijvoorbeeld:
- laten liggen van maaisel. Overigens, in Vlaanderen ishet verboden om na het klepelen maaisel
in bermen te laten liggen;
- inzet van grote grazers;
- verschralen van de bodem door maaisel af te voeren waardoor op den duur minder massa
wordt geproduceerd;
- het kantensteken aan de zijde grenzend aan bosplantsoen of heesters achterwege laten;
- minder frequent maaien en laten verruigen. Dat kan bijvoorbeeld vaak rondom stamvoet en in
overgangen van een grazige vegetatie naar de boszoom.
In beplantingen kan de produktie van de af te voeren kruiden worden verminderd door bijvoorbeeld:
- selectief bevoordelen van bodembedekkende soorten door wieden, schoffelen of verwijderen
van bloem- of zaadknoppen of de complete ongewenste plant;
- schoffelen en wieden bij (uit-)drogend weer;
- laten liggen van gemaaide of geschoffelde planten;
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- licht wegnemen door de beplanting snel in sluiting te laten komen en dicht te houden;
- het mulchen met bermmaaisel. Uit waarnemingen in de gemeenten Mol en Hasselt
(Vlaanderen) isgebleken dat het mulchen met berm- of gazonmaaisel de ontwikkeling van de
kruidlaag remt. Het effect was zelfs beter dan bij houtsnippers. Het effect op langere termijn is
nog onbekend.
In het thema Bermbeheer is informatie opgenomen over maai- en afvoerapparatuur. In deel C
van dit thema worden verschillende soorten wiersmachines en hun toepassingsmogelijkheden
beschreven.

Watergangen
In watergangen kan de vrijkomende massa worden gereduceerd door:
- het in twee of meer fasen schonen van watergangen of vijvers. Door de watergang of vijver in
gedeelten te schonen, komt er per jaar minder massa vrij. De waterorganismen en waterflora
krijgen de kans te overleven in het deel van de begroeiing dat nog een jaar overblijft;
- het uitzetten van graskarpers.
Het materiaal dat vrijkomt (slootveek en bagger) en op de oever wordt neergelegd, heeft daar
een bemestend effect.
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In watergangen kan devrijkomende massaworden verminderd door onder anderehet in fasenschonen van
watergangen (foto: VanAntwerpen bv)

Verhardingen
Bij het "groene onderhoud" van verhardingen, isde af te voeren massa te reduceren door:
- zodevorming te voorkomen zodat de begroeiing met brand- en veegapparatuur te beheren is.
Bij achterstallig onderhoud zal borstelapparatuur moeten worden ingezet waarbij dan veel
zand en organisch materiaal vrijkomt;
- vrijgekomen materiaal in de naastgelegen beplanting te blazen of te vegen.
Zie voor details over inzet van apparatuur het thema Kruidenbeheer op verhardingen.
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Verwerking en hergebruik van afgevoerde
restprodukten
Wanneer groenrestprodukten niet zijn te voorkomen, kan het afgevoerde materiaal vaak nuttig
hergebruikt of milieuhygiënisch verwerkt worden. De mogelijkheden worden hier slechts behandeld voor zover zevan invloed zijn op het groenbeheer.
Wanneer produkten uit het onderhoud een afzet hebben als grondstof kan men spreken van een
'restprodukt'. De mogelijkheden en beperkingen van restprodukten uit deverschillende groentypen worden hier kort opgesomd.

Boom- en struiklaag
Stamhout dat in het stedelijk gebied vrijkomt, isin veel gevallen niet verkoopbaar, vooral als het
om kleine hoeveelheden gaat. Hout uit bos en landschappelijke beplantingen is meestal wel te
verkopen.
De Stichting Bos en Hout onderzocht voor VROM de bestemmingen van resthout en oud hout.
Vooral voor hoogwaardig resthout van de houtverwerkende industrie (zaagsel, boomschors, reststukken) bestaan mogelijkheden voor hergebruik (Dielen & Sikkema 1992).
Takhout kent enkele nuttige toepassingsmogelijkheden. Onversnipperd is het bruikbaar als opvulhout, bijvoorbeeld achter beschoeiingen. Denk ook aan de toepassing van wilgentenen.
Takhout kan worden versnipperd en behalve in beplantingen ook worden toegepast voor paden
en in boomspiegels. Het voorkomt kruidenopslag, en daarmee in de jeugdgroei van de boom
voedselconcurrentie tussen boom en kruiden. Ook kan het beschadigingen van bomen bij maaiwerkzaamheden voorkomen omdat niet tot aan de boom gemaaid hoeft te worden. In de landbouw en recreatie kan het materiaal worden gebruikt op vloeren van stallen of maneges.

R

Houtsnipperpad, eengoed voorbeeldvan hergebruik binnen deeigendienst
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Blad is-wanneer het niet in een beplanting wordt teruggebracht - ook elders in het groen toepasbaar als bodembedekker. Aanbevolen wordt het aan te brengen in een laag van ± 20 cm,
afgedekt met houtsnippers tegen uitwaaien (Perik & de Ligt 1985).

Gras- en kruidlaag
Momenteel lijkt composteren van bermmaaisel een structurele manier om maaisel te verwerken.
Andere verwerkingsmethoden zijn wel beschikbaar en meestal ook goedkoper, maar hebben een
ad-hoc-karakter.
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Door Rijkswaterstaat isonderzoek gedaan naar de chemische kwaliteit van bermgras en de consequenties die dit heeft voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwerking van het bermgras
(DWW 1994). Daarin isvastgesteld dat bermgras zonder problemen kan worden afgevoerd en
gebruikt als veevoer.
In enkele individuele gevallen wordt de kopernorm voor schapen overschreden. In de praktijk
wordt maaisel nogal eens gebruikt alsvoer voor paarden, omdat het lage eiwitgehalte juist voor
deze dieren gewenst is.
In de praktijk isde afzet alsveevoer problematisch, omdat:
- bermmaaisel vaak niet de tijd heeft gekregen om te drogen, terwijl boeren behoefte hebben
aan droog gras;
- men toch twijfelt aan de milieuhygiënische kwaliteit van bermgras;
- de voedingswaarde meestal lager isdan gras van bemest weiland, terwijl men in de intensieve
veehouderij juist behoefte heeft aan zeer hoogwaardig gras;
- boeren in bepaalde regio's zelf voldoende gras produceren.
Volgens het DLO-Instituut voor Agrobologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO) is
daarom niet te verwachten dat dit op de lange termijn de oplossing isvoor alle maaisel. Een deel
kan zo echter wel worden hergebruikt.
Momenteel wordt maaisel in Nederland als groenbemester op akkergronden ondergeploegd.
Behalve de bemestende werking kan het maaisel ook de bodemstructuur verbeteren.
Rijkswaterstaat verwerkt zo een groot deel van het maaisel (Inventarisatie 1992). Men moet bij
het RIKILT een ontheffing aanvragen in het kader van de Meststoffenwet (zie Wetten en regels.)
Uit de voorlopige resultaten van proeven naar de eigenschappen van bermmaaisel als groenbemester blijkt dat in bepaalde gevallen het chloridegehalte tijdens het rottingsproces hoog kan
oplopen en daardoor een probleem kan gaan vormen voor de vegetatie. Een ander probleem is
de aanwezigheid van zwerfvuil in het maaisel.

Watergangen en verhardingen
Meer dan de helft van het slootafval wordt in de landbouw toegepast alsgroenbemester of
bodemverbeteraar. Materiaal van slootschonen isechter vaak vervuild (zwerfvuil, zware metalen,
olieprodukten). Bovendien bevat het veel zand, net als materiaal afkomstig van vegen of borstelen van verhardingen. Hierdoor is het moeilijk composteerbaar.
Vooral hoveniers hebben te maken met hout en stenen van sloopprojecten (muurtjes, schuurtjes,
enz.) dat ze tegelijk met het andere tuinafval aanbieden. Deze bouwmaterialen zijn vaak prima te
gebruiken.

Verwerking van afgevoerde produkten
Groenrestprodukten kunnen worden gecomposteerd, vergist en verbrand. Ook de voorbewerking en de afzet van het produkt spelen een rol bij het kiezen van de beste aanpak.

Composteren
Organisch materiaal wordt door micro-organismen omgezet in een min of meer stabiel produkt.
Dit proces verbruikt zuurstof, zodat beluchting nodig is.Verder ishet vochtgehalte van belang.
Dit iste sturen door besproeiing en beluchting.
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Energie komt vrij in de vorm van warmte. De hoge temperatuur (50-70 C) heeft als bijkomend
voordeel dat ziekteverwekkende organismen en onkruidzaden worden gedood.
De snelheid van het composteringsproces hangt af van de hoeveelheid bewerkingen. Bij extensief
composteren wordt het materiaal alleen verkleind (met een shredder) en op een hoop gebracht.
Na een jaar isde compostering nog niet volledig voltrokken. Bij intensieve compostering zal het
materiaal behalve een voorbewerking ook geregeld omgezet, vermengd en later gezeefd moeten
worden. Het proces iszo tot enkele maanden terug te brengen. Het produkt isdan stabieler en
homogener van samenstelling.

B

Energie komt vrij in devorm van warmte. Dehoge temperatuur (50-70 °C)doodtziekteverwekkende
organismen en onkruidzaden

Vergisten
In zuurstofloze omstandigheden zal groenafval vergisten. Dit gebeurt als het materiaal onvoldoende belucht wordt. Bij de verwerking van GFT-afval wordt dit iets duurdere proces toegepast
in (afgesloten) vergistingsinstallaties. Door vergisting ontstaat biogas (kooldioxide en methaan).
Bij een niet gesloten systeem kan dit geurhinder veroorzaken.
Door de Dutch Association of Anaerobic Digetors (D.A.A.D.). wordt onderzoek naar deze technieken gedaan.

Verbranden
Groenafval kan worden verbrand in vuilverbrandinginstallaties waarbij de energie die in gewassen
isopgeslagen wordt gebruikt om ander, moeilijk brandbaar afval te verhitten. Energie (elektriciteit of warmte voor stadsverwarming) isdaarbij soms een nuttig bijprodukt.
Momenteel wordt mede in opdracht van de Novem (Nederlandse Maatschappij voor Energie en
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Milieu) de mogelijkheden onderzocht om door verbranding energie te winnen uit biomassa
(Siemons 1991). Voor bermgras isde technologie vermoedelijk pas over enkele jaren zover dat
proefinstallaties kunnen starten.
De mogelijkheden hout in te zetten voor energiewinning is in opdracht van de Novem door de
Stichting Bos en Hout onderzocht. Rondhout en resthout uit bos en beplantingen bieden daarbij
de grootste kansen met het oog op een schone verbranding (Sikkema 1993).
De provincie Noord-Holland, het Noordhollandse elektriciteitsbedrijf PENen het Energie-onderzoek Centrum Nederland (ECN) gaan experimenteren met een vergasser die elektriciteit produceert uit biologisch afbreekbaar afval waaronder plantsoenafval.

Voorbewerking
Voor een optimale verwerking van groenrestprodukten, leidend tot een kwalitatief produkt kan
scheiding of menging van reststromen nodig zijn. Zo composteert bermgras gemengd met takhout sneller. Zuurstof kan makkelijker in het materiaal doordringen en de C/N-verhouding stijgt.
Om verschillende kwaliteiten compost met verschillende afzetmogelijkheden te produceren,
kunnen de verschillende groenrestprodukten worden gescheiden in zand, structuurmateriaal
(takken, stronken) en zacht materiaal (gras en blad).

X

Voor efficiënt vervoer over langere afstanden kan takhout worden verkleind.Verklepeld of geshredderd materiaal biedt veel meer aanhechtingsmogelijkheden voor micro-organismen dan
versnipperd materiaal met een gladde (gesneden) oppervlakte. Het transport brengt wel extra
kosten met zich mee.

Afzetvanhetprodukt
Hoewel de rijksoverheid composteren en vergisten op de lange termijn als een van de belangrijkste oplossingen ziet om van de organische afvalstoffenstroom af te komen,verwachten Nederlandse en Vlaamse deskundigen dat de afzetmarkt voor compost beperkt zal zijn. Groencompost
moet daarbij concurreren met CFT-compost en de zeer goedkope dierlijke meststoffen waar
eveneens een overschot aan is.
Erzal een uitgebreid marktonderzoek worden uitgevoerd door de Technische Universiteit Delft in
opdracht van de BVOR,Daarbij wordt gekeken naar de hele keten: het ontstaan, de wijze van
verwerking en de potentiële afzetkanalen in binnen- en buitenland. Uit eerder marktonderzoek
naar de afzet van CFT-compost blijkt dat, na een periode van marktpenetratie, de afzet voldoende zal zijn.
Volgens een marketingonderzoek bestaan er afzetmogelijkheden:
- in de groenvoorziening (aanvul- en ophooggrond, aanlegprojecten);
- bij hoveniers en tuincentra (aanleg en onderhoud van tuinen, potgrond);
- bij boomkwekerijen, plantsoenkwekerijen, sierheesterkwekerijen, kerstboomkwekerijen en de
graszodenteelt;
- in de akkerbouw;
- in de vollegronds tuinbouw (sierbloementeelt, enkele specialistische groente- en fruittelers,
bollenteelt);
- in sommige bodemsaneringsprojecten (menging met thermisch gereinigde, biologisch dode
grond) (Blaauw e.a. 1992);
- huishoudens met tuinen.
De mogelijke afzet isafhankelijk van de regio, de kwaliteit van het produkt en de concurrentie.
Het Samenwerkingsverband Midden Brabant liet een marketingplan opstellen voor de afzet van
'snoeihoutcompost'. Het produkt moet voldoen aan de eisen uit het Besluit kwaliteit en gebruik
overige organische meststoffen (BOOM). Het produkt valt meestal in de categorie zwarte grond
vanwege het lage organische-stofgehalte (gemiddeld 1 3 %).Vooral de zinknorm en in een aantal
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gevallen ook de loodnorm worden snel overschreden. Overigens daalt het loodgehalte in compost de afgelopen jaren duidelijk. Het voldoen aan de zinknorm telt minder zwaar.
Schone compost bevat meer verontreinigingen dan zwarte grond en de laatste weer meer dan
zeer schone compost.
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Uit marktonderzoek blijkt dat deafzet van GFT-compost, naeenperiode van marktpenetratie,
voldoendezal zijn

Criteria
Tactiek en logistiek
Voor de planning van werkzaamheden en verwerking isin tabel 3 aangegeven wanneer welke
stromen groenrestprodukten in hoofdzaak vrijkomen.Verder ishet van belang reedsvooraf over
enkele keuzemomenten na te denken:Wil men wel of niet:
- sorteren op vorm, gewicht of gezondheid;
- uitslepen;
- verkleinen en terugspuiten van snippers;
- verspreiden van takmateriaal of snippers;
- afvoeren van takmateriaal of snippers;
- verzamelen in sectie of centraal;
- verwerken in sectie of centraal;
- verwerken van deelstromen of gemengd;
- hergebruiken
Bron: Perik & de Ligt 1985.
Bij deze keuzen moet ook steeds worden bedacht wat de consequenties voor toekomstig onderhoud kunnen zijn. Dit kan extensiever maar ook lastiger worden.
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TABEL 3: WANNEER KOMEN VEEL GROENRESTPRODUKTEN VRIJ?

takhout

1

F

M

A

M

1

1

A

S

0

N

D

++

++

++

+

+

+

+

+

+
++
+++

++

+

+
+

++

++

+
+++
+
++

+

++
++

+
+++

+

+

+
+

++
+

bermmaaisel

+

slootveek
schoffelvuil
blad
heideplaggen

+
+

+
+

+

++

+
+

+:weinig/plaatselijkeproduktie
++:veelproduktie
+++:piekproduktie
Tabel 3 geeft de momenten en relatieve hoeveelheden die vrijkomen, niet de absolute hoeveelheden. Deverschillende deelstromen kunnen niet onderling worden vergeleken.

Kosten

B

De kosten die men moet maken voor hergebruik of verwerking bestaan uit de volgende factoren:
- arbeidskosten;
- de inzet van hulpmiddelen, o.a. machinekosten zoals een verkleinmachine;
- transportkosten (voor volumineus materiaal zou de transportafstand altijd zo klein mogelijk
gehouden moeten worden);
- opslagkosten van onbewerkt en verwerkt produkt;
- verwerkingskosten (verkleinen, composteren, zeven).
Opbrengsten zullen gering zijn en bestaan uit (hout)opbrengsten en compost, afhankelijk van de
kwaliteit van het produkt.
Omrekeningsfactoren voor droge of natte stof in verband met het aanbieden per m3 of per ton
zijn elders in dit deel vermeld.

Milieu
Zowel bij hergebruik als bij compostering zal accumulatie van verontreinigende stoffen optreden.
Zware metalen vormen soms een probleem bij heideplaggen, bermplaggen, boomschors, bladeren, slootafval en in mindere mate ook in maaisel van bermen, heide en sloten. Sommige groenresten, vooral van schoffelen en straatvegen, uit bermen en uit sloten bevatten veel zwerfvuil.
Relatief schoon istakhout, hoewel snelgroeiende bomen veel zink opnemen.
Alle verwerkingsmethoden gaan ook gepaard met vervoer en opslag,waaraan bijbehorende
emissies zijn verbonden.
Compostering heeft enkele specifieke milieuhygiënische aspecten:
- Bij compostering vinden emissies plaats naar de lucht van vooral kooldioxide en ammoniak.
Stankhinder treedt vooral op wanneer onvoldoende beluchting plaatsvindt, waardoor door
vergisting biogassen ontstaan.
- Compostering moet volgens de meeste provinciale afvalstoffenplannen plaatsvinden op een
vloeistofdichte vloer. Het percolaatwater kan (eventueel na beluchting) opnieuw voor
besproeiing van de composthopen worden gebruikt. Wateroverschotten moeten naar een
afvalwaterzuivering worden afgevoerd.
- Vrachtwagens en de machines die bij het composteringsproces worden ingezet kunnen
geluidhinder veroorzaken.
- Het zeven van het produkt kan stofhinder veroorzaken. Bij opslag van met name bermmaaisel
bestaat brandgevaar door hooibroei of brandstichting.
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Als laatste vormen onverwerkbare materialen in het groenafval (bijvoorbeeld zwerfvuil) nog een
afvalprobleem.
Daarnaast legt de verwerking van groenrestprodukten een beslag op de ruimte, door het proces
en het op voorraad houden van restprodukten en compost. Ligging in het aanleveringsgebied,
situering ten opzichte van woonbebouwing en ontsluiting van het terrein zijn de belangrijkste
locatiecriteria (van Lierop e.a. 1991).

Communicatie en acceptatie
Vermindering van de groenrestproduktie kan een aanzienlijke wijziging ten opzichte van de huidige beheervorm betekenen. Acceptatie staat of valt met de manier waarop de omschakeling
plaatsvindt. Om een draagvlak te garanderen zijn begeleidende communicatie-activiteiten nodig.
Deze bewerkstelligen dat de uitvoerende beheerders en de gebruikers van het groen het nieuwe
beheer en beeld waarderen.
Ten eerste is communicatie nodig over het achterliggende beleid en de gevolgen. Communicatie
over het beleid kan aansluiten bij het CFT-beleid en promotie door het GFT-Infopunt.
De gevolgen voor dewoonomgeving, namelijk het veranderende beeld van het groen, moet
worden toegelicht. Zeker als men gewend is aan keurig onderhouden groen.
Het isverstandig bewoners al bij de vorming van de plannen te betrekken. Dit moet voorkomen
dat het veranderende beeld wordt opgevat als verwaarlozing en uitnodigt tot vernielingen, zoals
het storten van tuinafval in plantsoenen waar takhout blijft liggen.
Ook de beheerder moet met andere ogen leren kijken en kritisch beoordelen of maatregelen die
groenrestprodukten opleveren noodzakelijk zijn en of het nodig is deze groenrestprodukten af te
voeren.
Ten tweede kunnen bewoners worden betrokken door hen te interesseren ook in de eigen tuinen
tuinafval te voorkomen. Ze moeten de mogelijkheid hebben tuinafval apart (bijvoorbeeld aan de
werf) aan te bieden en compost af te nemen.
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Afzet van compost
Diverse marktonderzoeken geven nog steeds een vrij optimistisch beeld over de afzetmogelijkheden van compost. Om de afzet van compost of zwarte grond te garanderen, hanteren enkele
gemeentelijke samenwerkingsverbanden een koppeling tussen brengen en halen.Wie groenrestprodukten aanlevert isverplicht compost af te nemen.
Belangrijk bij de afzetmogelijkheden isdat particuliere en professionele afnemers duidelijk weten
wat de kwaliteiten van compost behoren te zijn. Voor CFT-compost is inmiddels een certificering
ontwikkeld. Zolang er geen certificering voor compost of zwarte grond bestaat, kan de kwaliteit
worden aangegeven op basisvan de grondstoffen ('snoeihoutcompost', 'groengrond', in tegenstelling tot slib, CFT-compost of mest) en op basis van de samenstelling (gehalten organische
stof, droge stof, visuele en niet zichtbare verontreinigingen).
Onderzoeken van Consumentenbond en Konsumenten Kontakt lieten zien dat er aanzienlijke verschillen in kwaliteit, naamgeving en prijs bestaan. Daarnaast moeten de beperkingen voor het
gebruik duidelijk zijn aangegeven.
Professionele afnemers zijn gemeenten, aannemers, hoveniers, tuincentra, telers van plantsoen,
potplanten en dergelijke, de akkerbouw, de groente- en fruitteelt, enzovoort. Zij zijn overigens
ook vaak degenen die grote hoeveelheden groenrestprodukten aanleveren. Elk heeft zijn eigen
wensen ten aanzien van de kwaliteit, hoeveelheden (bijvoorbeeld in zakken of in depot) en het
moment van levering van de compost.
In Nederland zijn de BVOR en het Afval Overleg Orgaan actief op het gebied van de afzetbevordering.
InVlaanderen heeft de Vlaco als doel de afzet van compost te verzekeren. Zij doet dit onder
andere door promotie en certificering.
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Over dit deel
Voor het afvoeren en verwerken van groenrestprodukten worden verschillende werktuigen en
gereedschappen ingezet. In dit hoofdstuk staat informatie gebaseerd op praktijkervaringen, waarnemingen en fabrikantinformatie. De apparatuur wordt besproken onafhankelijk van de
eventuele trekker. Over trekkers zijn enkele opmerkingen te vinden in het deel Diversen van
Croenwerk. Dat deel bevat ook een uitleg van de kostenberekening.
De besproken werktuigen zijn:
- bladblazers en -zuigers;
- stobbefrezen;
- verkleinmachines;
- wiersmachines.
Van alle apparatuur worden besproken:
- aanbod;
- werking en behandeling;
- produktiviteit;
- kosten.
Groenwerk sluit elk hoofdstuk af met aanbevelingen voor de aanschaf van apparatuur en met een
beperkt overzicht van technische gegevens. Hierin staan de merken en typen waarvan de importeur of fabrikant heeft gereageerd op het verzoek om informatie en die op de Nederlandse en
Vlaamse markt worden aangeboden.

Bladblazers en -zuigers
Bladblazers en -zuigers verwijderen losliggend materiaal door een krachtige luchtstroom. Met de
blazers concentreert men los materiaal (afgevallen blad, houtsnippers, gras, papier en ander
zwerfvuil) op rillen of hopen om het in een volgende werkgang af te voeren. Het losse materiaal
kan ook naar plaatsen worden geblazen waar men er geen last meer van heeft. Met de zuigers
wordt het losliggend materiaal opgezogen.
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Ruggedragenbladblazers kunnen op elktype terrein
worden ingezet

Uitvoeringen
In bladblazers en -zuigers kan men de volgende typen onderscheiden:
- handgedragen, met eigen aandrijving;
- ruggedragen, met eigen aandrijving;
- op wielstel, handgeduwd met eigen aandrijving;
- opbouw in driepuntsophanging en aandrijving via aftakas of eigen motor;
- opbouw op pick-ups en dergelijke met eigen aandrijving.
De aandrijving gebeurt:
- door een benzinemotor (twee- of viertakt);
- door een dieselmotor;
- door middel van een aftakas.

Werking
De bladblazer wekt met een ventilator een luchtstroom op. Met deze luchtstroom kan het te verwijderen losse materiaal worden weggeblazen of geconcentreerd. De handgedragen en ruggedragen bladblazers hebben een blaaspijp waarmee de luchtstroom in de gewenste richting wordt
gestuurd. Bij grotere bladblazers isde richting van de uitstroomopening instelbaar. Van een aantal aangebouwde bladblazers kan de blaaspijp 180° worden gedraaid en worden bediend vanuit
de trekker.
Bladblazers zijn geschikt voor het verplaatsen van bladeren, kleine takken, gras, papier en ander
zwerfvuil. Nat materiaal kan minder goed met deze machines worden weggeblazen.
Ze zijn ook inzetbaar voor het droogblazen van kunststof sportvelden en het wegblazen van losse
droge sneeuw.

Terrein
Bladblazers zijn te gebruiken op alle soorten terreinen:zowel op paden en wegen alstussen struiken. De hand- en ruggedragen bladblazers zijn eenvoudig te hanteren op geaccidenteerd terrein
en ook in hoeken die moeilijk met andere bladblazers bereikbaar zijn. Deze typen zijn ook
geschikt om bladeren tussen bodembedekkers uit te blazen. De grotere bladblazers op wielen
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zijn vooral geschikt op vlakke en grote terreinen. Bladblazers waarvan de uitstroomopening kan
worden gedraaid geven de mogelijkheid om grote terreinen te bewerken zonder in cirkels te rijden. Het losse materiaal wordt dan naar één kant van het terrein geblazen.

Bladblazersop wielen hebben meervermogen dan deruggedragen bladblazers,
maar kunnen niet op elktype terrein worden ingezet

Onderhoud
Bladblazers hebben relatief weinig onderhoud nodig. Het onderhoud houdt controle en verzorging invan:
- het motorisch gedeelte;
- de blaaspijp op scheuren;
- de anti-vibratierubbers (AV-rubbers);
- het luchtfilter.

Veiligheid
Omstanders mogen niet in de buurt komen wanneer de bladblazer in werking is. Het hoge
geluidsniveau en stof zijn schadelijk of hinderlijk. Men moet uitkijken voor wegspattende steentjes die beschadigingen kunnen veroorzaken. Men mag nooit de blaaspijp op personen of dieren
richten wanneer het apparaat in werking is.

SSbBÏ
Deblaaszuigcombinatie vraagt voor eenefficiëntgebruik minstens tweemanpersoneel
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Risico's voor de veiligheid van het bedienend personeel ontstaan:
- door stof en wegspattende stenen;
- bij onderhoud met een draaiende motor.
Schakel de aandrijving van de apparatuur bij reparatie, afstelling en kleine onderhoudswerkzaamheden altijd uit.
Het aanbrengen van bedieningsvoorschriften op de blaaspijp is handig.
Omdat het geluidsniveau over het algemeen boven de 90 dB(A) komt, ishet gebruik van
gehoorbescherming wettelijk verplicht. Boven de 80 dB(A) wordt het gebruik aanbevolen.

20

Door de volgende technische veiligheidseisen te stellen, worden de persoonlijke risico's aanzienlijk verminderd:
- membraancarburateur bij ruggedragen bladblazers;
- uitlaatbescherming;
- goed verstelbaar draagstel;
- geen uitstekende onderdelen;
- stopknop onder handbereik;
- AV-rubbers;
- gebruik speciaal voor tweetakt motoren samengestelde benzine. Deze benzine bevat minder
schadelijke bestanddelen.

Bedieningsgemak
Ergonomisch gezien isde belasting bij hand- of ruggedragen bladblazers vrij groot: men wordt
blootgesteld aan geluid, trillingen, uitlaatgassen en het te dragen gewicht. De trillingen moeten
zo veel mogelijk worden geabsorbeerd door anti-vibratierubbers. Zachte handvatten en handschoenen absorberen ook een deel van de trillingen.
De riemen van het draagstel bij ruggedragen bladblazers moeten breed (minstens 7 cm) en
eventueel gepolsterd zijn. Alle riemen moeten traploos verstelbaar zijn. De motoruitlaat van de
machine moet van de bedieningspersoon af gericht zijn.
Bij handgeduwde of getrokken bladblazers verlichten steunwielen aan de voorzijde van de
machine het transport en het werken met deze machines.

Milieu
Het werk met een bladblazer levert een hoog geluidsniveau dat mogelijk irritant isvoor de omgeving.
Ook brengen de motoren van de bladblazers schadelijke verbrandingsgassen in de lucht. Het
gebruik van milieuvriendelijke brandstof vermindert de hoeveelheid schadelijke stoffen in de verbrandingsgassen.
Bij het vullen van de tank kan bodemverontreiniging ontstaan door morsen. Hoe groter de vulopening is, hoe minder men ernaast zal gieten. Maak voor het vullen van de tank zo mogelijk
gebruik van eenjerrycan met een automatische schenktuit.

Produktiviteit
De produktiviteit van een blazer isafhankelijk van:
- aard en hoeveelheid van het materiaal;
- nat of droog materiaal;
- vermogen van de motor;
- uitstroomsnelheid (km/h);
- luchtverplaatsing (mVminuut);
- gerichtheid van de luchtstroom.
Lange en nauwe of bochtige blaasslangen beïnvloeden de produktiviteit ongunstig. Ook sterk
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geknepen uitstroomopeningen hebben een ongunstige invloed: de luchtsnelheid wordt er nauwelijks door beïnvloed, maar de luchtverplaatsing neemt af.
Voor ruggedragen bladblazers isde minimale vereiste uitstroomsnelheid 180 km/h bij een luchtverplaatsing van 7 mVminuut; voor getrokken bladblazers isdat respectievelijk 306 km/h bij
175 mVminuut.
Het resultaat van het blaaswerk isgoed als het terreinoppervlak vrij isvan bladeren en ander los
materiaal.
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Aftakas aangedreven bladblazers zijn geschikt voorgrote open oppervlakten

Kosten
De produktiviteit hangt af van veel factoren en isdaardoor moeilijk aan te geven. Zie voorgaande
paragraaf.
KOSTEN PER DRAAIUUR

rug

getrokken

getrokken

aanschafprijs(ƒ)

1.200

2.000

6.500

11.500

afschrijving (jaarxdraaiuren)5x 300 (//jr)

222

360

1.170

2.070

aftakas

onderhoudskosten (//jr)

132

240

780

1.265

overigekosten (//jr)

396

783

1.435

1.129

kosten perdraaiuur(//uur)

2,50

4,61

11,28

14,88
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K O S T E N PER U N I T

werkuur vande machine (f /uur)

rug

getrokken

getrokken

1,75

3,23

7,90

werkuur van detrekker (//uur)

getrokken
10,42
10,98

manuur (//uur)

40,-

40,-

40,-

40,-

kosten per unit (//uur)

41,75

43,23

47,90

61,40

Aanbevelingen
Bij het aanschaffen van bladblazers moet men onder andere letten op:
- het vermogen, de uitstroomsnelheid en de luchtverplaatsing afgestemd op de grootte van de
werkzaamheden en terreinen;
- het gewicht van de bladblazers;
- het comfort van het draagstel;
- de verstelmogelijkheden van het draagstel met veiligheidssluiting;
- geluids- en trillingsniveau;
- eenvoudige onderhoudsmogelijkheden ook in het veld, zoals eenzelfde maat moeren/bouten;
- steunwielen die de wendbaarheid van rijdende bladblazers vergemakkelijken;
- veiligheidsvoorzieningen voor de bedieningspersoon.
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Stobbefrezen
Een stobbefrees wordt gebruikt voor het verwijderen van het bovengrondse deel en een gedeelte
van het ondergrondse deel van een stobbe. Eenfreesmachine bestaat uit een aandrijfbron (aanbouw of eigen) en een hydraulisch of mechanisch aangedreven freeswiel met beitels.

Uitvoeringen
Een stobbefrees kan uitgevoerd zijn als:
- aanbouwwerktuig voor ophanging in de driepuntshefinrichting van een trekker;
- getrokken werktuig met aftakasaandrijving;
- getrokken werktuig met eigen motoraandrijving.
De aandrijving van het freeswiel geschiedt mechanisch of hydraulisch. De horizontale en verticale
verstelling wordt met hydraulische cilinders uitgevoerd. Deze worden gevoed vanuit de trekkerhydrauliek of een eigen hydraulische installatie. Bij eenvoudige en lichte machines wordt de verticale verstelling door een draadspindel verzorgd.

20

Het werkbereik van de stobbefrees isafhankelijk van de lengte van de freesarm en van de hoek
waaronder het freeswiel kan bewegen ten opzichte van de aandrijvingsbron.

Werking
Het werkende deel van de stobbefrees bestaat uit een in een vertikaal vlak ronddraaiend freeswiel. Op het wiel zijn beitels gemonteerd die de stobbe laag voor laag affrezen. Hiervoor wordt
het freeswiel (meestal hydraulisch) heen en weer bewogen en steeds dieper gesteld. Door het
hoge toerental van het freeswiel wordt het afgefreesde materiaal weggespoten. Ter bescherming
van de bedieningspersoon worden ketting- of kunststofschermen aangebracht.

Inzetbaarheid
Deze werktuigen kunnen voor het verwijderen van stobben in alle terreintypen worden ingezet.

Aftakas aangedreven stobbefreesmet hydraulische bedieningsfuncties
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Werkmethode
De stobbefrees moet na transport bedrijfsklaar worden gemaakt. Voordat de machine in de werkstand wordt gezet, moet men de beitels controleren op beschadigingen.
Als de machine in de werkstand isgebracht en isaangezet mag er niemand meer in de buurt zijn
van het freeswiel.
De meeste stobbefrezen hebben een afschermplaat voor de bedieningspersoon (zie Veiligheid).
Van achter deze afschermplaat kan men het werk volgen en de frees bedienen. De stobbe wordt
met een soepele zijwaartse beweging gefreesd. Men kan zelf bepalen tot hoe diep onder het
maaiveld de stobbe moet worden verwijderd. De zwenk-, hef-, daal-, en in- en uitschuifbewegingen gebeuren meestal hydraulisch.
Bij het werken vanuit de trekkercabine moet men een goed zicht hebben op het werkveld.

•mw:W&:Me±m

Een goedeafscherming tegenhet wegspattendegefreesdemateriaal

Onderhoud
Bij het onderhoud moet extra aandacht worden besteed aan de scherpte en bevestiging van beitels, de draaiende assen en de lagering daarvan. Eentijdige constatering van slijtage voorkomt
verdere slijtage en onnodig extra benodigd vermogen.
Dagelijks onderhoud:
- controle van de beitels en eventueel slijpen of vervangen daarvan;
- controle van de bevestigingsbouten van de beitels of die goed vastzitten;
- controle van de aandrijving (V-snaar en olieniveaus);
- doorsmeren van de freeswielas;
- doorsmeren van de kruiskoppeling van de tussenas.
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Wekelijkse onderhoud:
- slijpen ofvervangen vandebeitels;
- doorsmeren vandraaipunten enaslagers;
- onderhoud vande(machines meteigen) aandrijfbron;
- controle van hydrauliek-oliepeil;
- controle van deV-snaarspanning.

Veiligheid
Door dedraaiende beweging vandefrees kunnen spaanders wegschieten. Rondom hetfreeswiel
moeten vangkleden, -kettingen of afschermkappen aanwezig zijn. Draaiende delen moeten afgeschermd zijn. Een grote afschermplaat van hard, doorzichtig kunststof isaante bevelen.
Laat geen mensen onbeschermd indebuurt van dewerkende machine staan. Bijwerkzaamheden langs verkeerswegen hetverkeer waarschuwen door hetplaatsen vanbebakening.
Bij onderhoudswerkzaamheden altijd deaandrijving uitschakelen, demotor afzetten enwachten
tot hetfreeswiel totstilstand isgekomen.
Het freeswiel magalleen draaien alsdemachine indewerkstand staat. Ophetfreeswiel moet
een wielrem aanwezig zijn.
Indien hetgeluidsniveau boven de90dB(A) uitkomt, isgehoorbescherming verplicht, bovende
80 dB(A) ishetsterk aan te raden. Hetgebruik van veiligheidsschoenen enhandschoenen isverplicht.
Gelaatsbescherming isaante raden. Geen 'losse' kleding dragen.

:

Bijhetstobbefrezen isgehoorbescherming meestal verplicht
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Bedieningsgemak
Voor deergonomische eisenzoals dieaandetrekker gesteld worden:zieDiversen, achter in
Groenwerk.
De bedieningshandels moeten zohoog zitten, datdebedieningspersoon zemetlicht gestrekte
armen kanbedienen. Debediening vanmachines meteen eigen aandrijving moet opveilige
afstand vanhetfreeswiel zitten. Demachine moet gemakkelijk teverplaatsen zijn.
Alle beitels moeten aanwezig zijn engelijkmatig zijn afgesleten omtrillingen enonbalans te voorkomen. Ookbotte beitels zorgen voor trillingen.

Milieu
Erkaneenmilieubelasting optreden doordat debeitels slijten waardoor metaaldeeltjes inhet
milieu terechtkomen. Botte beitels vragen meer vermogen vandeaandrijving, metalsgevolg
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een hogere uitstoot van uitlaatgassen.
De geluidsoverlast isafhankelijk van de gebruikte trekker of eigen aandrijfbron en zal zo laag
mogelijk moeten zijn. Hetfreeswiel maakt tijdens het frezen veel lawaai.
Voor de hydraulische functies van de stobbefrees kan men gebruik maken van milieuvriendelijke
hydrauliekvloeistof; schade aan het milieu bij lekkagewordt dan verminderd.
Houtslijpsel en zand worden rondom de stobbe verspreid en zorgen voor een verrijking van de
bodem als het niet wordt afgevoerd.Verkleind materiaal wordt door bodemorganismen versneld
afgebroken.

Produktiviteit
De produktiviteit hangt onder andere afvan:
- de bereikbaarheid van de stobbe, bijvoorbeeld langs wegen, in plantsoenen, in bosverband;
- de afstand tussen de stobben;
- de stobbediameter;
- de houtsoort;
- het vermogen van de aandrijvingsbron;
- de omtreksnelheid en het aantal beitels/klepels;
- de gewenste freesdiepte.

20

Destobbe diep genoeg onder het maaiveld wegfrezen. Ook wortelaanloop meefrezen die dicht
onder de oppervlakte ligt. Perwerk- en omgevingssituatie wordt de freesdiepte afgesproken.
Gemiddeld ligt de freesdiepte tussen 25 en 40 cm beneden maaiveld.
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Frezen tot onder het maaiveld

Kosten
KOSTEN PER DRAAIUUR

afrakas

•':'• aftakas

;:

eigen"motor

eigenmotor

aanschafprijs(ƒ)

30.000

45.000

65.000

75.000

afschrijving (jaarxdraaiuren)4x 700 (//jr)

6.750

10.125

13.500

16.875

onderhoudskosten (//jr)

7.500

11.250

15.000

18.750

overigekosten (//jr)

2.552

3.748

8.087

9.935

kostenper draaiuur(//uur)

24,-

35,89

52,27

65,09
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KOSTEN PER STOBBE

aftakas

aftakas

eigen motor

eigen motor

werkuur van de machine (//uur)

16,80

25,12

36,59

45,56

werkuur van de trekker (//uur)

13,60

22,76

13,60

13,60

manuur (//uur)

40,-

40,-

40,-

40,2-15

produktiviteit (stobbe/uur)

2-15

2-15

2-15

kosten per stobbe (ƒ); diameter stobbe

40 cm

6,-

7,-

6,-

7,-

kosten per stobbe (ƒ); diameter stobbe

80 cm

18,-

20,-

18,-

20,-

kosten per stobbe (ƒ); diameter stobbe

120 cm

45,-

40,-

30,-

35,-

Aanbevelingen
:

&^~S

Voor de stobbefrees zijn devolgende eisen en aanbevelingen van belang:
- De beitels moeten zijn vervaardigd uit hard metalen snijplaten of zijn voorzien van een extra
harde slijtlaag (bijvoorbeeld wolframstaai).
- De krachtoverbrenging moet zijn beveiligd tegen overbelasting van de motor met V-snaren,
een slipkoppeling of een overdrukventiel.
- Aanwezigheid van een wielrem op het freeswiel.
- Aanwezigheid van vangkleden, -kettingen of afschermkappen.
- De machine moet zo zijn geconstrueerd dat de bedieningspersoon een goed overzicht heeft
over het werk.
De trekker moet:
- voldoende vermogen hebben voor de stobbefrees;
- voldoende capaciteit beschikken voor het hydraulisch systeem;
- een draaibare zitting hebben bij bediening vanuit de trekker.
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Verkleinmachines
Verkleinmachines verkleinen groen(rest)produkten die vrijkomen bij het onderhoud van groenelementen. Andere benamingen voor deze machines zijn: versnipperaars, hakselmachines, verspaanmachines of crushers.
Verkleinmachines bestaan uit: een invoertrechter of -mond met invoerrollen en/of invoerband,
een snij/hakgedeelte, en een uitvoergedeelte.

Uitvoeringen

r

Erzijn meerdere indelingen mogelijk:
naar aandrijving:
- eigen motor;
- dieselmotor, wordt het meest gebruikt;
- benzinemotor, voor kleinere machines (kleiner dan 12 kW);
- elektromotor, wordt alleen in de hobbysfeer gebruikt.
- aftakas.
naar uitvoering:
- aanbouw aan trekker, wiellader, werktuigdrager en dergelijke;
- getrokken, op eigen onderstel voor langzaam- of snelverkeer. Voor snelverkeer moet
het onderstel voldoen aan de eisen van het wegenverkeersreglement.
- opbouw op vrachtauto of dumper.
naar werking:
- messenschijf, ook wel snijbonenmolen-principe genoemd;
- messenwals, ook wel vandiktebank-principe genoemd;
- hamer- of klepelmolen;
- (schroef)vijzel.

ÉÊSËm
Een veiligheidsbeugelrond de trechtermond
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Het vermogen, het te verwerken materiaal en de bereikbaarheid van het object bepalen de inzetbaarheid van de machine.

Speciale uitvoeringen en extra's
Verstelbare invoersnelheid: door de snelheid van de invoerwalsen bij een messenschijfmachine te
veranderen kan de snipperlengte worden bepaald. Een bepaalde snipperlengte kan afhankelijk
zijn voor de latere toepassing of verwerking van de snippers: hoe kleiner de snipper hoe sneller
de vertering verloopt. Verder heeft de benodigde capaciteit van de machine invloed op de snipperlengte: hoe groter de houtsnipper, hoe groter de benodigde capaciteit.
De invoerwalsen hebben een variabele snelheid alsze hydraulisch zijn aangedreven. De meeste
professionele machines hebben dan ook dit type walsaandrijving, temeer omdat hierbij ook het
hout, bij vastzitten, kan worden teruggevoerd.
Toerentalbewakingssysteem: dit systeem,ook no-stress genoemd, zorgt ervoor dat het toerental
van het verkleiningselement niet onder een van tevoren ingestelde waarde komt. Bij overschrijding worden de invoerwalsen of invoerband automatisch gestopt. Dit heeft alsvoordeel dat de
bedieningspersoon niet bij de machine behoeft te blijven om in geval van overbelasting de
invoer te stoppen.
Handbeveiliging: de bedieningspersoon draagt een handschoen of armband met daarin een zender gemonteerd. In de invoertrechter is halverwege een ontvanger aangebracht. Komt men met
de zender bij deze ontvanger, dan stoppen de invoerwalsen automatisch.
Snijmessen zijn uit gehard staal gemaakt of opgelast met wolframstaai. Deze messen zijn vaak
niet of moeilijk te slijpen. Om te voorkomen dat een snijmes bij beschadiging in zijn geheel moet
worden vervangen, zijn zesamengesteld uit meerdere elementen. Bij beschadiging kan men volstaan met één of meer elementen te vervangen.
Combinatie van messenschijf en hamer- of klepelsysteem: hiermee is het mogelijk zowel takhout
(met de messenschijf) als overige groenreststoffen zoals potplanten, blad en schoffelvuil (met klepelsysteem) te verkleinen. De meeste van deze combinatiemachines zijn voor de particuliere
markt bedoeld.
Naverkleining: door de windvleugels van de messenschijf van tanden te voorzien worden de
snippers naverkleind ('gekneusd'), waardoor vervezeling van de snippers optreedt. Dit kan van
belang zijn voor een snelle vertering van het hout.
Invoerband: de bodem van de invoertrechter wordt voorzien van een hydraulisch aangedreven
lamellenband. Hierdoor wordt de invoer van het hout makkelijker en minder belastend voor de
bedieningspersoon. Vooral bij warrig hout en grote bossen van dun takhout (bijvoorbeeld snoeihout van bodembedekkers) isdit een voordeel. Stationaire hamer- of klepelmachines werken
altijd met een invoerband; bij messenschijfmachines ishet een onderdeel dat echter niet bij alle
machines kan worden geleverd.
Opbouwkraan: op de verkleinmachines wordt een hydraulische kraan gebouwd om het takhout
in te voeren. Een opbouwkraan werkt het best met een invoerband.
Draaikrans: door de machine te voorzien van een draaikrans kan de invoeropening in elke
gewenste richting worden gezet.
Zakkenvuller: aan de uitvoerpijp kan een voorziening worden gemaakt om snippers direct in zakken te blazen.
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Combinatie verkleinmachines-verzamelwagen: hier zijn verschillende mogelijkheden:
- verzamelwagen achter de verkleinmachines koppelen.Voordeel isdat de machine ook zonder
opvangmogelijkheid iste gebruiken en zorgt voor een snelle afvoer van het restprodukt.
Nadeel isdat de invoertrechter altijd aan de zijkant van de combinatie zit.
- verkleinmachine vast achter verzamelwagen monteren. Voordeel isdat de invoertrechter veel
beter bereikbaar isen de totale lengte van de combinatie geringer is. Nadeel isdat het vaak
niet mogelijk isom zonder verzamelwagen te werken.

Werking
Messenschijf; open engesloten

2Z

Het werkingsprincipe van de messenschijf isgebaseerd op een vliegwiel met één of meer messen.
Deze messen draaien langs een onder- of tegenmes. Het materiaal dat voorbij het tegenmes
steekt wordt door de messen afgehakt. Het afgehakte materiaal wordt door een luchtstroom, via
een uitwerppijp, naar buiten geblazen. In de meeste gevallen wordt de luchtstroom opgewekt
door vleugels die op het vliegwiel zijn gemonteerd.
Messenschijfmachines worden in twee typen geleverd, namelijk het open en gesloten systeem.
Bij het open systeem zitten de messen gemonteerd op de vleugels, die ook voor de luchtstroom
zorgen. Hierdoor is de afstand van de messen tot het vliegwiel zo groot, ongeveer 10 cm, dat het
mogelijk is lange snippers van het te verwerken hout af te hakken.
Voordeel van deze machine isde grote capaciteit. Bovendien zal de machine niet snel verstoppen. Nadeel isdat het laatste stuk van tak of stam, ongeveer 10 cm, niet altijd wordt versnipperd
en met grote kracht uit de uitvoerpijp kan komen.
Bij het gesloten systeem zitten er in het vliegwiel 'sleuven'waar de messen doorheen steken of
net erboven zijn gemonteerd. Dit type vliegwiel wordt dan ook venstervliegwiel genoemd. De
messen steken bij dit systeem maar zo'n 2,5 cm buiten het vliegwiel. De maximale snipperlengte
isdan ook 2,5 cm. De afgehakte snippers moeten bij dit systeem door de sleuven in het vliegwiel
heen en worden aan de achterkant door windvleugels naar buiten geblazen.
Voordeel van dit systeem isdat er geen grote 'eindstukken' onverkleind uit de machine komen.
Nadeel isdat de snipperlengte minder iste variëren dan bij het open systeem. Hierdoor zijn de
capaciteit en de gebruiksmogelijkheden beperkter.

mes
toevoerkanaal

afvoer

doorlaat
tegenmes
schijvenrad

Verkleinmachinesmet eenmessenschijfzijn nog het best te vergelijkenmet een snijbonenmolen
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Aangezien een messenschijf het materiaal niet naar binnen trekt, is het bij dit systeem noodzakelijk dat er invoerrollen of invoerbanden aanwezig zijn. Bij kleine machines, meestal voor de particuliere markt, isde invoertrechter schuin geplaatst en moet de bedieningspersoon het te versnipperen hout zelf tegen de messenschijf duwen.
De in de groenvoorziening gebruikte verkleinmachines zijn meestal van het messenschijf-type.

De messenwals

Messenwals
Op een rotor die in het verticale vlak draait, worden twee of meer messen gemonteerd. De snipperlengte wordt bepaald door de afstand tussen de rotor en het scherp van de messen. De messentrekken het te verkleinen materiaal bij elke afsnijding iets naar binnen. Daardoor ontstaat er
eenzelfinvoerend effect. Dit effect wordt versterkt door de invoertrechter zo te plaatsen dat het
te versnipperen materiaal door het eigen gewicht op de rotor zakt. Bij kleine machines zonder
invoerrollen isdit dan ook een goed systeem. Bijgrote machines kan het zelfinvoerend effect tijdens het invoeren zo groot worden dat de veiligheid van het bedienend personeel in gevaar
komt.

Hamer- ofklepelmolen; stationairen mobiel
Bij het stationaire hamermolenprincipe zijn klepels gemonteerd aan een horizontaal draaiende
as. Het invoersysteem, meestal een bodemketting met meenemers, voert het materiaal naar het
verklein-element. Het ingevoerde materiaal wordt door de ronddraaiende asmet de klepels in
het klepel- of hamerhuis verkleind. Bijsommige machines iser achter de klepelas een (instelbaar)
rooster aangebracht. Het materiaal wordt net zolang in het hamerhuis verkleind tot het door de
openingen in het rooster kan. Door de openingen in het rooster te variëren kan de grootte van
het versnipperd materiaal worden bepaald.
Eensterk op de klepelmachine lijkend type isde verbrijzelmachine (shredder). De klepels zijn hier
vervangen door star gemonteerde messen die langs een kamvormig tegenmes draaien. Hierdoor
wordt het hout zowel gehakt alsverbrijzeld.
De werking van de mobiele klepelmachine (de klepelmaaier) isals hierboven omschreven met
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dit verschil dat er geen invoersysteem aanwezig is. Een mobiele machine wordt aan een trekker
of wiellader gemonteerd. Het materiaal wordt verkleind door over het takhout of andere groenrestprodukten heen te rijden.
Meer informatie over zware klepelmaaiers staat in het thema Bosverjonging, deel C.
Erzijn ook getrokken klepelmachines die het verkleinde materiaal via een uitwerppijp naar een
verzamelbak blazen.

trommelhuis
invoertrechter

afvoer.

mesuitvoerrollen

trommel

tegenmes

Verkleinmachinesmet eenmessenwals hakken met demessen opstukjesvan het ingevoerde hout
entrekken zo het materiaal naar binnen

Schroefvijzel
Het werkingsprincipe van de schroefvijzel isgebaseerd op een vijzel (of wormwiel) die langs een
ondermes draait en zo het ingevoerde materiaal vervezelt. Dit type verkleinmachines wordt in de
groenvoorziening bijna niet meer gebruikt.

Inzetbaarheid
Verkleinmachines zijn inzetbaar voor het verwerken van groenrestprodukten zoals takhout,
boomstobben, bladeren en sloot- en bermmaaisel.
Messenschijfmachine: Afhankelijk van het aandrijfbron en de zwaarte van de machine kan tot een
diameter van ongeveer 30 cm worden verwerkt.
Messenwalsmachine: Ook afhankelijk van het aandrijfbron en de zwaarte van de machine zijn
deze geschikt voor een diameter tot ongeveer 30 cm. In verband met veiligheid en capaciteit zijn
er momenteel alleen vrij kleine machines op de markt, die volgens dit principe werken. Deze
machines zijn geschikt voor een diameter tot ± 8 cm.
De vermogensbehoefte van verspanende machines (messenschijf en messenwals) ontloopt elkaar
niet veel. Devermogensbehoefte wordt voornamelijk bepaald door de diameter en hardheid van
het te verkleinen materiaal en het aantal sneden per minuut. Diameter en gewicht van de messenschijf of messenwals zijn van invloed op het afvlakken van belastingspieken.
Klepel- of hamermolens vereisen een groter vermogen omdat deze niet snijden maar het te verkleinen materiaal kapot slaan.
Met bovengenoemde machines mag alleen schoon takhout worden verwerkt. Als er ongerechtigheden of grond in de machine komt, zullen de messen zeer snel bot worden. Indien er veel ver134
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vuild materiaal moet worden verkleind, is het aan te bevelen om de hierna genoemde machines
te kiezen.
Hamer (klepel) - en verbrijzelmachines: verkleinen van takhout, sloot- en bermmaaisel, bladeren,
stobben en sloophout.
De capaciteit wordt meestal in m 3 aangegeven en varieert van 5 tot 35 m 3 /h.
De keuze tussen een aftakas aangedreven machine of een machine met eigen motor is afhankelijk
van de afstand tussen de objecten, de beschikbaarheid van een trekker en het soort terrein waar
wordt gewerkt.

20

Verkleinmachinesin driepuntsophanging zijn makkelijk inzetbaar

De verkleinmachine moet vlak worden opgesteld. Hellende terreinen zijn ongeschikt in verband
met de stabiliteit van de machine.
Voor moeilijk begaanbare of bereikbare plaatsen zijn de lichte mobiele verkleiners geschikt.

Werkmethode
Verspaanmachines. Belangrijk isdat het takhout na het snoeien met de uiteinden bij elkaar wordt
gelegd. Deverkleinmachine zo plaatsen dat de loopafstand tussen takhout en machine zo gering
mogelijk is. De bedieningspersoon draagt het hout aan de goede kant van het lichaam: na het
invoeren kan men, zonder om de in te voeren takken heen te lopen,weer een nieuwe hoeveelheid pakken.
Nadat het hout door de invoerwalsen isgepakt, wordt het zo snel mogelijk losgelaten om
schadelijke trillingen op het lichaam te voorkomen. Om de bedieningspersoon zoveel mogelijk te
vrijwaren van stof en dergelijke moet de uitvoerpijp zo worden gericht dat de snippers met de
wind mee worden geblazen.
Om te voorkomen dat takken in de invoertrechter vastlopen, moeten zezo klein zijn gezaagd dat
ze gemakkelijk in de invoertrechter passen. Ook takken of stammen die een diameter hebben die
de capaciteit van de machine te boven gaat, moeten eerst worden verzaagd. Hiervoor is het
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makkelijk dat er takkenscharen, zagen of eventueel een motorzaag bij de verkleinmachine aanwezig zijn.
Stationaire hamer- of klepelmachines. Het te verkleinen materiaal wordt met een (hydraulische)
kraan of eenwiellader in de verzamelbak gebracht. De invoerband zorgt voor transport naar het
verkleiningselement.
Mobiele hamer- of klepelmachines. De trekker of wiellader met een aangekoppelde verkleinmachine rijdt over het te verkleinen materiaal heen. Bij aanbouw achter eentrekker wordt aanbevolen een trekker te gebruiken met een omkeerstuurinrichting. Als het te verkleinen materiaal op
een stapel of rug ligt, ishet meestal nodig om het materiaal na enkele werkgangen om te zetten.
Dit isnodig om er voor te zorgen dat ook het materiaal dat onderop ligt kan worden verkleind.

r

Stobbescharen. Bijstobben, die de capaciteit van de machine te boven gaan, kan een hydraulische schaar worden gebruikt. Deze scharen worden meestal aan de arm van een hydraulische
graafmachine gemonteerd en zijn dusdanig sterk dat ze stobben 'fijn' kunnen knijpen.

Onderhoud
Het onderhoud van verkleinmachines vraagt regelmatige aandacht voor:
- Het slijpen of vervangen van de snijmessen en/of klepels.
- Het slijpen of vervangen van het tegenmes of kneusplaat.
- Het doorsmeren van de draaiende delen; dagelijks hoofdlagers en tussenas, wekelijks andere
smeerpunten (zie instructieboek).
- Bij machines met eigen motor dagelijks brandstof, olie en koeling controleren (zie ook instructieboek).
- Het hydrauliek-oliepeil dagelijks controleren, indien aanwezig.
- Wekelijks schoonhouden en controleren van de gehele machine, hierbij extra aandacht geven
aan de aandrijving (V-snaar) en afscherming van de draaiende delen.
Botte messen vragen een onnodig extra vermogen, veroorzaken voortijdige slijtage en brengen
veel trillingen voort. Het isdaarom van groot belang dat de messen tijdig worden geslepen. Een
richtlijn is moeilijk te geven omdat het van een groot aantal factoren afhankelijk ishoe snel de
messen bot worden. De messen moeten scherp aanvoelen en er mogen geen grote stukken zijn
uitgebroken.
Bij het slijpen moet ervoor worden gezorgd dat de messen even lang blijven, omdat het verspaanelement anders in onbalans raakt. Om dit zoveel mogelijk te bewerkstelligen, kunnen de
messen het best op een machine worden geslepen die ook wordt gebruikt voor de messen van
een vlak- of schaafbank. Hiermee worden met een geleidesysteem beide messen gelijktijdig geslepen.
Bij hamer- of klepelmachines is het in verband met onbalans af te raden om maar enkele klepels
te vervangen. Bijslijtage of wegraken van klepels ishet beter om alle klepels te vernieuwen.
Bij het hermonteren van de messen of klepels moeten nieuwe borgringen en/of zelfborgende
moeren worden gebruikt. Gebruik alleen originele onderdelen. Draai alle bouten en moeren aan
volgens de voorgeschreven waarde. Een momentsleutel ishierbij onmisbaar.
Na het weer monteren van de snijmessen moet de afstand tussen snijmes en ondermes worden
gecontroleerd en zonodig afgesteld. Het isvoor een goede werking van de machine beslist nodig
dat deze afstand voldoet aan de fabrieksspecificaties.
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Veiligheid
Voor de omstanders en de omgeving zijn de volgende maatregelen te nemen:
- Tijdens het werken langs de openbare weg moet dewerkplek goed zijn gemarkeerd.
Machines in opvallende kleur bevorderen de veiligheid.
- Takken kunnen tijdens het invoeren zijdelings wegslaan. Ook wegspuitende snippers kunnen
gevaar opleveren. Houd publiek uit de buurt.
- Laat een draaiende machine nooit onbeheerd achter.
- Gebruik machines met een geluiddempende coating om geluidsoverlast te verminderen.
De volgende technische en uitvoeringseisen zijn van belang voor de veiligheid van het bedienend
personeel:
- Eenverkleinmachine met invoerwalsen moet zijn uitgerust met een veiligheidsbeugel met
invoer-stop-retour-functiestanden. Deze beugel moet goed bereikbaar zijn (voor de rand van
de invoertrechter), uitgevoerd in een signaalkleur, weinig bedieningskracht vragen en niet
buiten werking kunnen worden gesteld. Het verdient aanbeveling om de veiligheidsbeugel te
voorzien van de functiestanden stop-invoer-stop-retour.
- Bij grotere invoertrechters of alsde veiligheidsbeugel te hoog zou zitten,verdient het aanbeveling om een veiligheidsbeugel onder de rand van de invoertrechter aan te brengen.
- Om terugslaan van spaanders te voorkomen moet een machine zonder invoerwalsen in de
invoertrechter voorzien zijn van een stevige afscherming, een zogenaamde anti-spatplaat.
- De machine moet voorzien zijn van een slipkoppeling of breekbouten om overbelasting te
voorkomen.
- Uit het oogpunt van veiligheid is het aan te bevelen dat de werkende delen van de machine
stoppen zodra de beschermkap van de messen wordt verwijderd. Iseen dergelijke beveiliging
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niet aanwezig, dan moet de tijd die nodig isom de bescherming te verwijderen zo lang zijn
dat de nog nadraaiende delen de tijd krijgen tot stilstand te komen.
Bij machines met een eigen motor mag men de motor niet kunnen starten bij een geopende
beschermkap.
De messen moeten deugdelijk bevestigd en geborgd zijn; zie Onderhoud.
Aanbevolen wordt de volgende maten van de invoertrechter aan te houden, in afwachting
van de Europese normering:
- invoerhoogte ongeveer 80 cm;
- invoerbreedte maximaal 90 cm;
- invoerdiepte tot de invoerwalsen minimaal 100 cm.
Het maximale toerental en de belasting moeten onuitwisbaar op de machine staan vermeld.
Het maximale toerental mag nooit worden overschreden.
Erdient een duidelijk instructieboek of gebruiksaanwijzing (in het Nederlands) aanwezig te
zijn.
Veiligheids-attentie-stickers op de machine.

Wanneer een trekker wordt ingezet voor de aandrijving van de verkleinmachine, moet deze voldoen aan de veiligheidseisen zoals omschreven in de P-bladen.
In verband met arbeids- en gebruiksvoorschriften zijn de volgende punten van belang:
- Bij het werken met een verkleinmachine dient een werkploeg uit minimaal twee personen te
bestaan.
- Personen onder de achttien jaar mogen geen deel uitmaken van de werkploeg.
- Uitsluitend materiaal verwerken dat de capaciteit van de machine niet te boven gaat.
- Het te verkleinen materiaal moet direct worden losgelaten als het door de invoerwalsen wordt
gegrepen.
- Houd er rekening mee dat takken of stamstukken naar opzij weg kunnen slaan.
- Bijeen storing, reparatie, smeren en dergelijke, moet de aandrijving altijd worden uitgeschakeld; de eventuele tussenas moet worden afgekoppeld.
- Na reparatie of onderhoud moeten alle beschermdelen zijn gemonteerd voordat de machine
weer in werking wordt gezet.
- De veiligheidsbeugel moet regelmatig op een goede werking worden gecontroleerd.
- Kom niet met de handen in de invoertrechter.
- Erdient een verbandtrommel op het werk aanwezig te zijn.
- Bijtransport moet de verkleinmachine in de transportstand worden gebracht en de eventuele
draaikrans zijn vergrendeld.
Bijverkleinmachines is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen altijd verplicht. Draag
altijd:
- glad afgewerkte en nauwsluitende kleding (overall zonder zakken en met ritssluiting);
- handschoenen (nauw om de pols sluitend, glad afgewerkt, geen bandjes en dergelijke);
- oogbescherming of gelaatsscherm;
- passende gehoorbescherming, gezien het overschrijden van het maximale aanvaardbare
geluidsniveau van 90 dB(A) door deze machines;
- veiligheidsschoeisel;
Een combinatie veiligheidshelm met gehoorbeschermers en een gelaatsscherm (de bosbouwcombi) wordt aanbevolen. Pasop met loshangende sieraden, sjaals en lange haren.

Bedieningsgemak
Zorg voor eenjuiste invoerhoogte (heuphoogte), werk zoveel mogelijk met een rechte rug.
Beperk trillingen zoveel mogelijk. Probeer zo weinig mogelijk geluid te produceren met de
machine.
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Persoonlijke
beschermingsmiddelen en
eenjuiste werkhouding zijn
belangrijk bij
het werken met
verkleinmachines

Milieu
Ertreedt geluidsoverlast op bij de werkende machine. Beperk het geluid zoveel mogelijk.
Andere milieu-effecten zijn de uitstoot van verbrandingsgassen en mogelijk lekkage van het oliesysteem. Het gebruik van milieuvriendelijke brandstoffen en biologisch afbreekbare hydrauliekolie wordt aanbevolen. Zware verkleinmachines kunnen schade toebrengen aan bodemstructuur
en vegetatie door insporing. Eenjuiste bandenkeuze en -spanning kan de schade verminderen.

Produktiviteit
De produktiviteit van een verkleinmachine isafhankelijk van een aantal belangrijke factoren,
zoals:
- de ligging en de aanvoer van het materiaal;
- de mate waarin het materiaal is kortgezaagd;
- de afstand van het te verkleinen materiaal tot de machine;
- de werkmethode;
- de werkorganisatie;
- het soort machine (werkingsprincipe, vermogen, instelling snippergrootte, toerental van het
verkleinelement, invoersnelheid);
- de diameter en de houtsoort;
- de onderhoudstoestand (scherpte van de messen,smering van draaiende delen, schoonmaken en controle).

Benodigd vermogen
Machines met spaanbrekers hebben tot 20 % meer vermogen nodig dan machines zonder
spaanbrekers onder gelijke werkomstandigheden. Voor eenverkleinmachine met een hydraulische invoer en een schijfmassa van minstens 350 kg is het benodigd vermogen te vinden in de
tabel.
VERBAND TUSSEN HOUTSOORT ENVEREISTEVERMOGEN
Houtsoort

Vermogen percm stamdoorsnede

Den

1,5 kW

Beuk

2,0 kW

Es

2,6 kW
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Kwaliteit van de behandeling
De eisen aan het eindprodukt zijn afhankelijk van het gebruiksdoel. Dit kan zijn:
- bedekken van paden met grove snippers;
- tegengaan van kruidengroei met grove snippers;
- composteren met fijne of vezelige snippers.

20

Het werkingsprincipe van de verkleinmachine is medebepalend voor het type eindprodukt.
Globaal kan men stellen dat:
- een messenschijfmachine stukjesvan het hout afhakt waarbij de structuur van het hout nauwelijks verandert. Doordat de invoersnelheid goed iste regelen ontstaat een uniforme snipper
en isde snipperlengte makkelijk te variëren. Doordat het hout nauwelijks vervezelt verteren de
snippers langzaam.
- een messenwalsmachine schijfjes van het hout snijdt. Deze schijfjes zijn onregelmatig van
dikte en hebben een lossevezelige structuur. Hierdoor verteren ze snel.
- een hamer- of klepelmachine het hout vervezelt en kapot slaat. Hierdoor ontstaat er geen uniform eindprodukt. Devertering verloopt snel.

Kosten
KOSTEN PER DRAAIUUR
aftakas

aftakas

motor

motor

maximaaldiameter hout(cm)

10-12

15-20

20-25

25-35

aanschafprijs(ƒ)

10.000

25.000

60.000

90.000

afschrijving (jaarxdraaiuren)5x500(//jr)

1.800

4.500

10.800

16.200

onderhoudskosten (//jr)

1.600

4.000

12.000

18.000

overigekosten(//jr)

938

2.246

6.648

10.111

kostenperdraaiuur(//uur)

8,68

21,49

58,90

88,62

aftakas

aftakas

motor

motor

werkuurvan demachine(//uur)

6,07

15,04

41,23

62,03

werkuurvandetrekker(//uur)

19,93

19,93

12,29

12,29

manuur(//uur)

40,-

40,-

40,-

40,-

produktiviteit (m!/uur)

2-4

3-5

5-8

5-8

kostenpervolume{flm')
1m3=±6m!takhout

15-35

15-25

10-20

15-25

KOSTEN PER VOLUME

Aanbevelingen
Voor het aanschaffen van verkleinmachines worden de volgende aanbevelingen gedaan.
Kiesde machine in overeenstemming met het doel van dewerkzaamheden:
- Let op de werkingsprincipes, het benodigde vermogen, de instelmogelijkheden en de zwaarte
van de draaischijf.
- Verplichte aanwezigheid van een beveiliging tegen overbelasting (slipkoppeling).
- Verplichte aanwezigheid van een veiligheidsbeugel (invoer, stop, retour).
- Geluidsisolatie van de aandrijfbron en het verkleingedeelte.
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Stobbescharen

Merken
STOBBESCHAREN

MERK

Uitvoering

type

gewicht

breekkracht

bek-

richtprijs

importeur/

(kg)

hals/midden (ton)

opening(cm)

(ƒ)

fabrikant

75

140

36.000

OnsBelang

80

25.500

C.vd Pols&Zn.

60

o.a.

MORBARK

kraanarm

900

SPLITTING KNIFE

hydr/aanbouw

800

HS60D

hydr/aanbouw

1100

131/37

HS80D

hydr/aanbouw

1500

218/62

80

o.a.

HS100D

hydr/aanbouw

3200

315/86

100

o.a.

VIBRA-RAM

C.vd Pols&Zn.

o.a.=op aanvraag
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Wiersmachines
Dewiersmachine iseen aanbouwwerktuig dat de gemaaide vegetatie verzamelt via de aan horizontaal draaiende schotels vastgemaakte harktanden (harkkeerders) of door verticaal staande
harkwielen. Het maaisel wordt in wiersen gelegd en direct of later geraapt.

Uitvoeringen
De wiersmachines worden in drie hoofdgroepen ingedeeld:
- aftakas aangedreven;
- hydraulisch aangedreven;
- bodemaangedreven.

c

Aftakas-aangedreven machines hebben twee manieren van afvoeren:
- zij-afvoer (de wiers komt naast de machine);
- middenafvoer (de wiers komt in het midden van de machine).

ï£;^j!0Su

Wiersen met een cirkelhark

Tot de groep van de aftakas-aangedreven machines behoren de cirkelharken en de bandhooier.
- De cirkelhark heeft horizontaal draaiende barkelementen bestaande uit een of meer rotoren.
Aan deze rotoren zijn de harktanden horizontaal of vertikaal gemonteerd. De werkbreedte
varieert van 3tot 7 m. Het machinegewicht varieert van 250 tot 1.100 kg. De vermogensbehoefte isvanaf 30 kW. De vermogensbehoefte wordt niet zozeer bepaald door het aandrijfvermogen alswel door het hefvermogen. De machines zijn bevestigd in de driepuntshefinrich162
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ting. De harken hebben een pendel- of tandemas. De bodemaanpassing vindt plaats door
middel van glijsloffen of steunwielen.
- De bandhooier heeft een eindloos, horizontaal draaiende kunststof band met daarop harktanden. Deze leggen de wiers naar de zijkant weg (enkelvoudige machine) of naar het midden
(tweevoudige machine). De werkbreedte varieert van 2,50 tot 5 m. Devermogensbehoefte is
20 tot 35 kW.
Tot de groep van bodemaangedreven wiersmachines behoort de wielhark, ook acrobaat
genoemd.
- De wielhark bestaat uit verticaal draaiende harkborden met harktanden. De werkbreedte
varieert van 2,25 m (4 harkborden) tot 5,50 m (8 harkborden). Devermogensbehoefte isvan
20 tot respectievelijk 30 kW.
De wiersmachines zijn in diverse uitvoeringen en modellen verkrijgbaar:
- montage aan de hefinrichting achter de trekker;
- montage aan de fronthefinrichting;
- getrokken uitvoering.

£

Speciale uitvoeringen
Erbestaan machines met combinaties voor schudden en harken.
Schudden bevordert het drogen van het gras. Het gras wordt zo door elkaar geschud dat nat
gras bovenop komt te liggen. Hiervoor worden machines gebruikt met één of meer rotoren.
Door de stand van de rotoren en/of de stand van de harktanden te veranderen kan dit soort
machines zowel voor harken alsvoor schudden worden gebruikt. De schudcapaciteit van deze
machines is beperkt wanneer dit wordt vergeleken met een machine die alleen geschikt is voor
het schudden.
Ook iser de combinatie bandhooier met maaibalk voor slootonderhoud (maaibalk midden aan
de trekker, bandhooier achter de trekker) of met klepelmaaier en bandhooier aan een hydraulische arm.

Werkbreedte
Dewerkbreedte van de wiersmachines isafhankelijk van het aantal en de breedte van de harkelementen. Van de besproken wiersmachines ligt de werkbreedte tussen de 2,25 en de 7 m.

Werking
De cirkelhark bestaat uit een horizontaal draaiende rotor. Aan deze rotor zijn langs de omtrek
verende harktanden bevestigd. Deze nemen het gewas op en transporteren het naar de zijkant
waar het tegen het zwadbord wordt gelegd. Het zwadbord zorgt voor een regelmatig (uniforme
breedte) gevormde wiers en is in hoogte en breedte verstelbaar.
Een ander type cirkelhark heeft een rotor die isopgebouwd uit acht tot tien horizontaal draaiende armen. Aan deze armen zijn (vier) verende (dubbele) harktanden bevestigd. Een speciaal sturingsmechanisme zorgt ervoor dat de harktanden tijdens de harkbeweging verticaal naar beneden gericht zijn, en tijdens de teruggaande beweging horizontaal staan. Hierdoor wordt voorkomen dat het gras in de teruggaande beweging wordt meegenomen (onregelmatig gevormde
wiers).
Het voordeel van dit laatste type wiersmachine isdat de bodemspeling (armen-bodem) groter is
dan bij de cirkelhark met gewone rotoren. Hier bevindt zich de rotor tijdens het maken van de
wiers dicht bij de bodem. In geval van grote oneffenheden kan er schade optreden.
Cirkelharken kunnen worden uitgerust met meer rotoren (grotere werkbreedte). Ook modellen
met armen kunnen meerdelig worden uitgevoerd. Om de transportbreedte te beperken kun163
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.... terreinen worden gewerkt

nen de werkende delen omhoog worden geklapt of naar achteren worden gevouwen. Dit
geschiedt mechanisch (handkracht) of hydraulisch.
In geval van meer rotoren kan bij sommige modellen een keuze worden gemaakt uit zij-afvoer of
middenafvoer.
De bandhooier bestaat uit een brede kunststof band of metalen geleidingsrol waarop de harktanden verend zijn bevestigd; negen àtwaalf groepen van twee dubbele harktanden. De band
draait in het verticale vlak rond en werkt dwars op de rijrichting. Ook hier komt het gras, nadat
het isopgeharkt, tegen een zwadbord.
Bodemaanpassing vindt bij de aftakas-aangedreven wiersmachines plaats door een wielstel met
glijsloffen. Eenwielstel met luchtbanden heeft kans op lekrijden door verontreinigingen in het
terrein. Verder isop sommige modellen een vanaf de trekker bedienbare centrale hoogteverstelling leverbaar.
Eenspeciale ophanging in de driepuntshefinrichting zorgt ervoor dat bewegingen alsgevolg van
hoogteverschillen worden opgevangen. Hiertoe kunnen de trekpennen enigszins op en neer
bewegen en kan ook de bevestiging van de topstang heen en weer bewegen. Deze constructie,
de zogenaamde nalooprichting, zorgt er tevens voor dat deze machines spoorvolgend zijn. Zo
kan de machine bij het maken van bochten doorgaan met een wiers te maken,zonder dat de
machine gaat wringen achter de trekker.
Wielharken bestaan uit een hoofdframe of schijf waaraan zogenaamde harkborden zijn bevestigd. Een harkbord bestaat uit een rond frame waarop speciaal gevormde harktanden zijn
164
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gemonteerd. Het frame zorgt ervoor dat de tanden in een cirkel blijven staan.
In de werkstand staat een harkbord een beetje schuin op de rijrichting. Hierdoor zal deze gaan
draaien bij vooruit rijden van de trekker, en zal het gras zijwaarts worden verplaatst. Doordat de
harkborden elkaar overlappen zal het gras naar de zijkant van de machine worden verplaatst.
De bodemaanpassing geschiedt door middel van het scharnieren van het frame. Hierdoor kan
ieder harkbord zich afzonderlijk aanpassen aan het bodemprofiel. Eenveerondersteuning zorgt
vooreen bepaalde bodemdruk.
De meeste typen wielharken worden bevestigd in de driepuntshefinrichting en hebben verder
geen ondersteuning. Enkele modellen worden getrokken en hebben een wielondersteuning.
Deze dient dan alleen ter beperking van de bodemdruk.

Inzetbaarheid
Dewiersmachines worden ingezet voor het verzamelen van maaisel op wegbermen, langs sloten
en op hooivelden. Criteria die de inzetbaarheid bepalen, zijn:
- schoon harken;
- manoeuvreerbaarheid.
Schoon harken wordt hoofdzakelijk bepaald door de bodemaanpassing van de wiersmachine.
Met name sterke oneffenheden in terreinen bemoeilijken de bodemaanpassing van wiersmachines met een wielstel of glijsloffen. Dit leidt tot het laten liggen van gras in kuilen en achter obstakels.
Wielharken hebben een betere bodemaanpassing en kunnen onder moeilijke omstandigheden
schoner harken. In een open zode zullen deze harken wel meer zand/stenen en dergelijke in de
wiers harken.Verder hebben de wielharken als nadeel dat geen (scherpe) bochten geharkt kunnen worden. Het harken rondom obstakels is niet mogelijk of zeer tijdrovend. Obstakels zullen
dan handmatig nabehandeld moeten worden. Wiersmachines met een nalooprichting kunnen
ook in bochten harken. Het leggen van wiersen rondom obstakels of in hoeken van percelen is
ook mogelijk.
Bijwerkzaamheden op sterke hellingen (1:1 of 1:1,5) isde bandhooier de aangewezen machine
voor het maken van wiersen, omdat deze het maaisel omhoog kanwerken. Door zijn compacte
bouw wordt deze vaak in combinatie met een maaibalk of klepelmaaier aan één trekker ten
behoeve van talud- en slootkantonderhoud gebruikt.

Werkmethode
De wiersmachine moet na transport bedrijfsklaar worden gemaakt. Voordat de machine in de
werkstand wordt gezet, moet men de harktanden controleren op beschadigingen.
Nadat de machine in de werkstand isgebracht, moet hij in de lengte- en breedterichting worden
vlakgesteld en gestabiliseerd. Ook de hoogte-instelling vindt dan plaats.Vóór het aanzetten mag
niemand zich in de buurt van de harkkeerders/draaielementen bevinden.
Voorbereidende handelingen zijn:
- eventueel verwijderen van (grof)zwerfvuil, handmatig overhoeken voorharken;
- bebakening plaatsen;
- obstakels markeren (indien nodig).
Van belang bij het wiersen:
- stel dewiersdikte af onder andere door het aantal werkgangen (wiersmachines met zij-afvoer)
en de afstand van de harkelementen tot het zwadbord.
- de kopakker moet breed genoeg zijn en er moet voldoende ruimte zijn tot obstakels voor het
manoeuvreren van de volgmachine (eerst voldoende breedte rond obstakels afharken);
- leg dewiersen in de lengterichting van het perceel voor optimale benutting van de wiersmachine.
165
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Wiersen met eencombinatie van eenbandhooit

Nabehandelingen zijn:
- naharken bij het niet volledig opnemen van de wiers door opraapwagen of pers;
- in handwerk 'bijharken' van overhoeken en obstakels.

Onderhoud
Bij het onderhoud moet extra aandacht worden besteed aan de harktanden, de draaiende assen
en de lagering daarvan.
Een vroege constatering van slijtage voorkomt grote storingen en onnodig extra vermogen van
3
de aandrijving.
Het onderhoud isverzorgend en controlerend:
-

doorsmeren van de draaipunten en van de kruiskoppelingen van de tussenas;
onderhoud van de machines met eigen aandrijfbron;
controle van het oliepeil van de aandrijving;
controle van de V-snaarspanning;

- controle van de harktanden op tandbreuk (tandbreuk komt bij aftakas aangedreven machines
vaker voor dan bij wielharken).
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Veiligheid
Voor de omstanders en omgeving kan gevaar ontstaan, omdat takken en stenen door de draaiende beweging van de harkkeerders kunnen wegschieten.
Laat geen mensen in de buurt van de werkende machine toe. Bijwerkzaamheden langs verkeerswegen, het verkeer waarschuwen door het plaatsen van bebakening.
Draaiende delen (aftaktussenas, aandrijving) moeten zijn afgeschermd.
Bescherming:
- aftakasaandrijvingen;
- rotor met behulp van beugel (aftakas aangedreven machines);
- tegen overbelasting (aftakas aangedreven machines).
Het bedienend personeel moet bij onderhoudswerk en afstellen altijd de aandrijving uitschakelen
en de motor afzetten.
De harkkeerders mogen alleen draaien als de machines in de werkstand staan.

Bedieningsgemak

JT^

Voor de ergonomische eisen en nodige persoonlijke beschermingsmiddelen zoals die aan de trekker worden gesteld; zie hoofdstuk 'Trekker' in Diversen, het laatste deel van Groenwerk.

mè*^

Milieu
Bij hydraulische aandrijving kan men gebruik maken van milieuvriendelijke hydrauliek-olie om bij
lekkage de schade aan het milieu zo gering mogelijk te houden.
Aan de zode kan schade worden aangericht. Door de bodemdruk van de wielhark kan de humuslaag worden losgemaakt. Door een juiste afstelling van de harken (harkhopgte) en vlakstelling is
de bodemdruk te beperken. Bij oneffenheden in het terrein isde bodemaanpassing van de harkelementen bepalend voor de mate van de schade.
Insporing door trekkers isafhankelijk van de breedte van banden, het totaal gewicht en de
bodemgesteldheid.

Produktiviteit
De produktiviteit hangt onder andere afvan:
- de werkbreedte;
- het vermogen van de aandrijvingsbron;
- de omtreksnelheid en het aantal elementen;
- de terreinsituatie (grote oppervlakte, obstakels);
- taluds.
Om maaisel volledig op een wiers te krijgen dient men op het volgende te letten:
- uniform gevormde wiersen;
- wiersdikte/bochten aangepast aan de breedte van de opraper van de opraapwagen/-pers en
de wendbaarheid van de volgmachine;
- voldoende afstand tussen wiersen (voor de volgmachine);
- voldoende afstand tussen wiers en obstakel (voor de volgmachine).
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Kosten
K O S T E N PER D R A A I U U R

cirkelhark

cirkelhark

bandhooier

wielhark

wielhark

werkbreedte (cm)

250

400

200

250

450

aanschafprijs (ƒ)

6.000

15.000

3.500

3.000

10.000

1.080

2.700

630

540

1.800

onderhoudskosten (//jr)

540

1.350

315

240

800

overige kosten (//jr)

911

1.758

618

577

1.177

kosten per draaiuur (//uur)

8,43

19,36

5,21

4,52

12,59

cirkelhark

cirkelhark

bandhooier

wielhark

wielhark
8,81

afschrijving (jaar xdraaiuren) 5x

300 (//jr)

K O S T E N PER O P P E R V L A K

werkuur van de machine (//uur)

5,90

13,55

3,65

3,16

werkuur van detrekker (//uur)

13,60

19,93

13,60

13,60

19,93

manuur (//uur)

40,-

40,-

40,-

40,-

40,-

produktiviteit (uur/ha)

0,4 tot 0,8

0,4 tot 0,8

2 tot 2,5

1,5 tot 6,5

1,5 tot 6,5

kosten per ha (//ha)

40tot 70

40tot 70

150tot 200

100tot 450

100 tot 450

Aanbevelingen
Bij het aankopen van wiersmachines zijn de volgende technische eisen van belang:
- de constructie van de harkelementen en de aandrijving;
- de bescherming van de draaiende delen en van de harktanden;
- een beveiliging tegen overbelasting (slipkoppeling);
- de bevestiging van de harktanden in verband met onderhoud en vervanging;
- de werkbreedte;
- het vereiste aandrijfvermogen bij aftakas-aangedreven machines.
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Kruidenop verhardingen

Over dit thema
Deel A gaat in op ecologische en bestuurlijke achtergronden van het beheer van kruiden op verhardingen. Dit deel isvooral voor managers en bestuurders bedoeld.
Deel A moet helpen bij de keuze tussen kruiden voorkomen, bestrijden, accepteren of stimuleren.
Daarbij kan men rekening houden met de wensen van bestuurders, uitvoerders en gebruikers.
Ter sprake komen ecologische achtergronden van kruidengroei op verhardingen, de bestuurlijke
uitgangspunten van het beheer van verhardingen en onderzoek, voorlichting en onderwijs.
Deel Bkijkt naar beheermaatregelen, vooral van belang voor beheerders en uitvoerders.
Croenwerk besteedt vooral veel aandacht aan nieuwe ontwikkelingen, zoals de niet-chemische
onderhoudsmethoden en -middelen. Ook het preventieve onderhoud wordt hier behandeld. Ter
sprake komen effecten en kosten.

3\

Eerst worden bestrijdingsmaatregelen opgesomd en de volgende criteria besproken:
- inzetbaarheid;
- beheertactiek;
- effectiviteit;
- kosten;
- milieuhygiëne;
- veiligheid en ergonomie.
Vervolgens komt preventief onderhoud ter sprake.Achtereenvolgens worden besproken:
- reparatie van de verharding;
- straatvegen als preventieve maatregel;
- mogelijkheden van preventief branden of spuiten;
- afstemming van de verschillende uitvoerende diensten.
Daarna wordt bekeken hoe bij het ontwerp en de aanleg al preventief iste werken. Dit hoofstuk
is in twee delen verdeeld:
- functioneel ontwerp;
- detailontwerp.
Tot slot komen nog enkele aspecten aan de orde die te maken hebben met acceptatie van kruidenbegroeiing en van methoden om die te beheersen. Eenvoorbeeld hiervan isexterne en interne voorlichting.
Deel C behandelt vragen over apparatuur, zoals die voor het ruimen van losgemaakte kruiden.
Dit deel isvoor de uitvoering en het management.
Groenwerk beoordeelt op:
- aanbod;
- werking en behandeling (inzetbaarheid, kennis en ervaring, onderhoud, veiligheid,
effecten op de omgeving);
- produktiviteit en kwaliteit van het resultaat;
- kosten.
De hoofdstukken worden steeds afgesloten met enkele aanbevelingen en informatie over de merken op de markt.
Deel C bespreekt:
- borstelmachines;
- branders;
- veegmachines;
- veeg-zuigcombinaties.
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Achtergronden
Kruiden profiteren van het vochtige en voedselrijke milieu in voegen.Vaak moeten die kruiden,
inclusief grassen,worden bestreden. Dit gebeurt steeds frequenter zonder chemische middelen.
Ook willen veel beheerders kruidengroei voorkomen of accepteren.
Kruidengroei kan een probleem vormen, afhankelijk van de soorten en hoeveelheden kruiden die
er groeien. Dit isook afhankelijk van de verharding.

Soorten verhardingen
Verhardingen zijn er in diverse vormen en hebben verschillende functies. Ze vereisen dan ook
verschillend beheer.
Men kan de volgende verhardingen onderscheiden:
- open;
- halfgesloten;
- gesloten.
Deze zijn uitverschillende materialen samengesteld, met elk hun voor- en nadelen.
Gesloten verhardingen zijn van asfalt of beton. Deze kunnen onpraktisch zijn wanneer werk moet
worden verricht aan kabels of leidingen onder de verharding.

34

Halfgesloten verhardingen geven minder problemen bij opbreken omdat ze bestaan uit allerlei
typen tegels, klinkers of sierbestrating.
Een derde categorie vormen de halfverhardingen of open verhardingen die bestaan uit mijnsteen, slakken,gravel, schelpen en dergelijke.
Vooral de halfgesloten en de halfverhardingen leveren voor de beheerder problemen op.

Deverharde oppervlakte in Nederland isdeafgelopen
decenniaforstoegenomen. Exacte gegevens overdehoeveelheidverharde oppervlakte in Nederland zijn niet
bekend

Deverhardingen zijn ook te onderscheiden naarfunctie. Defunctie bepaalt inveel gevallen de
vorm en de ligging. Dit kanvan belang zijn voor de bereikbaarheid voor onderhoudsmachines.
Teonderscheiden zijn trottoirs, wandelpaden,fietspaden, (klinker-)wegen, goten en randen, verharde of halfverharde oppervlakken zoalswoonerven, winkelcentra, pleinen, parkeerhavens en parkeerplaatsen, sport- en recreatieterreinen, opslagterreinen, fabrieksterreinen, begraafplaatsen ensluiscomplexen, maar ook kleinere elementen zoalsverkeersdruppels, vluchtheuvels en dergelijke.
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Functie en ligging bepalen in welke mate het verkeer de verharding gebruikt. Dat heeft weer
invloed op de hoeveelheid kruiden die er groeien. Een intensief belopen wandelpad vereist een
ander beheer dan een oude begraafplaats. Verhardingen die intensief door verkeer worden
gebruikt, vereisen nauwelijks onderhoud.

Veranderend beheer
Uit een in 1992 gehouden CBS-enquête onder gemeenten blijkt dat het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen op verhardingen sinds 1986 met 3% istoegenomen. In tegenstelling tot
het gebruik in gemeentelijke beplantingen, waar een reductie van meer dan 50% isbereikt, blijken gemeenten nog steeds veel onkruidbestrijdingsmiddelen bij het beheer van verhardingen
nodig te hebben.
Dat dit niet probleemloos is blijkt uit het feit dat in 1993 de beheerders van verhardingen in
Noord-Brabant en Limburg verantwoordelijk werden gesteld voor devervuiling van het
Maaswater met het bestrijdingsmiddel diuron. Daardoor stagneerde de waterinname in de spaarbekkens van de Brabantse Biesbosch gedurende 46 dagen en kwam de drinkwatervoorziening
van 1,5 miljoen Nederlanders in gevaar.
Voor de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN)was dit
het startsein voor een campagne om gemeenten aan te sporen tot vermindering van het gebruik
van bestrijdingsmiddelen.

A

Volgens een enquête onder leden van de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdirecteuren
gebruikt 46 % van de gemeenten uitsluitend chemische bestrijdingsmiddelen tegen kruiden op
verhardingen, 20 % gebruikt chemische en mechanische methoden, 24 % alleen mechanische
methoden. De overige 10 % gebruikt thermische methoden, meestal als aanvulling op chemische en mechanische maatregelen (Hoefnagels & Kramer 1992).
De Stichting Natuurverrijking houdt een 'Groene Lijst' bij van gemeenten die geen gif meer
gebruiken op bestratingen. Momenteel staan 65 gemeenten op deze lijst (Stichting
Natuurverrijking, januari 1994). Deze stichting onderneemt activiteiten om de lijst met meer
gemeenten uit te breiden.

Soorten kruiden
Kruidachtigen (inclusief grassen) groeien op verhardingen, maar vooral er tussen.Ze vestigen
zich in voegen of geringe hoeveelheden opgehoopt zand, of breiden zich vanaf de rand van de
verharding uit. Brede voegen, verzakkingen, of het opduwen door boomwortels zijn goede
omgevingen om te groeien.Weinig betreding en vegen zorgen dat de kruiden deze mogelijkheden optimaal benutten.
De plantesoorten die men aantreft zijn mossen, één- en meerjarige kruiden en grassen. Bij een
verandering van het milieu treedt successie op. Dat wil zeggen dat andere planten verschijnen.
Dit geeft aanwijzingen over de groeiplaats.
Een gelijkblijvende situatie met eenjarige kruiden eist nauwelijks onderhoud. De groei beperkt
zich tot één seizoen.Voorbeelden van eenjarige kruiden zijn herderstasje, schijfkamille en klaproos.
Meerjarige kruiden, zoals grote weegbree, straatgras, varkensgras en liggend vetmuur, behoren
tot de 'taaiere' categorie van de tredplanten. Zij vestigen zich slechts op een verharding die
beperkt wordt gebruikt.
Mossen ervaart men als minder storend, waarschijnlijk door hun minder opvallende verschijning.
Grote hoeveelheden mossen veroorzaken echter gladheid. Zeer snel vestigt zich bijvoorbeeld zilvermos.
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Alleen in extreme gevallen (schaduw, vocht, geen betreding) kan ook algengroei optreden. Deze
verdwijnt al bij enige betreding.
Welke soorten kruiden in en op verhardingen voorkomen isslechts globaal bekend. Belangrijker
zijn de ecologische eigenschappen. Die komen ter sprake in het volgende hoofdstuk. Andere kruiden komen bij andere thema's aan bod, bijvoorbeeld kruiden in plantsoenen of in bermen.
Met kruiden worden overigens in deze uitgave ook grassen en mossen bedoeld.

Wanneer een probleem?
Het publiek vindt sommige kruiden mooi (bijvoorbeeld klaprozen), maar veel andere storend (bijvoorbeeld varkensgras). Vroeger noemde men ongewenste kruiden 'onkruid'. Een betere naam is
echter 'ongewenste kruiden'.
Kruiden groeien waar een verharding weinig wordt gebruikt. Het heeft enkele belangrijke nadelen. Het kan het zicht op afscheidingen en hoogteverschillen verminderen. Gladheid isvooral het
gevolg van mossen. Kruidengroei kan ophoping van zand en vuil versnellen. Bovendien belemmert begroeiing bij afwateringsputten een snelle afvoer van regenwater. Als zich houtige soorten
vestigen, kunnen deze door hun wortelkracht zelfs schade veroorzaken.

s\

Het probleem isvooral groot wanneer door achterstallig onderhoud verzakte of opgestuwde
gedeelten ontstaan met brede voegen. Dit kan leiden tot hoge kosten voor het onderhoud of tot
teleurstellende resultaten en klachten bij niet-chemische methoden.
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Voor wie iskruidengroei een probleem?
Bij hetkruidenbeheer opverhardingen heeft men temaken meteen grote diversiteit aan belangengroepen ensoms tegengestelde belangen. Erzijn vier groepen teonderscheiden: gebruikers,
bestuurders, managers enuitvoerders. Hetbeheer heeft metelkvan deze vier groepen een relatie. Er isdan ookafstemming tussen deze groepen nodig omproblemen tevoorkomen.
Gebruikers van verhardingen zijn bewoners van stad, wijk, buurt ofstraat en maatschappelijke
groepen (bijvoorbeeld Stichting Natuur en Milieu). Soms isspeciale aandacht nodig voor bejaarden enminder-validen.
Verantwoordelijke bestuurders zijn gemeenteraden endeprovinciale enrijksoverheden.
Onder hetmanagement worden zowel beheerders van verhardingen verstaan (o.a. gemeenten,
Rijkswaterstaat, Provinciale Waterstaten, recreatieschappen, Staatsbosbeheer, begraafplaatsbeheerders) als personen eninstanties die verantwoordelijk zijn voor onderzoek, ontwerp en voorlichting.
De uitvoering van hetbeheer gebeurt door gemeentelijke diensten (dienst Openbaar Groen,
dienst Reiniging) ofdoor aannemers. Ookhetpraktijkonderwijs hoort bijdeze groep.
De verantwoordelijke dienst isniet in iedere gemeente dezelfde. Vaak zijn taken verdeeld, zodat
een goede afstemming nodigis.

Bedekkingsgraad meten
i\

Demate waarin debegroeiing stoort, hangt onder andere afvan defunctie enlocatie vande
verharding envan demate van begroeiing. Hetisaan tebevelen een eigen inventarisatie uitte
voeren, voordat men een beheerplan maakt.
Om debegroeiing incijfers uittedrukken kunnen beheerders debedekkingsgraad meten.Op
bijvoorbeeld een trottoir meet men enkele representatieve voegen indedwarsrichting vandie
verharding plus devoegen dieindelengterichting aansluiten opdeze dwarsvoegen. Van deze
voegen meet men hetaantal centimeters datdoor kruiden isbegroeid. Debedekkingsgraadis
het percentage van detotaal gemeten voeglengte datbegroeid is(Sluijsmans & Hoksbergen
1992a en b).
Deze definitie van bedekkingsgraad levert voor een klinkerverharding een ander beeld op dan
voor een tegelverharding. Immers een klinkerverharding heeft perm2veel meer voeg dan een
tegelverharding.
Een beheerder kan opdebeschreven wijze zelf meten eneen eigen indeling maken, zoals in de
tabel. Een aanvullend criterium kanbijvoorbeeld dehoogte van kruiden zijn. Hetisechter verstandig eenzoeenvoudig mogelijke indeling tehanteren. Dewijze van beheer kan daarnaper
categorie worden bepaald.

VOORBEELD VANEENINDELING IN KLASSEN VAN BEGROEIING

Beeld

Begroeiing voeglengte

schoneverharding

0tot10%vandevoeglengte begroeid

licht vervuilde verharding

10tot30%vandevoeglengte begroeid

zwaarvervuilde verharding

30tot50%vandevoeglengte begroeid

achterstalligonderhoud

meer dan50%vandevoeglengte begroeid
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Meting van debedekkingsgraad van eenrepresentatieve voegbij verschillende bestratingen
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Ecologische achtergronden
Uit onderzoek is het nodige bekend over de oorzaken van kruidengroei. Kennis isaanwezig van
enkele ecologische achtergronden die beheerders kunnen benutten om kruidengroei te voorkomen. Achtereenvolgens komen ter sprake:
- de eigenschappen van de groeiplaats;
- de factoren die de kruidengroei verder bepalen;
- het gebruiken van die factoren.

Eigenschappen van de groeiplaats
Verhardingen vormen een vochtig en voedselrijk milieu door de aanvoer van zand en vuil.
Enigszins dichtgeslibde voegen houden vocht al voldoende vast. Daarom komen er vooral voedselminnende plantesoorten voor.
Als de andere milieufactoren berijding en betreding zijn, komen er voornamelijk soorten voor van
de groep van tredplanten.
In de voegen vestigt zich een groot aantal kruiden. Deze vormen een gunstig kiemmilieu waarbij
zeveelal geen concurrentie hebben met andere soorten. De vegetatie isdus soortenarm.
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De soortensamenstelling staat onder invloed van de planten in de streek. Ook soorten uit tuinen
in de buurt komen veel voor.
In enkele gevallen kan het speciale milieu op of naast verhardingen de groei van bijzondere planten mogelijk maken. Zo komen bijzondere kalkminnende soorten voor aan de rand van schelpenpaden en bij sintels soorten van voedselarme milieus.
Voor de dieren zijn verhardingen in de regel gevaarlijk en moeilijk te nemen barrières. Alleen voor
enkele soorten gravende insekten, zoals sommige bijen, wespen of mieren, kunnen verhardingen
een interessante leefomgeving vormen. Ze graven er nesten en zoeken naar voedsel. Dit is vooral
het geval wanneer de verhardingen in de zon liggen.
Als leefomgeving zijn harde overgangen van bijvoorbeeld berm of plantsoen naar weg kenmerkend. Bij halfverharde of onverharde wegen isdie overgang geleidelijker.
Behalve berijding en betreding hebben andere factoren invloed. Dat zijn: temperatuurschommelingen, droogte,Jicht, ruimte en verontreiniging. Op wegen waar de wegbeheerder 's winters
zout strooit, bestrijdt hij naast gladheid ook vegetatie. Zoutminnende planten zoals lepelblad
kunnen de opengevallen plaatsen innemen.

Factoren die de mate van groei bepalen
Een aantal factoren bepaalt de mate van kruidengroei en daarmee de beheermethode en de kosten.
De uitgangssituatie:
- het type verhardingsmateriaal en de ruimte tussen de verhardingselementen (bijvoorbeeld
lengte en breedte van de voegen);
- andere groeiplaatsomstandigheden die van invloed zijn (zie vorige paragraaf);
- de vegetatie in de directe omgeving;
- de ligging naast woningen, steen of groen.
Het gebruik:
- de betreding door weggebruikers, extensief of intensief;
- achterstallig (veeg)onderhoud;
- te gering (veeg)onderhoud.
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Keuzen van het vroegere beheer:
- Een brede voeg en andere civieltechnische gebreken, door opduwen door wortels;
- Een brede voeg en andere civieltechnische gebreken, door verzakken door leidingen, zwaar
materieel, inklinkende ondergrond of cunet, door het wegzakken van opsluitbanden of door
openmaken van de verharding voor kabels en leidingen;
- Hergroei van kruiden door veel begroeiing vóór de bestrijding.
De samenstelling, dikte en vervuiling van het cunet worden ook genoemd als bepalende factor.
Zij zijn echter niet of nauwelijks van invloed. Eenvoeg of een klein beetje ingewaaid zand vormt
al genoeg voedingsbodem met voldoende vermogen om vocht vast te houden. Alleen bij achterstallig onderhoud en verzakkingen vestigen zich soorten met penwortels e.d. (bijvoorbeeld
paardebloem) die vocht en voedsel vanuit het cunet betrekken. Het cunet speelt daarom geen
grote rol.

Groeifactoren gebruiken bij het beheer
Door de juiste keuzen bij aanleg en onderhoud van verhardingen kan men de kruidengroei
beperken.
Kruiden verspreiden zich door zaden en wortels. Zaden ontkiemen zodra het milieu hiervoor gunstig is(groeiplaats, seizoen). Sommige zaden blijven jarenlang kiemkrachtig in de bodem rusten.
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Om kruidengroei op verhardingen te voorkomen of te beheersen moet men als eerste devestigingsmogelijkheden beperken. Dit betekent onder andere dat de voegbreedte en -lengte zo
beperkt mogelijk moeten zijn. Men moet de verharding tijdig onderhouden en rekening houden
met het groen in de omgeving.
Verder draagt vegen ertoe bij dat geen voedingsbodem voor kruiden ontstaat in voegen en aan
randen. Vegen beschadigt of verwijdert soms ook jonge kruiden.
Daarna moet het beheer ervoor zorgen dat kruiden zich niet handhaven of uitbreiden. Waar
betreding of berijding met een redelijke intensiteit plaatsvindt, handhaaft de vegetatie zich niet.
Zelfs tredplanten kunnen niet tegen intensieve betreding.
Onkruidbestrijder bij uitstek isde winter. Eenjarige kruiden verdwijnen vanzelf. Bij meerjarige
kruiden zijn met onderhoud in ieder geval bovengrondse delen te verwijderen.
Veel overwinterende grassen en planten hebben echter in hun wortels voldoende groeikracht om
zich in de verharding te handhaven en uit te breiden.
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zich in deverharding te handhaven enuit te
breiden (foto: AKoster)

185

Kruidenop verhardingen

Op constant beschaduwde plaatsen groeien geen kruiden. Dit kan een overweging zijn om meer
laanbomen te plaatsen. Men moet er echter rekening mee houden dat deze de verharding
opdrukken. Beruchte bomen zijn populier, witte wilg, berk, robinea, gewone den, duindoorn en
zilveresdoorn. Duidelijk minder problemen geven iep, es,linde, eik en beuk. Bovendien moet
men de bomen en boomspiegels onderhouden.
Beheer moet gericht zijn op uitputting van de vegetatie. Dit gebeurt op de meest effectieve wijze
door de behandeling op het juiste tijdstip uit te voeren. Grassen zijn vlak voor de bloei het
gevoeligst. Dan zijn de meeste voedingsstoffen in de bovengrondse delen opgeslagen. In het
najaar heeft de vegetatie de minste hergroeicapaciteit.
Thermische bestrijding vernietigt bovengrondse zaden, maar door mechanische bestrijding kunnen zejuist worden verspreid. Het is echter de vraag of dit wel van invloed is. De aanvoer van
zaden vanuit de omgeving is meestal groot.
Bij keuzen over aanleg van verhardingen isde mate van betreding het beste aangrijpingspunt.
De gebruiksintensiteit van de verharding speelt namelijk een zeer belangrijke rol bij het beheren
van kruiden. Hoe meer erover gelopen wordt, hoe minder kruiden.
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Bestuurlijke uitgangspunten
Bestuurders en gebruikers wensen soms een aantal veranderingen in de wijze van beheer, zoals
het stoppen van chemische bestrijding. In dit hoofdstuk gaan we in op wetten en regels evenals
op beleidsmatige en maatschappelijke ontwikkelingen.

Functiesvan verhardingen
Verhardingen hebben enkele verschillende civieltechnische, esthetische en/of ecologische functies.

Civieltechnische functies
Verhardingen hebben over het algemeen een hoofdfunctie voor het verkeer, inclusief parkeren.
Verhardingen waar een actief kruidenbeheer noodzakelijk is,worden voornamelijk gebruikt door
langzaam verkeer of door geringe hoeveelheden verkeer.
Verkeer en veiligheid vereisen onderhoud van de verhardingen. In sommige situaties moet er
voldoende uitzicht en een uitwijkmogelijkheid zijn, bijvoorbeeld bij verkeersdruppels of vluchtheuvels. Groei van kruiden kan door gladheid de veiligheid beperken.
Delen van verhardingen hebben een belangrijke functie bij de afvoer van regenwater. Soms zijn
verhardingen alleen aanwezig om de ondergrond vast te leggen. Dit kan in veel gevallen ook
met begroeiing worden bereikt.
Soms is de verharding aangelegd voor de veiligheid of voor de bereikbaarheid van gebouwen
voor bijvoorbeeld brandweer of onderhoud. Verhardingen bieden daarnaast plaats aan verkeersborden, lantaarnpalen, straatmeubilair en dergelijke. Dat zijn vaak obstakels voor het beheer van
de verharding.
Steeds moet de beheerder kijkend naar dezefuncties afwegen hoeveel kruidengroei acceptabel is.

Esthetische en/ofecologische functies
Soms zijn verhardingen om puur esthetische reden aanwezig en moet men ze daarom onkruidvrij
houden. De recreatieve aantrekkelijkheid van gemeenten isdaarvan eenvoorbeeld. Plantengroei
kan de indruk van verpaupering wekken. Zwerfvuil kan deze situatie nog versterken. Dit kan zelfs
afbreuk doen aan het welzijnsgevoel van de bevolking.
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Uit een onderzoek in de gemeente Breda (Sluijsmans & Spijker 1995) blijkt dat ook factoren zoals
hondepoep, losliggende stoeptegels, kauwgom op de stoep en graffiti op elektriciteitskasten
meer storend worden ervaren als onkruidgroei op de verharding.
Maar kruiden kunnen ook een esthetische of ecologische rol vervullen. Bedreigde soorten hebben
op verhardingen weinig overlevingskansen en komen nauwelijks voor. Begroeide verhardingen
kunnen echter wel het contact van stadsbewoners met natuurlijke elementen bevorderen (Van
Dort 1990).
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Een begroeideverharding hoeft niet altijd lelijk te zijn
(foto: A.Koster)

Wetten en regels
Nederland
In de Bestrijdingsmiddelenwet (1962) isvastgelegd dat herbiciden (de actieve stoffen in chemische onkruidbestrijdingsmiddelen) in principe verboden zijn. Fabrikanten kunnen voor een
bepaalde toepassing een ontheffing aanvragen. Over toelating beslist het College Toelating
Bestrijdingsmiddelen in Wageningen. Het College toetst de aanvragen aan door de Rijksoverheid
gestelde normen.
De toelating isvaak het resultaat van het afwegen van het nut tegenover de schade (bijvoorbeeld
een snelle werking tegenover negatieve milieu-effecten).
In een onderzoek door de Chemiewinkel en het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit van
Amsterdam isechter geconstateerd dat de overheid niet alle gegevens heeft over de schadelijke
effecten van toegelaten bestrijdingsmiddelen. Ook de betrouwbaarheid van de door de fabrikant
geleverde gegevens isonvoldoende gewaarborgd (Matser & Vogelezang-Stoute 1991). Dit betekent dat zelfs met toegelaten bestrijdingsmiddelen voorzichtig moet worden omgesprongen.
De Bestrijdingsmiddelenwet isin 1975 en 1981 aangepast en uitgebreid met milieu-eisen. In het
kader van het Meerjarenplan Gewasbescherming (1991) volgt nieuwe wet- en regelgeving. Het
plan gaat ervan uit dat alle stoffen worden gesaneerd die niet voldoen aan milieunormen. Het
plan geeft bruikbare criteria waaraan bestrijdingsmiddelen moeten voldoen. Het gaat over uit187
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spoeling naar het grondwater, persistentie in de bodem en acute toxiciteit voor waterorganismen. In de praktijk blijken bij deze sanering veel juridische 'haken en ogen' te bestaan, waardoor
de in het beleid beoogde sanering isvertraagd.
Op het etiket van bestrijdingsmiddelen moet volgens wettelijk voorschrift vermeld staan wat de
concentratie van de actieve stof is, de toegestane dosering, de acute toxiciteit, een gebruiksaanwijzing en de te nemen veiligheidsmaatregelen.
Ongebruikte resten, ongereinigd verpakkingsmateriaal en spoelwater moeten beheerders als chemisch afval behandelen. Ook verkoop, vervoer, opslag en het reinigen van de verpakkingen van
bestrijdingsmiddelen isaan regels gebonden.
Ondanks de voorschriften gebruiken beheerders bestrijdingsmiddelen vaak onzorgvuldig en in
strijd met devoorschriften. Met ingang van 1juli 1996 heeft iedereen een speciale licentie (vergunning) nodig voor het verkopen, het in bezit hebben en het beroepsmatig toepassen van
gewasbeschermingsmiddelen. Daarvoor worden eisen gesteld aan vakkennis en vakbekwaamheid. De licenties kunnen vanaf medio 1995 worden aangevraagd bij de districtskantoren van de
Plantenziektenkundige Dienst (PD).
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Op grond van de Wet Bodembescherming zijn sinds 1989 in alle provincies bodembeschermingsgebieden aangewezen. In de puttenvelden (voor de grondwaterwinning) is gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen verboden en ook in de beschermingszones gelden beperkingen.
Deze beperkingen zijn te vinden in verordeningen die horen bij de provinciale grondwaterbeschermingsplannen.
Er iseen zwarte lijst opgesteld van stoffen die in waterwingebieden verboden zijn.
Andere relevante nota's waarin het rijksoverheidsbeleid isvastgelegd zijn de Persistentienota
(1985), de voortgangsrapportages van het Milieuprogramma, de Structuurnota Landbouw
(1990), de Milieucriterianota (1989) en de Derde Nota Waterhuishouding (1990). Bovendien
vindt op Europees niveau beleidsvorming plaats, bijvoorbeeld over grondwaterkwaliteit.

Vlaanderen
De wetgeving op het gebruik van bestrijdingsmiddelen in België berust op de
Bestrijdingsmiddelenwet van 11 juli 1969 (B.S. 1 7-7-69) en het Koninklijk Besluit van 5 juni 1975
(B.S. 7-11-75). Deze wetgeving spreekt niet expliciet over toepassing op verhardingen. Het
gebruik van bestrijdingsmiddelen op verhardingen valt onder de bepalingen van niet-landbouwkundig gebruik (Min. Besluit 25-7-85). De bevoegdheid hiervoor berust bij de Federale Minister
van Volksgezondheid.
Deze wetgeving regelt welke bestrijdingmiddelen erkend zijn en gebruikt mogen worden. Dat
zijn voor verhardingen slechts de produkten van klasse Ben de niet-geclasseerde produkten.
Het Ministerie van Landbouw publiceert om de twee jaar een lijst van erkende produkten.
Tussentijdse erkenningen worden gepubliceerd in het tijdschrift Agricontact van ditzelfde ministerie.

Beleidsvorming
Rijksoverheid
De hoofddoelstelling van het Meerjarenplan Gewasbescherming is in het jaar 2000 een halvering
te bereiken (ten opzichte van 1986) van gewasbeschermingsmiddelen. Deze middelen bedreigen
het milieu. Ze kunnen uitspoelen naar het grond- en oppervlaktewater en bedreigen de kwaliteit
van drinkwater. Ook de produktie ervan heeft belangrijke milieu-effecten.
Voor de groenvoorziening, waarvan ook verhardingen deel uitmaken, betekent dit eenvergaande vermindering van het gebruik van herbiciden. In 1986 werd op verhardingen circa 23.277 kg
werkzame stof gebruikt. De toepassing op verhardingen moet volgens het beleid worden gereduceerd met 29% in 1995 en 43% in het jaar 2000.
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In 1992 bleek dat het gebruik op verhardingen in dat jaar echter was toegenomen met 3% ten
opzicht van 1986 in plaats van een beoogde reductie. Daarmee is duidelijk dat de praktijk nog
niet in staat is het landelijk beleid te volgen.
Momenteel zijn er bestrijdingsmiddelen voor verhardingen gebaseerd op zeven verschillende
herbiciden. Daarvan staan er vijf op een lijst om te worden gesaneerd, waarna alleen het gebruik
van glyfosaat en quaternaire ammoniumverbindingen mogelijk zal zijn toegestaan. Zie tabel op
verhardingen toegestaneonkruidbestrijdingsmiddelen in deel B.
Door dit regeringsbeleid zijn beheerders genoodzaakt meer gebruik te maken van niet-chemische
alternatieven.

Uitvoerende overheden
Om de kosten te kunnen beheersen en voortgang in het beheer te krijgen moet men kruidenbeheer bedrijfsmatig aanpakken. Dat wil zeggen dat managers en bestuurders met inventarisatiegegevens over de kruidengroei een strategie moeten ontwikkelen om op korte en lange termijn
maatregelen te nemen.
Aangezien bepaalde alternatieven grote investeringen vragen en pas op lange termijn zijn te
realiseren, is het van belang dat men een visievoor de lange termijn ontwikkelt en dat men deze
vastlegt in een beleids- en beheerplan (Culdemond 1992). Daarin kunnen eveneens ontwerprichtlijnen voor nieuwe ontwerpen en herprofilering worden opgenomen. Inveel gevallen is het
invoeren via de weg der geleidelijkheid beter dan plotsklaps geheel omschakelen naar een andere
beheermethode.
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Om voor een bepaald beheerregime te kiezen, moet men het effect afwegen tegen de kosten.
Vooraf moet men kiezen welke mate van kruidengroei acceptabel is. Dit vraagt niet alleen
afstemming met het eigen personeel, maar nog meer met de gebruikers van de verhardingen.
Voorlichting isessentieel om een betere acceptatie van een zekere mate van kruidengroei te verkrijgen (Sluijsmans & Hoksbergen 1992 aen b).
Bestuurders moeten niet alleen financiële middelen beschikbaar stellen maar ook samenwerking
mogelijk maken, bijvoorbeeld tussen verschillende gemeentelijke diensten. Zo is bijvoorbeeld
afstemming of samenwerking met de beplantings- en reinigingsdienst noodzakelijk (Sluijsmans &
Hoksbergen 1992 aen b). Maar een betere afstemming tussen ontwerpers en beheerders is
belangrijk. Nog steeds worden bij nieuw aanleg en bij herinrichting van verhardingen ontwerpen
en materialen gebruikt die alleen met milieubelastende maatregelen zijn schoon te houden
(Sluijsmans & Spijker 1994).

Maatschappelijke trends
Sommige gebruikers waarderen bloeiende kruiden op hun stoep, anderen niet. Ertekent zich een
maatschappelijke ontwikkeling af naar meer natuur in de stad. Niet-functionele bestratingen worden omgevormd tot groen.
Daarnaast iser de afnemende maatschappelijke acceptatie van chemische bestrijdingsmethoden.
Personen en organisaties zoals de Stichting Natuur en Milieu komen in het geweer tegen chemische bestrijdingsmiddelen. Zij vinden het regeringsbeleid in het Meerjarenplan
Gewasbescherming niet ver genoeg gaan en stellen een aantal extra maatregelen voor.

Onderzoek, voorlichting, onderwijs
Onderzoek
In 1991 heeft het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek onderzoek gedaan naar de effecten en
kosten van borstelen en branden op trottoirs, parkeerplaatsen, afmeerplaatsen en rondom sluiscomplexen (Sluijsmans & Hoksbergen 1992a/b). In zeven stadsdelen van de gemeente
Amsterdam zijn praktijkervaringen geïnventariseerd bij het terugdringen van het gebruik van che189
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mische bestrijdingsmiddelen (Sluijsmans 1994b). In samenwerking met de gemeente Utrecht zijn
ontwerpvoorbeelden ontwikkeld van milieuvriendelijk te onderhouden boomspiegels in verhardingen en verkeersgeleiders (Culdemond, Hoksbergen, Kopinga 1994).
Sinds 1994 stimuleert de VEWIN onderzoek naar een reductie van het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen. Daartoe heeft zij een stappenplan laten ontwikkelen waarin de integrale
benadering van ontwerp, beheer en communicatie wordt uitgewerkt (Sluijsmans 1994a). In 1995
is mede op initiatief van de Nederlandse Spoorwegen en de VEWIN een nieuwe, geavanceerde
spuittechniek (Detect-Spray) in een test opgenomen, waarbij een reductie van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen (glyfosaat) wordt beoogd met 50-80%.
Verder is het IBN betrokken bij discussies en advisering om naar nieuwe vormen van beheer over
te schakelen, bijvoorbeeld in Bussum en Spijkenisse (Culdemond & Sluijsmans 1991, Culdemond
1992) en in 1993/94 in Amsterdam en Utrecht.

&

Op dit moment onderzoekt het IBN met de Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek
in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW):
- toepassing van verhardingen met andere materialen en omvorming van verhardingen
naar openbaar groen;
- lange-termijneffecten van borstelen en branden; beheer van halfverhardingen; effectiviteit en
kosten van veegapparatuur;
- inventarisatie van acceptatie bij gebruikers van kruidengroei op verhardingen;
- besturing van de zorg voor het schoonhouden van verhardingen.
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Enkele terreinbeherende organisaties voerden eigen praktijkonderzoek uit:
- Rijkswaterstaat (beheer van kleine verhardingselementen langs rijkswegen) (Heemskerk 1989);
- Staatsbosbeheer (onkruidbestrijding en renovatie van kleischelpenpaden) (Knol & Rademaker
1992);
- Nederlandse Spoorwegen (beheer van perrons en halfverhardingen) (H. Pol);
- Unie van Waterschappen.

Voorlichting en advisering
Algemene informatie over beleid en beheer van verhardingen iste krijgen bij:
- de provinciale voorlichters stedelijk groen van de consulentschappen van de LNV;
- IKC natuurbeheer, Wageningen;
- Directie Natuurbeheer.
Voor informatie over meer specifieke onderwerpen:
- bedrijfsvoering: IBN-DLO, Wageningen (J.J.L Sluijsmans, F.Th.). Hoksbergen) ;
- ecologische aspecten: IBN-DLO, Wageningen (A. Koster);
- chemische bestrijdingsmiddelen: Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen; Vlaamse
Ministerie van Landbouw, Dienst Informatie, Brussel;
- milieu-effecten: CREM,Amsterdam;
- regelgeving en onderzoek: CROW, Ede;
- terugdringing van chemische bestrijdingsmiddelen: Stichting Natuurverrijking, Lekkerkerk;
Stichting Natuur en Milieu, Utrecht.

0%.
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Onderwijs
Beheer van verhardingen:
- Innovatie- en Praktijk Centrum Groene Ruimte, Arnhem:
- techniek mechanische en thermische onkruidbestrijdingsapparatuur;
- ecologisch groenbeheer;
- Transferpunt Larenstein, Arnhem:
- gewasbeschermingsapparatuur stedelijk groen;
- natuurtechniek: ecologische aspecten bij voorbereiding, aanleg en beheer van civiel- en
cultuurtechnische werken;
- Agrarische Onderwijs Centra: met ingang van 1-7-1996 worden eisen gesteld aan verkoper,
aankoper en professionele gebruiker voor het omgaan met chemische bestrijdingsmiddelen:
a.veilig uitvoeren gewasbescherming (ter vermindering van emissies);
b.inzetten gewasbescherming (ter vermindering van de omvang van het gebruik);
c. bedrijfsvoeren gewasbescherming (ter vermindering van de afhankelijkheid van chemische
middelen);
d.distribueren bestrijdingsmiddelen (verkoop, opslag en terugname).
- Volkshogeschool Bergen:
- ecologisch groenbeheer;
- veranderingen in de groensector;
- De Kleine Aarde, Boxtel: cursussen mechanische onkruidbestrijding op verhardingen.
Meer informatie over dit onderwijs iste verkrijgen:
j SOG (Stichting Onderwijs Groenvoorzieningen, Arnhem) en STOAS (Wageningen);
jde instellingen zelf;
j IKC natuurbeheer.
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Overditdeel
Dit deel van Groenwerk behandelt maatregelen bij aanleg en onderhoud van verhardingen. Het
isbedoeld om de keuzen voor managers te vereenvoudigen en in mindere mate ook voor uitvoerders.
In deel C staan de bijbehorende middelen. Deel C is meer gericht op de aanschaf en het werken
met bepaalde middelen. Het issamengesteld voor de uitvoerders en minder voor de managers.
In dit deel Bkomen de maatregelen in clusters ter sprake. In het eerste hoofdstuk worden bestrijdingsmaatregelen (curatief onderhoud) genoemd. Eerst behandelen we kort diverse mogelijkheden. Daarna worden ze besproken aan de hand van criteria als:

- beheertactiek;
- effectiviteit;
- kosten;
- milieuhygiëne en ecologie;
- veiligheid en ergonomie.
Kruidenbegroeiing kan worden voorkomen door een aantal preventieve onderhoudsmaatregelen( zie Preventief onderhoud). Ook door wijzigingen bij ontwerp en aanleg van verhardingen is
het mogelijk om preventief te werken (zie Ontwerp- en aanleg).
Tot slot wordt besproken dat men kruidengroei ook kan accepteren. Dat geldt zowel voor
beheerders alsvoor gebruikers (zie Acceptatie).
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Wanneer ongewenste kruidengroei optreedt, zijn verschillende bestrijdingsmethoden en apparaten in te zetten. Mogelijkheden zijn:
- mechanische bestrijding met borstelapparatuur;
- handmatige bestrijding;
- thermische bestrijding met brandapparatuur;
- chemische bestrijding;
- voor- en nabehandelingen zoals vegen en blad verwijderen.
Al deze maatregelen en machines worden eerst kort uiteengezet. Daarna worden de voor- en
nadelen besproken. De inzet isafhankelijk van de mate van kruidengroei. Hoe dit kan worden
gemeten is uiteengezet in deel A.

Andere fysische methoden
Bij de ontwikkeling van niet-chemische bestrijdingsmethoden op verhardingen isook geëxperimenteerd met enkele andere fysische methoden: bevriezen en elektrocuteren van de vegetatie,
overgieten met kokend water en staal-of gritstralen.
Al deze alternatieven bieden weinig perspectief en worden verder buiten beschouwing gelaten.
Ze brengen namelijk een groot energieverbruik (dus hoge kosten) met zich mee en moeten worden uitgevoerd onder slechte arbeidsomstandigheden (grote zware apparatuur, hinder van
stoom).
Actief kruidenbeheer is niet voor alle verhardingen nodig. Afhankelijk van de ouderdom van de
verhardingen en het onderhoud in het verleden komt een percentage van de oppervlakte in aanmerking voor curatief en preventief beheer. Gemiddeld wordt slechts zo'n 10 % van het totale
verharde oppervlak actief onderhouden (CBS 1989), maar op bijvoorbeeld goten en trottoirs ligt
dit veel hoger.
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In deel Azijn de resultaten weergegeven van een enquête onder de Nederlandse Vereniging van
Reinigingsdirecteuren over de gebruikte methoden.

Borstelen
Borstelen iseen mechanische bestrijdingsmethode. De bovengrondse delen van kruiden worden
verwijderd. Wortels en dergelijke worden niet verwijderd. Ook taaie plantedelen zijn met deze
apparatuur moeilijk te verwijderen. Door herhaaldelijk bovengrondse delen te verwijderen raken
de planten echter uitgeput.
Tegelijkertijd verwijdert men ook andere vervuiling zoals bladeren, zwerfvuil, zand en stof die een
voedingsbodem vormen voor kruiden op de verharding.
Eriseen breed scala aan borstelapparatuur beschikbaar:
- zelfrijdende twee-assige machines;
- eenassige machines;
- aanbouwunits voor trekkers;
- verscheidene typen borstels die op deze apparatuur passen;
- gecombineerde borstel-veeg-zuigmachines waarmee het losgeborstelde materiaal in dezelfde
werkgang kan worden afgevoerd;
- bandveegmachines.

$

De borstelapparatuur wordt in deel C uitgebreid besproken.
Bandveegmachines vegen de planten met een horizontaal roterende, half doorgesneden vrachtautoband van de verharding. Ze zijn vooral geschikt bij achterstallig onderhoud met als gevolg
zware kruidengroei.
Omdat deze machines zwaar en weinig wendbaar zijn, worden zevoornamelijk ingezet op grote
aaneengesloten oppervlakken zonder obstakels, bijvoorbeeld goten waarlangs niet wordt geparkeerd.
Bandveegmachines kunnen schadelijk zijn voor het milieu door bandenslijpsel. De oude vrachtautobanden slijten zeer snel (in 1tot 2 dagen). Bovendien zorgen bandveegmachines voor uitlaatgassen, stof en lawaai. Ze worden in dit deel niet verder besproken.
Bepaalde halfverhardingen kan men ook mechanisch onderhouden met schoffelmachines en dergelijke.

Waar borstelen?
Borstelen is mogelijk op alle soorten en vormen van halfgesloten verhardingen (tegels, klinkers,
goten). Borstelen moet worden afgeraden op halfverhardingen en sterk verzakte, losliggende verhardingen. Daar is het weinig effectief. Het is bovendien af te raden te borstelen rondom kwetsbare obstakels vanwege beschadigingen. Tegels of klinkers waarin kiezels zijn ingebakken en verhardingen die al sterk zijn verweerd, slijten soms sneller als gevolg van borstelen.
Omdat borstelen duur is, is het verstandig alleen verhardingen met zware kruidenbegroeiing te
borstelen, dat wil zeggen met een bedekkingsgraad van meer dan 30 % van de voeglengte.
Wanneer behalve kruiden veel zand en dergelijke op de verharding ligt, is het aan te raden het
onderhoud te beginnen met borstelen. Vervolgens moet men het losgemaakte materiaal afvoeren (opvegen of wegblazen). Hierdoor wordt de voedingsbodem voor hergroei weggenomen.
Men kiest de borstelmachine afhankelijk van de benodigde wendbaarheid en bodemdruk waarbij
insporing van de verharding wordt voorkomen.
Eenassige machines en twee-assige kleine werktuigdragers zijn wendbaar en hebben een geringe
196

Curatief onderhoud

bodemdruk, terwijl aanbouwunits vaak op een te zware en logge machine worden gemonteerd.
Ook een veeg-zuigcombinatie of bandveegmachine kan voor (oude) trottoirs te zwaar zijn.
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Borstelen isvooral bij zware begroeiing zinvol

Schoffelen en krabben
Kruiden kan men mechanisch verwijderen door schoffelen en krabben.Vooral het bijwerken van
kleine oppervlakken, hoeken en randen of rond obstakels kan de beheerder uitvoeren met schoffel, spade, krabber of voegmes. Deze methoden zijn zeer arbeidsintensief en daardoor meestal te
duur. Ook om ergonomische redenen zijn ze af te raden.
Een alternatief bij zeer zware begroeiing is het gebruik van een bosmaaier met draadsnijkop. Een
ander goed alternatief is het onderhoud helemaal achterwege te laten en te kiezen voor acceptatie of aanpassing van het ontwerp.

Branden
Erzijn verschillende branders om kruiden thermisch te bestrijden. Door branden wordt korte tijd
een hitteveld gevormd. Celwanden van de bovengrondse delen barsten. In 14 dagen verkleuren
de planten bruin en verwelken ze. Herhaling put de vegetatie uit mits de tussenliggende periode
niet te lang is.
De brandapparatuur bestaat als aanbouwunit aan twee-assige en aan eenassige machines.
Zij werken door middel van stootbranders of infraroodbranders (zie deel C).

Waarbranden?
Branden is mogelijk op elke stenige verharding en halfverharding. Ook op zeer open asfaltbeton
en gewoon asfalt kan de beheerder branders inzetten.Alleen op asfalt met een hoog bitumenge197
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Bestrijden vankruidengebeurt vaakineenongezonde houding: schouderblessures komen veel voor
halte (bijvoorbeeld voor fietspaden) constateren aannemers datdetoplaag bijeenhoge buitentemperatuur kansmelten.
De grotere machines zijn niet inzetbaar alszich veel obstakels opdeverharding bevinden.
Bijverzakkingen, losliggende stenen endergelijke isbranden welmogelijk, echter meteen slechter resultaat. Devoegen zijn dan zobreed datsnel hergroei optreedt.
Eente oneffen terrein kanproblemen geven omdat de branderunit over degrond schuurt.
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Branden isongeschikt bij achterstallig onderhoud. Paswanneer er (vrijwel) geen zand, grote
graspollen en dergelijke zijn, heeft branden zin. Het iseffectief bij een bedekkingsgraad van minder dan 30 %.
Als de bedekkingsgraad hoger is, iseerst borstelen nodig. Later in het jaar kan men branden. In
het najaar issoms eerst bladblazen noodzakelijk.

Chemische bestrijding
Erzijn verschillende soorten herbiciden:
- bladherbiciden, werken op de bovengrondse plantedelen;
- bodemherbiciden, worden door hun langzaam afbreekbare karakter alsonkruidpreventie aangeduid.
Veel gebruikte herbiciden zijn zogenaamde systemische middelen. Dat wil zeggen dat ze hun
werking in de plant pasverkrijgen alszevanuit de bodem zijn opgenomen.
In toenemende mate worden ook contactmiddelen gebruikt die alleen op de bovengrondse
delen van de plant inwerken. Ze worden daarom ook bladherbiciden genoemd.
De misleidende benaming gewasbeschermingsmiddelen wordt hier niet gebruikt. In feite gaat
het hier om gewasbestrijdingsmiddelen.

3B

Samenstelling
De samenstelling van chemische bestrijdingsmiddelen noemt men de formulering. Deze geeft de
aard en de dosis van de werkzame stof aan.Vulstoffen, hulpstoffen (uitvloeimiddelen, emulgatoren) en dergelijke zijn alleen bekend bij de fabrikant en het College Toelating
Bestrijdingsmiddelen (zie deel A).
In de Cewasbeschermingsgids (Mandersloot 1993) en op het etiket isde werkzame stof van de
verschillende middelen aangegeven. Verder moet op het etiket onder andere informatie staan
over toegestane dosering, acute orale toxiciteit en veiligheidsmaatregelen.

Toepassing
Voor de toepassing van herbiciden worden de poeders, korrels of vloeistoffen opgelost of verdund met water (vaak 1.000 liter tegelijk). Met spuitapparatuur wordt dit selectief of over de
totale verharding verspreid. In enkele gevallen (glyfosaat bijvoorbeeld) worden kruiden met
bestrijkgereedschappen behandeld. Granulaten (geperste korrels) worden gestrooid of met lucht
verblazen.
In de tabel isvoor de verschillende middelen aangegeven in welke vorm ze op de markt zijn.
Tevens wordt aangegeven welke middelen na deuitvoering van het Meerjarenplan
Gewasbescherming mogelijk nog zijn toegestaan. De stoffen zijn geen merknamen maar de
werkzame bestanddelen van de bestrijdingsmiddelen.

Vermindering van bestrijdingsmiddelengebruik
De bestrijdingsmiddelen worden al zeer spoedig beperkt. Simazin isop verhardingen verboden.
De toelating van dichlobenil staat nog ter discussie.
Voor 1995 worden Algemene Maatregelen van Bestuur ten aanzien van de toepassing van deze
milieucriteria verwacht. Mogelijk geven ook bepalingen van de Europese Unie aanleiding tot veranderingen.
Ook de toepassing van de andere aangegeven middelen zal worden beoordeeld op grond van
milieucriteria en mogelijk via de Bestrijdingsmiddelenwet worden verboden. De meest recente
informatie is beschikbaar bij de Plantenziektenkundige Dienst en bij het IKC natuurbeheer.
Door het verbod op simazin is het gebruik van diuron toegenomen. Diuron spoelt eveneens uit
naar het grond en oppervlaktewater. Dit veroorzaakte in 1993 problemen met de drinkwatervoorziening in West-Nederland. Door hoge concentraties diuron in het Maaswater, veroorzaakt
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OP VERHARDINGEN TOEGESTANE BESTRIJDINGSMIDDELEN
Werkzamestof

Merknamen

Vorm

Sanering

AAMitroi, BayerAmitrol, BrabantAmitrol,

poeder

1995

Onkruidbestrijding
amitrol

Luxan, LuxanWeedazol, LiroAmitrol,Widol
diquat/paraquat

Actor, Aglukon, Denka,Weedol

granulaat

2000

glufosinaat-ammoniuml

Aglukon, Finale, Parimco, Radicale

vloeistof

1995

glyfosaat

AAWiedex,Agrichem, Glyfosaat,HollandFyto,

vloeistof

Klaverblad-glyfosaat, Parimco, Roundup,Sting,Viking
Algenbestrijding
quaternaire ammoniumverbindingen

Dimanin

vloeistof

Onkruidpreventie

B

diuron

AAKarmex, BrabantDiuron, Karmex,Widoron

poeder

1995

dalapon/dichlobenil2

Aglukon, FydulanC, Fydulex, Kombifix

granulaat

1995

door beheerders van verhardingen (Huijser 1994) moest de waterinlaat in de spaarbekkens van
de Brabantse Biesbosch gedurende 46 dagen worden gesloten,waardoor de drinkwatervoorziening van 1,5 miljoen Nederlanders in gevaar kwam.
Voor de bestrijding van algenaanslag blijven hoogstwaarschijnlijk alleen de quaternaire ammoniumverbindingen toegestaan.
Voor de bestrijding van kruidengroei blijft mogelijk alleen glyfosaat beschikbaar. Het gedrag van
deze stof in het milieu isdaarmee nog niet onbesproken. Op het toelatingsformulier van deze
stof ontbreken gegevens over de afbraak in water en uitspoeling van een van de afbraakprodukten (Matser & Vogelezang-Stoute 1991).
Dit middel heeft specifieke chemische eigenschappen waardoor het zeer moeilijk meetbaar is.
Onlangs is het KIWA in opdracht van de VEWIN er in geslaagd een techniek te ontwikkelen om
glyfosaat en het afbraakprodukt AMPA te meten in het oppervlaktewater. In proeven in het water
van Maas en Lek werden hoge concentraties van beide stoffen gemeten die boven de norm voor
drinkwatervoorziening lagen. Hiernaar wordt verder onderzoek gedaan.
De markt voor bestrijdingsmiddelen op verhardingen is klein en hoogstwaarschijnlijk worden
hiervoor geen speciale middelen ontwikkeld. Al enige jaren iser sprake van de komst van een
minder milieubelastend bestrijdingsmiddel op basis van organische vetzuren. Dit middel moet
dezelfde toelatingsprocedure doorlopen als alle andere bestrijdingsmiddelen en tot het definitieve besluit van het College voor Toelating van Bestrijdingsmiddelen wordt er geen informatie over
dit middel prijsgegeven.

Waar chemisch bestrijden?
Chemische bestrijding isdoor regels gebonden aan beperkingen:
- In waterwingebieden is een aantal middelen verboden.
- Waar gevaar bestaat voor wegspoeling envervuiling van grond- of oppervlaktewater mogen
beheerders geen herbiciden gebruiken.
- Op verhardingen moet men de keuze van het middel en de dosering afstemmen op de aanwezigheid van boomwortels, gazons of plantsoenen.
- Op permanent onbeteelde terreinen (bijvoorbeeld parkeer- of fabrieksterreinen zonder
bomen) zijn meer middelen mogelijk.
- Middelen met een doodskop op het etiket zijn alleen op afgesloten terreinen toegestaan. Dit
in verband met ongevallenrisico's voor de bevolking.
De ligging (bijvoorbeeld in ecologisch waardevol terrein) en het gebruik van de verharding (bij200
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voorbeeld door spelende kinderen in een woonwijk) zijn belangrijke factoren om chemische
bestrijding achterwege te laten.

Voor- en nabehandeling
Na sommige behandelingen (met name bij borstelen) moet men het losgemaakte materiaal bijeen vegen en afvoeren om te voorkomen dat een nieuwe voedingsbodem voor de kruidengroei
ontstaat. Afvoeren kan noodzakelijk zijn om ophoging van de berm te voorkomen.
Voor het afvoeren kunnen beheerders allerlei veegmachines inzetten. Ook zijn er machines die
het borstelen en afvoeren in één werkgang combineren.
Afvoeren van dode planten na chemische bestrijding vindt alleen plaats als er sprake was van
zware begroeiing. Maar dan kiest men in het algemeen niet voor deze bestrijdingsmethode.
Soms is het zinvol vooraf afgevallen bladeren te verwijderen (bij branden), of grote hoeveelheden
grond te verwijderen met de spade of met bijvoorbeeld een bandveegmachine.
Vegen, blad verwijderen en ander straatreinigingswerk zijn bovendien te gebruiken voor preventief onderhoud. Zie daarvoor Preventief Onderhoud.

Beheertactiek
Na een inventarisatie en vaststelling van doelen en voorwaarden kan de beheerder een plan van
aanpak opstellen. Daarin geeft hij aan wanneer en hoe vaak behandelingen eventueel met elkaar
moeten worden uitgevoerd. Zo kiest men het meest doelmatige regime.
Wanneer

borstelen?

Het tijdstip isvan belang voor het effect. Borstelen kan het hele jaar, behalve wanneer het vriest.
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De geschiktste periode isvan eind juni tot aan het invallen van de winter. Het onkruid laat zich in
het najaar het gemakkelijkst verwijderen en heeft minder regeneratievermogen. Eris minder kans
op stof. Bovendien zijn eenjarige kruiden alverdwenen als het groeiseizoen voorbij is. Belangrijk
isdat de verharding schoon de winter ingaat.
Samen met andere maatregelen (met name branden) kan een of twee keer borstelen in een jaar
voldoende zijn.
Na een aantal jaren neemt de oppervlakte toe die men in een bepaalde tijd behandelt, omdat
het achterstallig onderhoud isweggewerkt en uitvoerders meer ervaring hebben (ervaringen
Rijkswaterstaat dienstkring Den Bosch).

Wanneerbranden?
Branden heeft weinig zin voor eind juni. Erzal snelle hergroei optreden. Branden is het meest
effectief in de zomer en het najaar. Dan issprake van een zekere uitputting van de reserves van
de vegetatie.

ß

Het snelst kan worden gewerkt bij een droge vegetatie. Werken bij vochtig weer isook mogelijk
maar om hetzelfde resultaat te bereiken moet minder snelworden gereden. Daardoor stijgen de
kosten.
Als in het najaar bladeren op de verharding liggen, is branden nauwelijks effectief. Bladeren moeten dan eerst worden verwijderd.
Bij achterstallig onderhoud wordt zelfs acht maal gebrand in een seizoen, maar twee of drie maal
kan ook alvoldoende zijn. Het isverstandig dan eerst eenmaal te borstelen alvorens een of twee
maal te gaan branden.

Wanneerchemisch bestrijden?
Chemische bestrijding moet vlak voor of in het groeiseizoen gebeuren. Het gebruik van herbiciden is bovendien aan bepaalde beperkingen gebonden; bijvoorbeeld alleen bij droog weer en
geen wind (zie Cewasbeschermingsgids en etiket).
Bij chemische bestrijdingsmiddelen zijn minder behandelingen noodzakelijk dan bij de nietchemische methoden: gewoonlijk 1tot gemiddeld 1,5 behandeling per jaar.
Wil men in de toekomst nog chemische bestrijding toepassen, dan gebeurt dit hoogstwaarschijnlijk
meer selectief dan in het verleden. Hierdoor stijgt de prijsper oppervlakte-eenheid.

Maatregelen combineren
Een beheerregime bestaat uit een serie maatregelen die in een bepaalde volgorde worden uitgevoerd om met zo min mogelijk inspanningen een optimaal effect te bereiken. Optimaal is in dit
geval zo weinig mogelijk onkruid na de laatste behandeling (begin december) ten opzichte van
eind juni.
Een beheerregime is maatwerk. Dat wil zeggen dat de keuze per locatie afhangt van de kruiden
in de uitgangssituatie, de ontwikkeling gedurende het seizoen en de acceptabele kruidengroei.
Met uitgekiende combinaties van behandelingen iseen 'schone' verharding te bereiken.
Het isaan te raden dat opdrachtgever en aannemer een contract voor meer jaren afsluiten.
Hierdoor wordt een lange-termijnplanning mogelijk op basis van wederzijds vertrouwen.

Effectiviteit
Het effect van borstelen en branden is nogal eens teleurstellend doordat men met een achterstand begint en daarom frequenter moet behandelen. Daardoor zijn ook de kosten in de beginperiode hoog.Voorlichting met foto's kan vertrouwen geven in het effect bij opdrachtgevers.
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Het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek keek inArnhem naar de effectiviteit van borstelen en
branden. Gestart is met achterstallig onderhoud waar de gemiddelde begroeiing 45 % was
(Sluijsmans & Hoksbergen 1992a).
Een bedekkingsgraad van minder dan 10 % isin het algemeen acceptabel.Tussen 10 en 30 % is
sprake van lichte vervuiling en tussen 30 en 50 % van zware vervuiling. In zwaar achterstallige
situaties zal men een bedekkingsgraad van 50 % of meer meten.
De produktiviteit (behandelde oppervlakte per tijdseenheid) isniet per behandeling gegeven.Er
iseen groot verschil tussen de verschillende machines. Daarom wordt voor eenvergelijking van
de produktiviteit naar deel Cverwezen.

Borstelen
Direct na borstelen isde verharding bijna geheel vrij van begroeiing. Na enige tijd vindt hergroei
plaats, maar herhaling van de behandeling put de planten uit. Zo'n tweede behandeling kan ook
een thermische bestrijding zijn.
Met borstelen iseen absolute afname in de kruidenbegroeiing te bereiken van gemiddeld 15 tot
20 % per behandeling, dus bijvoorbeeld van 45 naar 25 % begroeide voeglengte. Eris gemeten
een tot twee weken na de behandeling.
Isde begroeiing groter dan circa 30 % van de voeglengte, dan isde borstelmachine te verkiezen
boven een onkruidbrander. Een onkruidbrander ismet een lichtere begroeiing goed inzetbaar.

Branden
Bij branden kan men na twee weken een absolute afname in de kruiden constateren van ± 10 %,
dus bijvoorbeeld van 30 naar 20 % begroeide voeglengte. Herhaling van de behandeling put de
vegetatie uit.
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Het optimale effect kan men direct na een behandeling afmeten door licht in de kruiden te knijpen. Er moet dan een donkere verkleuring plaatsvinden. Wanneer de kruiden direct na het branden zwart geblakerd zijn, iser te langzaam gereden. Het effect is beslist niet beter en de kosten
zijn hoger.
Het blijkt dat het effect in de landbouw het grootst is op zaadkruiden, breedbladige kruiden,
zwakke en kleine kruiden, zaden en kiemen. Wortelkruiden, grassen, houtachtige, grote en te ver
ontwikkelde kruiden laten zich moeilijker bestrijden (Zwijnenburg 1985).

Chemisch bestrijden
Chemische bestrijdingsmiddelen geven een 'netter' resultaat bij minder inspanning in vergelijking met andere bestrijdingsmethoden.

Kosten
Het aantal werkuren vermenigvuldigd met de uurkosten van de werkeenheid (machine, voor- en
nabehandeling en personeel) bepalen de hoogte van de kosten. Eenwerkuur issamengesteld uit
de basistijd verhoogd met de algemene tijden.
Onder basistijd wordt verstaan het aantal draai-uren dat nodig isop de werklocatie.
Onder algemene tijden wordt verstaan de tijd voor voorbereiding, klein onderhoud, persoonlijke
verzorging, storingen in de machine, werkbespreking, transport op het werk en dergelijke.
Het dagelijks transport van en naar een centrale opslagplaats, zoals bij gemeenten, moet apart
worden berekend. Dit geldt eveneens als grote afstanden tussen objecten moeten worden afgelegd. Detransportkosten zijn afhankelijk van waar gewerkt wordt.
Alle kosten voor beheer van verhardingen worden weergegeven per m 2 . Goten en randen worden echter per strekkende meter berekend.
Alle kosten zijn exclusief overhead en btw. Voor 1995 kunt u uitgaan van het prijspeil in 1992,
tenzij anders vermeld.
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Borstelen
In Arnhem bleek dat borstelen met een twee-assige machine gemiddeld ƒ 0,21/m 2 kost voor één
behandeling, exclusief vegen en afvoeren (ƒ 0,09/m 2 ).
Uit de experimenten bij Rijkswaterstaat in Den Bosch bleek dat borstelen met een twee-assige
machine gemiddeld ƒ 0,25/m 2 kost, exclusief vegen en afvoeren. Deze prijzen zijn ook exclusief
stortkosten.
Deze bedragen kunnen niet als norm worden gehanteerd. De kosten kunnen per locatie sterk
variëren. Het bedrag bleek op te lopen tot maximaal ƒ 2,65/m 2 in een extreem zwaar begroeide
situatie.
In Arnhem iseen algemene tijd gemeten van 70 % voor borstelen en vegen. Normaal voor werk
in het groen is± 45 %. Het hoge percentage wordt vooral veroorzaakt door de vele tijd voor vervoer van en naar de werf en de schaftplaats.
De kosten per werkuur voor zelfrijdende onkruidborstelmachines liggen tussen ƒ 0,08 en ƒ 0,30
per m2,voor aanbouwborstelunits tussen ƒ 0,28 en ƒ 0,95 per m2, en voor éénassige borstelmachines tussen ƒ 0,50 en ƒ 1,30 per m2. In deel Cstaan details over de kosten van de apparatuur.
Borstelen blijkt redelijk doelmatig te zijn. De kosten zijn hoog door de dure apparatuur en de
aparte veegploeg. Een kleine veeg-zuigmachine die tegelijk het losgeveegde materiaal opzuigt en
meeneemt, iseen alternatief. Deze machines zijn echter duurder. Voor- en nadelen komen in
deel C ter sprake.
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Dekosten van borstelen zijn hoog omdat na afloop nog moet wordengeveegd
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Onder moeilijke omstandigheden met een zware vegetatie (grondverzet) is de bandveegmachine
een alternatief. Het gaat hier om trottoirs en klinkerverhardingen met obstakels en zwaar vergraste randen. Bij goten gaat het om situaties langs gras of beplantingen, waarbij de goot deel uitmaakt van een klinkerverharding.
Zwaar begroeide trottoirs en klinkerverhardingen zonder obstakels kunnen 50 % goedkoper in
onderhoud zijn. Al deze kosten zijn exclusief opvegen en verwijderen van het losgemaakte materiaal (Hoksbergen 1 988).
KOSTEN VAN BANDVEEGMACHINE PER BEHANDELING
Verhardingstype

kosten (ƒ) perm'

trottoirs

0,43-0,93;

klinkers

0,19-0,40;

goten

0,22-0,47.

Branden

ß

Thermische bestrijding kostte in de praktijkexperimenten per behandeling ± ƒ 0,06 per m2,inclusief gasverbruik. In het najaar kunnen hier nog kosten bijkomen voor biadverwijdering
(ƒ 0,12/m 2 ). Deze bedragen kunnen niet als algemeen geldende norm worden gehanteerd. In de
praktijk kunnen de kosten sterk variëren.
InArnhem iseen algemene tijd gemeten van 65 % voor branden en 44 % voor bladblazen of
zuigen.
Branderunits kosten per draai-uur gemiddeld ƒ 0,05 tot 0,1 3 per m2. Handbranders kosten tussen
ƒ 0,09 en 0,13 per m2 (zie verder deel C).
De kosten van de afzonderlijke behandelingen uit de praktijkexperimenten zijn weergegeven in
de tabel. Om een compleet overzicht te krijgen van de kosten is nog een vermenigvuldiging
nodig met de frequenties en de combinatie van methoden in beheerregimes.
KOSTEN (J/M2)

OM KRUIDEN TE BESTRIJDEN

Behandeling

Kosten (ƒ) per m2
Locatie A

Locatie B

Borstelen

0,21

0,25

1,85

Vegenenafvoeren

0,09

0,11

0,80

Branden

0,06

0,03

0,10

Bladblazenen afvoeren

0,12

Locatie C

De kosten zijn exclusief stortkosten,overhead en b t w
Locatie A Deze kosten zijn gebaseerd op tijdstudiesop vier grote objecten verspreid over Arnhem.
Locatie B Dit zijn de minimumkostengebaseerd op tijdstudies op proefvelden(trottoirs).
Locatie C Dit zijn de maximumkostengebaseerd op tijdstudies op de proefvelden (zwaar achterstallig
onderhoud op beklinkerdeparkeervakken).

Chemische bestrijding
De kosten voor chemische bestrijding liggen per behandeling tussen deƒ 0,05 - 0,15/m 2 , inclusief bestrijdingsmiddel. Het bedrag issamengesteld uit kosten voor afschrijving en onderhoud
van spuitapparatuur plus loonkosten. Eén kilogram bestrijdingsmiddel (werkzame stof) kost ongeveer ƒ 60-150. Bij selectief spuiten met de rugspuit isde produktiviteit lager dan bij een spuitboom aan een trekker. De kosten van selectief spuiten zijn daardoor hoger.
De kosten die op het milieu worden afgewenteld, zijn niet meegenomen. In Duitsland wordt wel
eens gerekend met de extra kosten die nodig zijn voor extra zuivering bij drinkwaterbereiding.
Men rekent hiervoor ± DM 2.000 per liter bestrijdingsmiddel.
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Handmatige bestrijding
Bij Rijkswaterstaat zijn enkele cijfers bekend over de kosten van bestrijding met de hand van
ongewenste kruiden:
KOSTEN VAN BESTRIJDING MET DE HAND
Soort verharding

kosten

Tegelpaden(circa3tegelsbreedmetverzaktefundering)

/2,72/m2

Klinkerpad(grotere oppervlakte)

ƒ1,88/m 2

Verharding naar/rondom wegmeubilair

ƒ3,57/m2

Grind of mijnsteen(strookwaaringeleiderail staat)

ƒ 1,02/m2

Alle bedragen per keer inclusief afvoer. (Heemskerk 1989)

Vuilruimen
De nabehandeling kan mechanisch of handmatig worden uitgevoerd tegen de volgende kosten,
door Rijkswaterstaat verzameld (Heemskerk 1 989):
KOSTEN VAN VUILRUIMEN

3B

ruimen, per keer in f lm'
mechanisch

handmatig

weinigvuil

0,12-0,15

0,15

veelvuil

0,24-0,35

0,25

ergveelvuil

0,36 - 0,55

0,35

Mechanisch ruimen gaat sneller maar de ingezette machine zorgt voor extra kosten.
De inzet van een rolbezem (eventueel met opvangbak) voor het verwijderen van losgeborsteld
onkruid, kost tussen ƒ 0,02 en 0,08 per m2. De inzet van een veeg-zuigcombinatie kost gemiddeld ƒ 0,03 tot 0,08 per m2 (zie deel C).

Besparingen
In de praktijkproef van het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek in de gemeente Arnhem
(Sluijsmans & Hoksbergen 1992a) was sprake van achterstallig onderhoud en langgerekte verhardingen. In de praktijkproef voor Rijkswaterstaat (Sluijsmans & Hoksbergen 1992b) waren er kleinere objecten, ver uit elkaar gelegen, met veel obstakels en een grote variatie in onderhoudssituatie.
Uit de proeven blijkt dat de belangrijkste kostenverhogende factoren zijn:
1 de aard van de verharding: het aantal voegen per oppervlakte;
2 de obstakels: bijvoorbeeld lantarenpalen, verkeersborden, zitbanken, wachthuisjes, geparkeerde auto's;
3 de breedte van de verharding en de werkbreedte van de machine;
4 de mate van kruidengroei: in verband met de onderhoudsfrequentie en werksnelheid;
5 de mate van achterstallig onderhoud aan de verharding: breedte van de voegen, onregelmatigheid van verharding e.d.;
6 de voor- en/of nabehandelingen: vegen, bladblazen;
7 de logistiek: routing, schaft e.d. kunnen veel tijd kosten;
8 het weer: bijvoorbeeld een nat oppervlak bij branden.
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Een besparing van kosten is mogelijk door functioneel ontwerp en aanpassing van het detailontwerp (punten 1t/m 3). Door een preventief onderhoud is besparing mogelijk op de punten 4 en
5. Wanneer het in de zomer langdurig droog is,wat voor natuurlijke afsterving gunstig is kan de
beheerder hiervan gebruik maken. Een behandeling aansluitend op de droge periode kan'achterwege blijven.
Wanneer het losgeborstelde materiaal zoveel mogelijk in één richting wordt geveegd, heeft de
veegploeg minder tijd nodig om het oppervlak schoon te vegen. Dit drukt de kosten.'
Soms is het mogelijk het losgeveegde materiaal in een beplanting naast de verharding te borstelen, tenminste alsdit materiaal niet terugspoelt met regenwater. Inzo'n geval bespaart men op
vegen en afvoeren.

Milieu
Elke methode heeft zijn eigen natuur- en milieu-effecten. Bestrijdingsmiddelen, metaaldelen van
de borstels en verbrandingsgassen komen in het milieu terecht. Daarnaast worden bij alle methoden dragende machines ingezet.

Milieuschade herbiciden
Nog afgezien van de effecten die de produktie van bestrijdingsmiddelen heeft, kan het gebruik
op verhardingen schadelijke effecten hebben op:
- de bodem en de flora en fauna;
- het grond- en oppervlaktewater en daarmee drinkwater;
- de lucht;
- het personeel en omwonenden (zie volgende paragraaf).
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Ongebruikte resten,verpakking enspoelmiddelen moeten worden behandeld als chemisch afval.
Onaangebroken verpakkingen moeten door dedistributeur worden teruggenomen
(Milieuprogramma 1990-1993).
De rijksoverheid wilhetgebruik sterk beperken van middelen dienaar hetgrondwater uitspoelen, giftig zijn voor waterorganismen enindebodem persistent zijn.
Dat volgens deBestrijdingsmiddelenwet bepaalde middelen zijn toegestaan isgeen garantiedat
deze stoffen géén schadelijke milieu-effecten hebben. Bovendien kunnen bijdetoepassing fouten
worden gemaakt (bijvoorbeeld tehoge dosering), of bepaalde veiligheidsvoorschriften nietin
acht worden genomen (bijvoorbeeld verkeerd gebruik van apparatuur, zieWetten enregelsin
deelA).
In detabel worden onkruidbestrijdingsmiddelen beoordeeld volgens een aantal criteria voor
milieuschade. Ditzijn deresultaten van een onderzoek uitgevoerd inopdracht vande
Nederlandse Vereniging vanReinigingsdirecteuren.
Erdienen enige kanttekeningen gemaakt teworden. Veel gegevens blijken niet goed metelkaar
te vergelijken. Bovendien isnogteweinig systematisch onderzoek verricht naar lange-termijneffecten van herbiciden enafbraakprodukten, vooral voor ecosystemen.Ookhetverschil indosering komt niet tot uitdrukking.
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Diquat komt uitdevergelijking alsmeest milieubelastend naar voren. Glyfosaat heeft opbasis
van deze criteria deminst slechte eigenschappen. Dekansisechter aanwezig datlangdurige
effecten optreden. Deuitspoeling isintheorie matig, maar indepraktijk isglyfosaat in oppervlaktewater aangetroffen inconcentraties boven dedrinkwaternorm (Hoefnagels & Kramer
1992).
De milieuschade door bestrijdingsmiddelen kanmen ingeld uitdrukken door deextra kostendie
nodig zijn ombijdedrinkwaterbereiding een extra zuivering toetevoegen. Schade aan floraen
fauna ishierin niet opgenomen.
Het isvan hetgrootste belang zorgvuldig omtegaan metbestrijdingsmiddelen. Het dragenvan
een masker, beschermende kleding enhandschoenen iszowel bijmengen als toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen sterk aan tebevelen. Inveel gevallen ishetwettelijk verplicht.
Binnenkort (1-7-96) heeft hetpersoneel een spuitlicentie nodig.
MILIEU-EFFECTEN VANTOEGELATEN HERBICIDEN

Volks-

Gedragin

gezondheid

hetmilieu

Ecotoxiciteit

Acute
toxiciteit

Chronische
toxiciteit

Afbreekbaarheid

Uitspoeling

Waterorganismen

Overige
organismen

amitrol

X

XXXX

XX

XX

XX

XX

diquat

XX

XXXX

XXXX

XX

X

XX

paraquat

XX

XXX

XXXX

XX

X

XX

glufosinaatammonium

XX

XXX

XX

XXX

X

X

glyfosaat

X

XXX

XX

XX

X

X

quaternaireammoniumverb.

XX

XX

7

?

?

?

diuron

X

XXXX

XXX

XX

XX

X

dalapon

X

XXX

XX

XXX

X

X

dichlobenil

X

XXX

XXXX

XXXX

XX

XX

(Bron: Hoefnagels& Kramer 1992)
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Milieuschade doorborstelen
Het belangrijkste milieu-aspect van de stalen borstels isde uitputting van grondstoffen en energie
die nodig zijn voor de produktie ervan. Het restant van de borstel kan bij vervanging met het
oud-ijzer mee voor recycling.
De stalen borstels slijten vaak in enkele dagen. Resten komen in het milieu terecht. Deze bestaan
voornamelijk uit ijzer(-oxide). De schadelijkheid hiervan isniet groot.
Door slijtage van kunststof borstels en rolbezems komen echter zeer slecht afbreekbare kunststofdeeltjes in het milieu terecht. Borstels met een grote diameter en minder staalkabels belasten het
milieu minder.
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Een onkruidborstel ismeestalin tweedagenversleten

Verhardingen zijn door weersinvloeden aan slijtage onderhevig. Door het borstelen kan het verweerde laagje versneld worden verwijderd. Dit verschilt echter per type verharding, type borstel
en de kracht waarmee de borstel op de verharding wordt gedrukt. Als klinkers en tegels met
ingebakken kiezels door het borstelen slijten, bestaat gevaar voor wegspattende kiezels.
Daarnaast kunnen borstelmachines geluidshinder veroorzaken en vooral tijdens droge perioden
ontstaat veel stof.
Aanpassingen hebben er inmiddels toe geleid dat schade aanverhardingen en slijtage van de
borstels beperkt blijven. Een goede instelling van de borstel en de aanwezigheid van een zweefstand verminderen de slijtage. Een sproei-installatie beperkt stofvorming.
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Milieuschade doorbandvegen
De banden slijten snel. Resten rubber en metaal komen in het milieu terecht. Deze resten breken
zeer slecht af. In Frankrijk wordt het gebruik van bandveeg- en borstelmachines afgeraden omdat
het laagwaardig staal en de oude vrachtautobanden teveel schade aan het milieu toebrengen.

Milieuschade doorbranden
Voor de branders wordt propaangas of LPGgebruikt. Door de verbrandingsgassen kunnen
schadelijke milieu-effecten optreden. LPGen propaan geven echter een relatief schone verbranding en dragen gering bij aan verzuring en smogvorming. Vrijkomende kooldioxide draagt wel
bij aan het broeikaseffect.
Dewarmte dringt niet door in de bodem en het bacterieleven wordt daar niet aangetast.
Bovengronds levende microfauna, mieren bijvoorbeeld, worden echter gedood.
Bij branden kan hinderlijke rook, stoom en lawaai optreden.
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Alstelangzaam wordt geredenovereendrogevegetatieofzwerfvuilkan hinderlijkerookhetgevolgzijn

Milieuschade dooruitlaatgassen
Trekkers, werktuigdragers en andere vervoermiddelen zijn nodig voor de aandrijving en voortbeweging van borstelmachines en branderunits. Ook voor het vervoer van mensen en bestrijdingsmiddelen gebruikt men vervoermiddelen. Over het algemeen gebruiken de machines dieselbrandstof. De uitlaatgassen kunnen schadelijk zijn voor het milieu. Ze kunnen bijdragen aan verzuring (zwavel- en stikstofoxiden), smogvorming (o.a. koolwaterstoffen en aerosolen) en het
broeikaseffect (o.a. kooldioxide en koolmonoxide).
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Hoe groot deuitstoot is, hangt afvan deintensiteit waarmee men demethoden hanteert. Inde
tabel zijn debrandstofemissies weergegeven peruur. Trekkers meteen spuitboom ofeen brander verbruiken ongeveer 3 liter diesel peruur, borstelmachines ongeveer 5 liter peruur. Branders
verbruiken daarbij ooknog LPGof propaangas. Omdeuitstoot bijverschillende methodenper
oppervlakte verharding per jaar tekunnen vergelijken, moet die worden gedeeld door de produktiviteit (oppervlakte peruur) envermenigvuldigd metdefrequentie.
BRANDSTOFEMISSIES (DIESEL ENLPC/PROPAAN) PER UUR

Emissie

chemisch(gram per uur)

mechanisch(gramperuur)

thermisch(gramperuur)

kooldioxide

8.200

13.600

27.600

koolmonoxide

186

310

614

koolwaterstoffen

54,3

90,5

343,3

aerosolen

46,5

77,5

54,5

stikstofoxiden

465

775

1.483

zwaveldioxide

34,2

57,0

34,2

(Bron: Hoefnagels & Kramer 1992).

B

Doordat werktuigen indegroenvoorziening intensief worden gebruikt entijdens hetwerkeen
sterke schommeling indebelasting van demotor optreedt (vergelijk optrekken bijeen stoplicht),
dragen zijrelatief veel bijaan deluchtverontreiniging engeluidsoverlast (Stolk 1990).
Het gebruik van zwavelarme diesel kan deuitstoot van verzurende stoffen beperken. Ook andere
emissiebeperkende methoden zijn inontwikkeling. Door efficiënte routes tenemen kan het
brandstofverbruik verminderen.
Verder ishetgebruik van biologisch afbreekbare hydrauliekolie aante raden. Ditomtevoorkomen datniet-afbreekbare olie bijlekkage inhetmilieu terechtkomt.

Veiligheid en ergonomie
Aan deorde komen deveiligheid energonomische aspecten van handmatige enchemische
bestrijding,vanborstelen enbranden.

Handmatige bestrijding
Schoffelen isweliswaar milieuvriendelijk en hetisinopen grond een goede methode, maarop
verhardingen isdekansop(schouder)blessures zeer groot. Hetismonotoon werk en bovendien
werkt men vaak inverkeersgevaarlijke situaties enuitlaatgassen. Daarom ishetsterk afteraden.

Chemischebestrijding
Chemische bestrijding levert risico's opvoor devolksgezondheid. Menmoet steeds waken voor
de veiligheid van deomgeving, bijvoorbeeld van kinderen of huisdieren.
Bovendien levert chemische bestrijding risico's opvoor hetpersoneel. Deze risico's kunnennog
worden versterkt door deweersomstandigheden. Voor chemische bestrijding moet men werknemers inzetten diehiervoor zijn opgeleid. Eenspuitlicentie isvanaf 1julil996 verplicht.
Om zoveilig mogelijk tewerken, moeten uitvoerders deverplichte persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken enbijhetverdunnen enhetspuiten devoorschriften inachtnemen(zie
Cewasbeschermingsgids en etiket). Door de toepassing van korrels in plaats van poeders vermindert men hetrisico opinademing bijhetmengen. Spuitapparatuur dieopderugwordt gedragen, isergonomisch minder aantrekkelijk dan een trekker meteen spuitboom.
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Alsmen zonder persoonlijke
beschermingsmiddelenmet
chemischebestrijdingsmiddelen werkt, loopt hetpersoneel
onaanvaardbare risico's

Borstelen en branden
De ergonomische eisen komen voornamelijk neer op bedieningsgemak en zicht op het werk. Bij
branders moeten warme delen goed zijn afgeschermd. Uitgebreide informatie staat in deel C.
Handmatig afvoeren van vrijgekomen materiaal kan bij grotere hoeveelheden onaantrekkelijk
zijn. Ermoet zwaar handwerk worden verricht om al het materiaal af te voeren. Dan kan men
beter veegapparatuur inzetten.
Bij borstelen bestaat soms gevaar voor wegspringende steentjes en stof.
Bij branden bestaat het gevaar voor bermbrandjes. In gevallen waarde beheerder problemen
voorziet, kan men die voorkomen door bij dauw of na een kleine regenbui te branden. De bestrijding isdan nog steeds effectief.
Borstelen en branden kan uit veiligheidsoverwegingen op bedrijfsopslagterreinen met gevaarlijke
stoffen onmogelijk zijn.
Een belangrijke kanttekening iste plaatsen bij LPG. Het vullen bij een autogasstation van LPG
voor niet-tractiedoeleinden is niet toegestaan. LPG-stations hebben geen vergunning voor gasafgifte voor brandapparatuur.
Op dit moment wordt het vaak gedoogd; dat kan echter ten koste van de veiligheid gaan.
Tanken van LPGisalleen op eigen terrein toegestaan als men een hinderwetvergunning heeft.
Het enige legale alternatief zijn deflessen propaangas.

Preventief onderhoud
Erzijn zeer veel verschillende manieren mogelijk om kruidengroei te voorkomen.
Er isechter weinig bekend over effectiviteit, kosten en haalbaarheid van de verschillende preventieve maatregelen. Momenteel zijn studies gaande om hierover meer te weten.
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Belangrijk voor de preventie iseen tijdige aanpak door groen- en straatveegbeheer en een tijdige
vervanging of herbestrating van de verharding zelf (civieltechnisch beheer).
In een plan van aanpak kunnen keuzen worden vastgelegd.
In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens ter sprake:
- reparatie van de verharding;
- vullen van voegen in verhardingen;
- straatvegen;
- preventief kruidenbeheer (branden, spuiten);
- afstemming tussen de diensten die werken op, onder of naast verhardingen.
Preventief werken door middel van ontwerp en aanleg komt in het volgende hoofdstuk ter sprake.
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Hetschoffelenvan een grindpad voorkomt kruidengroei

Reparatie van de verharding
In verzakte of door wortels opgedrukte bestrating issprake van grote voegen. In deze voegen en
ook in gescheurd asfalt of beton komt veel kruidengroei voor, vooral wanneer zich daar ook nog
vuil en zand hebben opgehoopt. Eenzo goed mogelijke conditie van de verharding beperkt de
kruidenbegroeiing.
Herbestrating van klinker- of tegelverhardingen kan een zinvolle investering zijn, omdat men
daarmee op het kruidenbeheer kan besparen. Bij halfverhardingen van sintels, grind of schelpen
ishet periodiek aanbrengen van nieuw materiaal noodzakelijk om kruidengroei te beheersen.
Bij halfverhardingen met grind iseen of twee keer per jaar schoffelen of harken als preventieve
onderhoudsmethode voldoende. Dit kan met de hand of met machines.
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Bij reparatie van de verharding kan tevens de mogelijkheid worden aangegrepen om het functioneel ontwerp (vorm en ligging van de verharding) of het detailontwerp van de verharding (materiaalkeuze, plaatsing van obstakels) te herzien (zie Ontwerp en Aanleg).

Vullen van voegen in verhardingen
Bijveel verhardingen isde groei vanuit de voegen het probleem. Dit kan preventief worden bestreden door het vullen van de voegen met mortels op basisvan epoxie-harsen. Dit isvooral het
overwegen waard in sierbestratingen en bij moeilijk bereikbare objecten, zoals verkeersgeleiders.
Deze mortels moeten aan veel eisen voldoen:
- De voeg moet worden gestabiliseerd. Devoegen moeten vrij ruim zijn, minstens 8 mm breed
en 3cm diep.
- De mortel mag niet gas- en waterdicht zijn om een uitwisseling van gassen tussen de bodem
onder de verharding en de lucht mogelijk te maken en piasvorming tegen te gaan.
- Het materiaal mag geen toxische stoffen bevatten.
- De mortel mag zich niet hechten aan het verhardingsmateriaal. Dan blijft de verharding
opneembaar en kan de verharding na opbreken worden hergebruikt. Natuurlijk moet de mortel bij herstraten opnieuw worden aangebracht.
- Het materiaal moet eenvoudig in de voegen zijn in te brengen.
- Het materiaal moet temperatuur-ongevoelig en slijtvast zijn en bestand zijn tegen strooizout,
oliën en andere agressieve stoffen.

$

Inmiddels zijn produkten op de markt gekomen die aan (enkele van) deze eisen voldoen. In verscheidene steden en op particuliere terreinen zijn reeds positieve ervaringen opgedaan. Meer
informatie bij Assies Bestratingsbehandeling en Remmens Bouwchemie bv (viscacid).
Afhankelijk van voeglengte en -breedte is4-10 kg/m 2 (straatoppervlak) voegmortel nodig. De
voegmortel kost ruim ƒ 3,= per kilo.
Voor het inbrengen in een bestaande verharding moet eerst de bestrating grondig worden gereinigd (verwijderen begroeiing en vuil) en moeten devoegen worden geruimd. Deze werkzaamheden brengen uiteraard aanzienlijke extra kosten mee.

Straatvegen
Hoe schoner de verharding is, hoe goedkoper is beheersing van de kruidengroei.
Kostenbesparing isdus mogelijk door vaker straten te vegen. In enkele gemeenten zijn hier al
positieve ervaringen mee opgedaan.
Regelmatig straat vegen isde beste manier om te voorkomen dat zich een kruidenvegetatie vestigt. Alleen op deze wijze voorkomt men een stapeleffect, waarbij op een beetje straatvuil kruiden
komen groeien, waarin weer een beetje meer straatvuil blijft hangen,waarin zich weer wat meer
kruiden kunnen vestigen, enzovoort. Tenslotte ontstaan begroeide heuveltjes waarmee een normale straatveegmachine geen raad weet. Vooral bij randen en goten treedt dit probleem op.
Knelpunt isdat de goten door geparkeerde auto's vaak niet bereikbaar zijn voor veegapparatuur.
Behalve het straatvegen kan men in zulke gevallen overwegen het ontwerp en de toepassing van
randen en goten aan te passen.
Bij achterstallig onderhoud moet vóór het normale vegen eerst een 'grote schoonmaak' worden
gehouden, bijvoorbeeld met een borstelmachine of bandveegmachine. Vervolgens moet de
beheerder regelmatig blijven terugkomen om te vegen.
Zo'n borstelbeurt isveel duurder dan branden. Branden isechter alleen doelmatig op minder
sterk begroeide verhardingen. Daarom is het belangrijk de verharding gedurende het gehele jaar
zo schoon mogelijk te houden.
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Vegen met eenrolbezemwerktpreventiefopdegroeivan kruiden

Preventief branden of spuiten?
Preventief vegen verwijdert de voedingsbodem voor kruiden.Vroeger werd ook gewerkt met preventieve chemische bestrijdingsmiddelen. Daarom vragen enkele beheerders zich af of ook preventief branden in de winter zin heeft. Branden doodt echter alleen de bovengrondse delen. De
warmte dringt niet tot in de bodem door, zodat de wortels niet worden gedood.
Een preventief chemisch onderhoud maakt gebruik van persistente, langzaam afbreekbare middelen, bijvoorbeeld bij een eenmalige chemische cunetbehandeling om groei vanaf de randen te
voorkomen, juist deze middelen hebben eigenschappen die voor het milieu grote problemen
opleveren. Ze staan daardoor steeds vaker ter discussie of worden verboden.

Afstemming van het werk
Het straatreinigingswerk moet zijn afgestemd op het werk in naastgelegen plantsoenen. Pas
nadat plantsoenafval en grasmaaiselzijn afgevoerd, moet men de verharding vegen. Nagegaan
moet worden of het mogelijk is losgeborsteld materiaal in de beplanting te vegen.
Het instellen van een 'wijkteam of wijkploeg' met meerdere taken in plaats van bepaalde taken in
de hele stad kan worden aanbevolen.
Ook isafstemming nodig met diensten die kabels en leidingen onder de verharding onderhouden. Het opbreken van de verharding kan aanleiding zijn een onderhoudsbeurt uit te stellen of
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een totale herbestrating te overwegen.
Soms isde ene dienst verantwoordelijk voor het vegen van verhardingen en een andere dienst
voor de uitvoering van het borstelen en branden. Ook in dat geval iseen goede afstemming van
groot belang. Losgeborsteld materiaal moet namelijk zo spoedig mogelijk worden afgevoerd om
eenvoedingsbodem voor nieuwe kruiden te voorkomen.

Ontwerp en aanleg
Een kostenbesparing kan worden bereikt door alvooraf met het onderhoud van een verharding
rekening te houden. Somswordt op aanlegkosten bespaard waardoor juist hoge onderhoudskosten ontstaan die ieder jaar terugkeren. Geen of geringe meerkosten bij aanleg kunnen hoge
onderhoudskosten voorkomen.
Een intensief gebruik isde meest effectieve en goedkope manier van onkruidpreventie. Waar kruiden ongewenst zijn, moet men een onaantrekkelijke groeiplaats creëren. Oftewel een verharding
moet voldoende worden belopen of bereden.
Waar een bestaande verharding niet functioneel is, kan die tijdens een herinrichting worden
omgevormd tot plantsoen of gazon. De ontwerper kan onderhoud bovendien vergemakkelijken
door ook in details van het ontwerp rekening te houden met het latere onderhoud door te kiezen
voor een stevige constructie met minder voegen.
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Functioneel ontwerp: omvorming
Erzijn teveel verhardingen, de verhardingen zijn te breed of zezijn onlogisch ontworpen. Hier is
aanpassen een oplossing voor de kruidenbegroeiing.
De hoeveelheid verharde oppervlakte is de afgelopen decennia fors t o e g e n o m e n . In veel gevallen
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isechter een trottoir te breed of een parkeeroppervlak te groot voor het gebruik. Sommige verhardingen worden zelden of nooit gebruikt omdat ze niet zijn aangelegd volgens looplijnen of
omdat ze dode hoeken van een parkeerplaats vormen. Zo'n verharding lijkt dan alleen maar aangelegd om decoratief te zijn. Echter, het gevolg van weinig gebruik isveel onderhoud.
Men moet bij ontwerp en aanleg ook rekening houden met randen. Bij een slechte opsluiting
van de verharding door opsluitbanden ontstaan brede voegen. Van een naastgelegen plantsoen
dat iets hoger ligt dan de verharding, kan zand afspoelen waardoor een voedingsbodem voor
kruiden ontstaat. Vanuit grasvelden of andere begroeiingen kunnen zaden op de verharding
terechtkomen.

ß

Omvorming van de verharding kan een oplossing zijn om onderhoud te besparen. Bijvoorbeeld:
wanneer langs een groenstrook een trottoir van 4 meter breed ligt waarvan slechts 1,5 meter
regelmatig wordt belopen, kan dit worden versmald en gedeeltelijk worden omgevormd tot
groenstrook. Die kan dan bijvoorbeeld worden beplant met bodembedekkers of gazon.
Verhardingen zoals parkeerplaatsen kunnen een meer 'vloeiend' verloop krijgen zonder de moeilijk schoon te houden overhoeken en obstakels. Die overhoeken kunnen beter worden beplant.
Men kan ze in sommige gevallen overdragen aan bewoners.
Hetzelfde geldt voor randen langs muren. Dit zijn plekken waar een voedingsbodem voor kruidengroei makkelijk kan ontstaan, terwijl de verharding niet functioneel isomdat deze randen niet
worden belopen of bereden.
Bij de afweging tot omvorming moet worden gekeken naar de functie van het straatprofiel, het
aantal leidingen onder de verharding, de tijdelijke benutting (voor scholen of winkels) en het
gebruik voor kinderwagens, invalidenwagens en dergelijke.
Vervanging van de verharding door groen isalleen mogelijk als het trottoir tegen een groenstrook aanligt. Smalle groenstroken zijn kostbaar in onderhoud, het probleem wordt verplaatst.
In gunstige gevallen kunnen de kosten van maaien in vergelijking met mechanische onkruidbestrijding in dezelfde orde van grootte vallen.
Aanpassing van het ontwerp isnauwelijks mogelijk op speciaal aangelegde verhardingen zoals
sierbestratingen. Daarvoor is maar één oplossing: geheel schoonhouden. (Mulder e.a. 1986; Van
Dort 1990; Guldemond 1992).
Erzijn enkele voordelen voor het milieu te noemen van omvorming. Minder verharde oppervlakte heeft tot gevolg dat de riolen bij regenbuien minder water tegelijk krijgen te verwerken.
Hierdoor wordt bij overstorten minder snel de maximale capaciteit bereikt en dat voorkomt verontreiniging van oppervlaktewater met rioolwater.
De minder snelle afvoer van regenwater isook gunstig voor organismen in de stad en voor het
stadsklimaat, omdat minder warmte in de stedelijke omgeving blijft hangen.

Detailontwerp
Ook op detailniveau zijn nuttige aanpassingen mogelijk, zoals goed verhardingsmateriaal en een
doordachte plaatsing van obstakels. Het isvan belang bij het ontwerpen onderhoudsintensieve
situaties te onderkennen.
Materiaalkeuze bepaalt voor een groot deel of kruiden een kans krijgen zich in verharding te vestigen. In het bijzonder is dit het geval bij allerlei obstakels. Zijn er teveel of te brede voegen in de
verharding, dan begroeien niet belopen of bereden gedeelten snel. Aanpassing van het detailontwerp kan kruidengroei voor een belangrijk deel verminderen.

Gebruikt materiaal
Behalve vlakheid en dergelijke speelt ook het soort verhardingsmateriaal een rol. Erzijn veel soor218
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ten verhardingsmaterialen die ieder hun voor- en nadelen hebben:
- functionaliteit (beloopbaarheid, berijdbaarheid, stroefheid, lichtreflectie);
- esthetische eigenschappen (sierbestrating);
- onderhoudsintensiviteit en vervangingstermijn.
Kleine elementen zoals klinkers moet men alleen bij intensief gebruik toepassen.Wordt een verharding extensief gebruikt, dan moeten juist grotere verhardingselementen of asfalt worden
gebruikt. In de praktijk is het vaak andersom. Grote tegels (40x60 cm) worden gebruikt in drukke
winkelstraten en klinkers bijvoorbeeld bij rijstrookscheidingen, vluchtheuvels en goten.
Een ander voorbeeld van verkeerd materiaalgebruik zijn stoepranden bij parkeerhavens. Parkeren
gebeurt zelden tegen zo'n rand aan, maar meestal ± 15 cm ernaast. Op die plek krijgen kruiden
kans om te groeien.
Bij aanleg of vervanging van een verharding kan men een type tegel of klinker gebruiken, waarbij
de voegbreedte en voeglengte zo klein mogelijk zijn.
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Stoepranden bij parkeerhavenszijn een voorbeeld
van verkeerdmateriaalgebruik. Kruidenkrijgen alle
kansom tegroeien

Eenvergelijking van het aantal meters voeglengte per vierkante meter verharde oppervlakte
levert de volgende verschillen: Tegels van 30x30 cm hebben 56 % minder voeglengte per oppervlakte dan klinkers van 10x20 cm. Tegels van 40x60 cm hebben weer 37 % minder voeglengte
per oppervlakte dan de gewone tegels.
Grotere tegels zijn 'stratenmakersonvriendelijk'. Erbestaan echter ook steeds meer machines om
het bestraten te verlichten.
Alleen bij intensief gebruik krijgen kruiden geen kanszich tevestigen of zichvanaf de randen uit te
breiden. Onderhoudsgevoelige paden moet men daarom juist asfalteren. Dit moet echter vanuit
milieuhygiënisch, ecologisch en landschappelijk oogpunt geen bezwaren opleveren.
Schelpen en andere halfverhardingen moet men alleen toepassen waar veel wordt gelopen en
bijvoorbeeld niet op zeer extensief gebruikte fietspaden.
Uit onderzoeken naar de waardering van bestratingen (Nationaal Plaveisel Onderzoek 1981)
blijkt dat overheden en publiek sterk uiteenlopende voorkeuren hebben. Bij overheden en andere
'grootverbruikers' van verhardingsmateriaal isde tendens meer gemengde bestratingen en sierbestratingen toe te passen. Gemengde bestratingen blijken al snel 30 % duurder dan een enkel219
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voudig plaveisel,terwijl sierbestratingen zelfs 50 tot 100 % duurder uitvallen door extra kosten
voor het materiaal en het leggen van de verharding.
Het publiek blijft echter de voorkeur geven aan een eenvoudige bestrating met betontegels.
Er isook een relatie tussen het type verhardingsmateriaal en de acceptatie van kruidengroei hierop. De acceptatie van kruiden in onverharde en halfverharde oppervlakken (bijvoorbeeld schelpenpaden) isgroter dan van kruiden op halfgesloten verhardingen.
Kruidenbegroeiing kan snel opkomen, zeker bij randen langs muren, in boomspiegels en rond
obstakels. Overhoeken en randen kunnen eventueel worden omgevormd. Boomspiegels in verhardingen kunnen ook worden beplant.
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Een vergelijking van devoeglengteper oppervlakte van verhardingstypen

Plaatsing obstakels
In veel gevallen worden brokstukken of te ruw afgehakte en afgeknipte elementen voor randen
en de opvulling rondom obstakels gebruikt. Men kan in plaats van klinkers of tegels een gesloten
verharding van asfalt of beton aanbrengen, bijvoorbeeld op verkeersgeleiders en rondom palen
voor bebordingen en verlichting, zitbanken, wachthuisjes, enzovoort.
In plaats van hakken of knippen, moet men de verhardingselementen zagen.
Rond sommige obstakels kan men een tegel met een gat als 'manchet' gebruiken. Hier liggen
nog grote kansen voor produktinnovaties van verhardingsmateriaal.
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Opsluitbanden en cunet
De opsluiting van de verharding heeft grote invloed op de ingroei vanuit de naastliggende
begroeiing. Hoe langer en hoger de opsluitbanden zijn, hoe minder de kans isop ingroei vanuit
de berm.
Door fouten bij de aanleg kunnen verhardingen sneller verzakken en begroeid raken. Dit is het
geval bij een onvoldoende verdichte fundering, een te dunne fundering of een onjuiste keuze
van het funderingsmateriaal.
Zolang geen verzakkingen optreden, isde samenstelling van het cunet van geringe invloed op de
kruidengroei. Voor de voegvulling is het verstandig wel 'schoonzand' te gebruiken (bijvoorbeeld
een epoxy-bestratingsvoegmortel).
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Acceptatie
ledereen isjarenlang gewend aan onkruidvrije verhardingen. Nu het gebruik van herbiciden
wordt verminderd, is het moeilijk begroeide verhardingen te accepteren.Toch isdit alleen al uit
kostenoverwegingen noodzakelijk.
Men moet de kosten afwegen tegen het effect. Vooraf moet men kiezen welke mate van kruidengroei acceptabel is. Niet overal hoeft kruidengroei te worden bestreden, er zijn plaatsen waar de
hinder minimaal is. Dit moet aan het publiek, maar ook aan het eigen personeel duidelijk worden
gemaakt. Zij moeten meer waardering voor de kruidengroei opbrengen. Hiervoor isin veel gevallen meer tolerantie ten opzichte van kruidengroei nodig. De kruidensamenstelling kan hierop van
invloed zijn.
Als bestrijding geen zin heeft (bijvoorbeeld branden voor eind juni), ishet zaak voor die periode
te bewerkstelligen dat men de kruiden accepteert. Ook bij alle niet-benutte verhardingen is
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acceptatie van kruidengroei uitkostenoverwegingen de enige mogelijkheid. Niet-chemische
bestrijding van kruiden isdaar te duur.
Overigens bestaat erook een relatie tussen het verhardingsmateriaal en de acceptatie van kruidengroei. De acceptatie van kruiden inonverharde en halfverharde oppervlakken isgroter.Dit
kan samenhangen met het beeld waaraan men gewendis.
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Aan derand van eengrindpadzal men eenbegroeiing eerderaccepteren
De tolerantie kan men beïnvloeden door communicatie tussen bestuurders, managers, uitvoerders en gebruikers. Een belangrijk onderdeel hiervan isvoorlichting.
Uiteindelijk kan acceptatie en zelfs participatie van bewoners inhet beheer van de verhardingen
het gevolg zijn.

Voorlichting
Door goede, planmatige en intensief uitgevoerde voorlichting kan men tolerantie bewerkstelligen. Begin met een bepaald deel van de stad en begeleidt ditexperiment intensief met voorlichting.
In Duitsland gebruiken beheerders 'stadsecologische leerpaden'.
Met goede communicatie ispersoonlijke aandacht mogelijk voor klagende bewoners. Inverschillende steden bleken dat erslechts enkelen per jaar zijn.

Participatie
Men kan experimenteren om devakkennis en de betrokkenheid van het personeel te vergroten. Uit
de praktijkproeven van het Instituut voor Bos-en Natuuronderzoek blijkt onder andere dat wanneer
beheerders besluiten teborstelen ofbranden,ze de effectiviteit met eigen proeven vergroten.
Ook het publiek kan men bijhet niet-chemische kruidenbeheer betrekken.Wie zich blijft storen
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aan kruidengroei in zijn buurt, kan zelf aan de slag. Bewoners kunnen hun eigen stoep schoonhouden, of juist inzaaien met mooie soorten zoals klokjes of klaprozen.
In de gemeente Soest werden huis aan huis krabbers uitgedeeld met het verzoek zelf de stoep
schoon te houden.
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Hetpubliek isbij het niet-chemischekruidenbeheer tebetrekken. Wiezich blijft storenaan kruiden,
kan zelf aan de slag
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Over dit deel
Dit deel behandelt werktuigen voor het bestrijden van ongewenste kruiden op verhardingen en
voor het verwijderen van los materiaal.
De besproken werktuigen zijn:
- Borstelmachines;
- Branders;
- Veegmachines;
- Veeg-zuigcombinaties.
De informatie isgebaseerd op onder andere ervaringen in de praktijk.
De apparatuur wordt besproken onafhankelijk van de trekker. Enkele opmerkingen hierover vindt
u in Diversen.
Deze toelichting bevat ook een uitleg van de werkwijze en van de berekening van de kosten.
Van alle apparatuur worden hier de volgende onderwerpen besproken:
- aanbod;
- werking en behandeling;
- praktijk;
- kosten.
Elk hoofdstuk wordt afgesloten met enkele aanbevelingen voor de aanschaf van apparatuur en
met technische gegevens. Ook staan de merken en typen waarvan de importeur of fabrikant
heeft gereageerd op het verzoek om informatie en die op de Nederlandse en Vlaamse markt worden aangeboden.
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Borstelmachines
Onkruidborstels halen door een horizontaal draaiende beweging de bovengrondse delen van
planten op gesloten verhardingen weg. Devegetatie kan zijn wortelstelsel tussen, op of onder de
verharding hebben of zelfs geheel bovenop groeien.
Het aanbod is breed en daarom isvoor iedere situatie een machine te vinden of te construeren.

Uitvoeringen
Onkruidborstels worden ingedeeld naar:
- de aanbouw;
- het materiaal van de borstel,
- het aantal borstels;
- de aandrijving.
Dezefactoren, de wendbaarheid en het gewicht van de machine bepalen de inzetbaarheid.

Borstelunits en borstelmachines
Erisverschil tussen borstelunits en borstelmachines.
De borstelunit wordt als loswerktuig geleverd voor montage aan een trekker of werktuigdrager.
De borstelmachine iseen compleet één- of twee-assig werktuig.

3C

Erzijn ook veeg-zuigmachines die kunnen worden uitgerust met een onkruidborstel. Dan kan in
één werkgang het losgeborstelde onkruid en vuil van de verharding worden losgemaakt en verwijderd.

Aanbouw; borstel, aandrijving, wendbaarheid enhetgewicht bepalen de inzetbaarheid
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Zelfrijdendenniet-zelfrijdend
De kleine éénassige borstelmachines kunnen zelfrijdend en niet-zelfrijdend zijn.
De niet-zelfrijdende éénassige borstelmachine wordt lopend voortgeduwd, waarbij men voor de
voortbeweging bovendien gebruik kan maken van het wegcontact van de draaiende borstel.
De borstel wordt via een aandrijfas aangedreven door een opgebouwde verbrandingsmotor.
De zelfrijdende éénassige borstelmachine iseen unit, gemonteerd aan een éénassige trekker, die
zowel de borstel als de wielen aandrijft.
De grotere borstelunit kan gemonteerd zijn aan praktisch iedere twee-assige trekker of werktuigdrager. Het aantal wielen van zo'n werktuigdrager kan drie of vier zijn. De driewielige iszeer
wendbaar
Bij aanbouw wordt de fronthefinrichting gebruikt of de achterhefinrichting als een trekker een
omkeerbare stuurinrichting heeft.
De aandrijving isvia de aftakas of door het hydraulische systeem.
Als een hydro-aggregaat wordt gebruikt voor de aandrijving en besturing, kan dat worden opgebouwd in de driepuntsophanging aan de achterzijde. De combinatie wordt dan wel lang, maar is
in balans.

Deborstel

3C

Mogelijke materialen waaruit de borstel wordt vervaardigd:
- staalkabel;
- staalstrip;
- gegolfd staaldraad;
- een combinatie van gegolfd staaldraad en staalstrip;
- rubberen vrachtautoband (wordt niet behandeld).
Het meest gebruikte materiaal isstaal;dit kan zijn in de vorm van:
- geslagen staalkabel;
- bundels gegolfd staaldraad ( 0 van 0,4 tot 0,7 mm);
- bundels bladstaal (dikte 0,45-0,60 mm, breedte 2-3,5 mm);
- een combinatie hiervan.
Er bestaat een grote variatie in diameters en bezetting van de borstels. Bij gebruik van staalkabelbundels heeft een lage bezetting bij een grote diameter van de borstel de voorkeur. Bij een grote
diameter isde omtreksnelheid hoog. De druk op de verharding istijdens het werken geringer,
maar door de grote omtreksnelheid voldoende voor een goed resultaat. De borstels en verhardingen slijten hierbij minder snel.
Borstelunits en machines kunnen met één of meer borstels zijn uitgerust. Zijn er meer borstels,
dan kunnen deze in tegengestelde of in dezelfde richting draaien.

Aandrijving
De aandrijving kan zijn:
- volledig hydraulisch;
- mechanisch;
- mechanisch/hydraulisch.
De borstel wordt mechanisch aangedreven vanaf de aftakas of mechanisch/hydraulisch: de aftakasdrijft dan een hydropomp aan die de energie voor de aandrijving levert.
De stand van de borstel ten opzichte van de verharding en de besturing van de borstelunit worden meestal hydraulisch geregeld.
De voorkeur gaat uit naar een volledig hydraulische aandrijving, zowel voor de wielen en borstel
alsvoor de besturing van de borstel.
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Werkbreedte
De werkbreedte van de borstelmachine wordt bepaald door de lengte en zwenkbaarheid van de
boom waaraan de borstel is bevestigd. Daarnaast ook door de diameter van de borstel en de
hoek die deze maakt met het wegdek. Deze instelhoek moet globaal zo zijn dat éénderde van de
borstel het wegdek raakt.

Speciale uitvoeringen
De borstelmachines kunnen worden uitgebreid en aangepast met verschillende extra's.
Om een goede constante borsteldruk te hebben, kan de unit van een hydraulische zweefstand
worden voorzien.
Om stofoverlast te beperken, kan de machine worden uitgerust met een sproei-installatie.
Voor de afwerking van een scheiding tussen een bestrating en een grasrand kan men een kantensnijder aan een eenassige borstelmachine monteren. Het gesneden materiaal wordt dan in dezelfde werkgang door de borstel weggeveegd.

Werking

c

De werking berust op het mechanisch verwijderen van bovengrondse plantedelen op verhardingen. Hierbij worden tegelijk grond en vuil verwijderd.
Onder gunstige omstandigheden - maar vaak ook afhankelijk van de plantesoort - kan soms het
ondergrondse deel uit de grond worden getrokken.
De kegelvormige borstel bestaat uit een horizontale ronde plaat of ring met daaraan bundels borstelmateriaal. Dit kan een enkele of dubbele rij bundels van bladstaai of een staalkabel zijn. De
bundels staan onder een hoek (de borstelhoek) dwars of snijdend op de montageplaat. Een juiste
borstelhoek zorgt voor een langere levensduur van de borstel.
Deze bundels kunnen van verschillende materiaalsoorten zijn, maar voor onkruidborstels moet
het in ieder geval stug en taai zijn.
De bundels vezels of de staalkabel worden geleverd met een bevestigingsmogelijkheid. Die is
soms ook nog verstelbaar om te verlengen bij slijtage.
Het isvan belang dat het vegende eind van de bundel stevig bij elkaar wordt gehouden. Bij de
staalkabel gebeurt dat door klemringen op ± 5 cm van elkaar rond de kabel, bij de platte bundels

InstelhoekA enborstelhoek B: met deborsteldruk bepalen zij delevensduur van deborstel. Derechter tekening
geeft het werkendsegment aan enderijrichting ten opzichte van de draaiing
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met een omhulsel/geleiding. Die geleiding zit meestal aan de kegelmantel vast.
De bundels bladstaal kunnen soms langs de kegelmantel worden verplaatst alsze door slijtage te
kort zijn geworden. Meestal moet de hele montageplaat of -ring worden vervangen.
De bezetting (het aantal bundels over de hele omtrek) kan open of gesloten zijn. Eente gesloten
bezetting geeft extra wrijving en vraagt veel meer vermogen dan een open bezetting. Het borsteleffect met de open borstel is bij gelijke werkdruk beter. Een bundelafstand van 15-18 cm blijkt
goed te voldoen. Bovendien vraagt het op lengte brengen van de versleten bundels bij een
gesloten bezetting veel meer werk en tijd dan bij een open bezetting.
De borstel draait aan een verticale asonder een kleine hoek met het wegdek (de instelhoek).
Door deze hoek komt altijd maar een deel van de borstelomtrek in contact met de verharding, en
is bij gelijke werkdruk dewrijving tussen borstel en wegdek zo laag mogelijk.
De instelhoek om de kegel naar links of rechts af te stellen, wordt geregeld met
spanschroeven/bouten of hydraulisch.
Een mechanisch aangedreven borstel kan in principe slechts in één richting werken; de hydraulisch aangedreven borstel kan zowel linksom als rechtsom draaien.
Met name bij de éénassige borstelmachines dient op het volgende gelet te worden:
bij een linksom draaiende borstel moet de borstel door de instelhoek ook over links gekanteld
zijn. De draaiende borstel trekt de machine dan als het ware naar voren en men heeft tegelijkertijd zicht op tegemoetkomend verkeer.
Als de borstel bij een linksomdraaiende machine over rechts gekanteld is,zal de machine door de
tegenwerkende druk achterwaarts geduwd worden. Om deze reden hebben sommige éénassige
machines een asymmetrische stuurboom: bij een linksomdraaiende borstel isde lange rechterkant de hefboom en de korte linkerkant kan dicht langs een muur gaan.
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Bijeenrechtsdraaiendeborstel hoort eenrechtse instelhoek
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Inzetbaarheid
De vegetatie mag variëren van licht tot extreem zwaar.
Het meest effectief iseen borstelbeurt in het najaar; het isdan wat vochtig (geen stof), en het
onkruid laatzich dan makkelijker verwijderen.
Ze zijn op alle soorten (half)gesloten verharding te gebruiken. Tussen stenen of tegels kan zich
vegetatie ontwikkelen in voegen, maar ook in de poriën van zeer-open-asfaltbeton (ZOAB).
Men moet wel letten op de staat van het oppervlak: is het al aangetast door verwering, dan borstelt men die laag gemakkelijk weg. Dat geldt vooral bij betontegels en -klinkers met 'ingebakken' kiezels die losgewerkt worden en weggeslingerd kunnen worden.
Bij te grote voegen veegt de borstel teveel grond weg uit de voeg. Ligt de bestrating erg ongelijk, dan laat de borstelmachine in hoeken tussen de stenen of tegels vegetatie staan.

Vereiste kennis

t

De specifieke ervaring van het borstelen richt zich vooral op:
- de druk en draaisnelheid van de borstel: deze worden vaak te hoog ingesteld en gebruikt;
- de draairichting en stand van de borstel: door deze goed te kiezen iseffectiever te werken;
- de afmetingen en de wendbaarheid van de machine;
- de omgeving (personen, huisdieren, straatmeubilair, auto's);
- de veiligheid.
Dewerker moet kunnen inschatten op welke verhardingen en bij welke kruiden hij een onkruidborstel effectief kan inzetten. Het is niet nodig dat het oppervlak 100 % wordt vrijgemaakt van
vegetatie.

Werkmethode
De meeste begroeiing komt op in de lengtevoegen van een verharding. Tegels en klinkers zakken
bijvoorbeeld vaak naar de zijkant van de verharding weg als dat niet wordt verhinderd door een
opsluitband.
De borstelroute is meestal in de lengterichting van een verharding. Bij een onduidelijke lengtevoeg, bijvoorbeeld bij sierbestrating met een cirkelpatroon, neemt men een zo economisch en
veilig mogelijke route. Als men gaat borstelen, moet de werkroute zo zijn dat door de draairichting van de borstels geen materiaal naar kwetsbare objecten wordt geslingerd.
Het materiaal moet zoveel mogelijk op een ril worden geborsteld om de kosten van het later verwijderen te beperken. Door gebruik te maken van de draairichting van de borstel kan men soms
het materiaal in een beplantingsstrook naast de verharding borstelen. In dat geval zijn er geen
kosten voor extra afvoer (zie voor draairichting en instelhoek ook: Werking).
Om te voorkomen dat het losgeborstelde materiaal verwaait of nat wordt (en dan lastiger te ruimen is), moet men het zo snel mogelijk verwijderen.

Onderhoud
Bijgoed gebruik, een lichte werkdruk en instelling, en een regelmatig terrein gaat een onkruidborstel 2 tot 3werkdagen mee. Als de bundels vastgelast zitten aan de montageplaat, moet de
borstel als geheel worden vervangen.
Bij de Wurfix zitten de bundels binnen een metalen kegel met bouten gemonteerd. Als de bundels niet meer ver genoeg onder de kap uitkomen, kunnen ze lager worden vastgezet.
Onderhoud moet worden gepleegd aan de werktuigdrager of trekker inclusief de hydraulische
systemen (doorsmeren, vullen tanks).
De benodigde tijd varieert met de soort borstel en machine en is doorberekend in de algemene
tijden. Daardoor zijn die voor borstelen hoog.
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(foto: Wurf machines)

Veiligheid
Omdat de borstel een snelle roterende beweging maakt, kunnen door wegspringende steentjes
en geborsteld materiaal gevaarlijke en hinderlijke situaties ontstaan. Hierdoor kan bijvoorbeeld
blik- en lakschade aan auto's optreden. Bij het keren en achteruitrijden moet de route vrij zijn.
Bij het gebruik van de met de hand geduwde of éénassige zelfrijdende machine wordt een voorziening van veiligheidsgas en een dodemansknop aanbevolen.
Het gebruik van een zwaailichtinstallatie wordt aangevolen voor de grotere machines bij werken
op verhardingen.
De trekker of werktuigdrager moet voldoen aan de eisen zoals gesteld door de
Veiligheidsinspectie in P-blad 29 en 1 33 van de Arbeidsinspectie.
Aangezien het geluidsniveau over het algemeen boven de 90 dB(A) uitkomt, is gehoorbescherming verplicht.
Bij bediening van éénassige borstelmachines moet de bediener de volgende persoonlijke
beschermingsmiddelen dragen:
- gehoorbescherming;
- veiligheidsschoeisel;
- oogbescherming;
- reflecterende kleding.

Bedieningsgemak
De trekker of werktuigdrager moet een cabine hebben die voldoende bescherming biedt tegen
geluid, stof en klimaat.
Vanuit de cabine moet goed zicht zijn op het werkterrein en het te bedienen apparaat.
De chauffeur moet vanaf een verstelbare stoel de bedieningshandels binnen handbereik hebben.
De met de hand geduwde machines zijn moeilijk te hanteren. De bediener moet goed letten op
de draairichting van de borstel en de instelhoek: als deze niet met elkaar in overeenstemming
zijn, werken ze elkaar tegen en wordt de machine tegen de gewenste richting in geduwd.
De grote zelfrijdende borstelmachine heeft veel ergonomische voordelen ten opzichte van een
niet-zelfrijdende of aan een éénassige trekker gemonteerde borstelunit.
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Milieu
Bij hetborstelen slijten deborstels enkomen stof en verbrandingsgassen vrij.
Door slijtage van deborstel komen staaldeeltjes inhetmilieu. De slijtage kan men beperken door
het borsteltype aantepassen. Een open bezetting, een grote diameter van deborstel en een
zweefinstelling verminderen deslijtage.
De kans oplekke banden door staalsplinters dieineen band dringen, isniet ondenkbeeldig.
Sommige fabrikanten voorzien hunbanden daarom van een extra laag rubber. Omschadeaan
derden tevoorkomen, zoumen direct aansluitend aan hetborstelen moeten vegen.
De uitstoot van verbrandingsgassen isafhankelijk van hetvermogen van deborstelapparatuur en
wordt onder meer bepaald door dewerkdruk, hettoerental endeborstelbezetting.
Stofvorming kanmen beperken door ineen droge periode een sproei-installatie tegebruiken.

Produktiviteit
De produktiviteit isafhankelijk van:
- debedekkingsgraad van devegetatie;
- deaard van devegetatie;
- debereikbaarheid vanhetobject;
- hetaantal endeaard van deobstakels;
- dewerksnelheid van demachine;
- hetvermogen van demachine;
- dewendbaarheid van demachine;
- dediameter en bezetting vandeborstel(s);
- hetmateriaal van deborstel.
PRODUKTIECIJFERS

Kleine éénassigeenniet-zelfrijdende borstelmachines:

50-100mVuur

Borstelunit aantrekker:

100-300m2/uur

Borstelunitaanwerktuigdrager:

300-1200 nf/uur

De kwaliteit van hetborstelwerk isgoed als:
- debovengrondse delen van devegetatie (geheel) zijn verwijderd;
- hetzand enandere voedingsbodems zijn afgevoerd;
- detoplaag van deverharding niet isbeschadigd;
- ergeen beschadiging isaan obstakels, bomen enwegmeubilair;
- hetgeborstelde materiaal opeen rilof hoop ofindebeplanting ligt.
Complete borstelmachines zijn hetmeest wendbaar en werken hetgoedkoopst, maar de aanschafprijs ishoger dan van aanbouwapparatuur.
Kleine éénassige enniet-zelfrijdende borstelmachine: ƒ 50-60/uur
Borstelunit aan trekker:
ƒ 85-90/uur
Borstelunit aan werktuigdrager:
ƒ 90/uur
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K O S T E N PER D R A A I U U R

Borstelunit aantrekker

Zelfrijdend

aanschafprijs (ƒ)

18.500

11.550

79.000

afschrijving (jaar x draaiuren)

4x500

4x500

5x800

onderhoudskosten (//jr)

2.035

1.270

12.700

overige kosten (//jr)

1.653

1.077

11.980

kosten per draaiuur (//uur)

15,70

9,90

48,62

verbruiksmateriaal (borstels)(//uur)

20,-

40,-

25,-

kosten totaal per draaiuur (//uur)

35,70

49,90

73,62

KOSTEN PER OPPERVLAK
Borstelunit aantrekker

Zelfrijdend

werkuur van de machine (//uur)

25,-

35,-

werkuur van detrekker (//uur)

18,58

18,58

51,55

manuur (//uur)

40,-

40,-

produktiviteit (nf/uur)

100-300

100-300

300-1200

kosten per m2 (Jim2)

0,28-0,85

0,32-0,95

0,07-0,30

40,-

3r

KOSTEN PER DRAAIUUR (KLEINE EENASSIGE BORSTELMACHINE)
Aangedreven

Handgeduwd

aanschafprijs (ƒ)

9.900

5.400

afschrijving (jaar x draaiuren)

4x400

4x400

onderhoudskosten (//jr)

1583

595

overige kosten (//jr)

1.945

1.240

kosten per draaiuur (//uur)

14,40

7,60

verbruiksmateriaal (borstels)(//uur)

20,-

9,-

kostentotaal per draaiuur (//uur)

34,40

16,90

C

KOSTEN PER OPPERVLAK (KLEINE EENASSIGE BORSTELMACHINE)

Aangedreven

Handgeduwd

werkuur vande machine (//uur)

24,10

11,60

manuur (//uur)

40,-

40,-

produktiviteit (mz/uur)

50-10CI

50-100

kosten per m2 (Jim')

0,65-1,30

0,55-1,00

Aanbevelingen
Bij de aanschaf van een borstelunit of -machine is een aantal punten van belang: hoe groot zijn
de objecten en hoeveel uur per jaar wordt ermee gewerkt? Beschikken we al over een trekker of
werktuigdrager?
Bij aanbouw-borstelunits gaat de voorkeur uit naar een volledig hydraulisch werkende borstelunit
in de driepuntsophang van een trekker waarvan het stuur en de bedieningshandels 180° kunnen
worden gedraaid. Hierdoor rijdt de trekker tijdens het werken met de grote wielen voor en is er
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goed zicht op het werk en de unit.
Een hydraulische aandrijving van de unit wordt aanbevolen vanwege de compactere afmetingen,
de wisseling van draairichting, het traploos instelbare toerental en de traploos instelbare instelhoek en het bedieningsgemak vanuit de cabine. Eenzweefstand en sproei-installatie zijn aan te
raden extra's.
Let op het aantal borstels, het materiaal waarvan zezijn gemaakt en een open bezetting bij een
grote diameter. Let ook op het gemak waarmee een borstel iste verstellen of te vervangen.
Bij niet-zelfrijdende of éénassige borstelmachines moet de machine voorzien zijn van veiligheidsgas en een dodemansknop.
Werktuigdragers en trekkers moeten een geluiddichte cabine met klimaatregeling hebben.

Merken
KLEIN, ÉÉNASSIC, NIET ZELFRIJDEND
MERK

diameter

benodigd

gewicht

instelling

prijs

type

borstel

vermogen

(kg)

van de

van een

importeur

borstels

borstel (ƒ)

bijz.

(mm)

r

(kW)

richtprijs (ƒ)

Drost,Hako

NIMOS

Mug

fabrikant/

600

3,7

62

mech

150

4.633

500

3,7

73

mech

180

5.250

stripjesplaatstaal

550

3,7

73

mech

145

5.250

staalkabel

550

5,9

170

mech

145

12.500

2kegelsidem

T500

3,5

125

mech

300

7.250

staalkabel

aandrijving

prijs

richtprijs (ƒ)

fabrikant/

WURFIX

staalkabel

Wurf

KLEIN, ÉÉNASSIG, ZELFRIJDEND

MERK

diameter

benodigd

gewicht

type

borstel

vermogen

(kg)

(mm)

(kW)

UBS9

500

6,6

100

mech

200-400

9.897

UBS13

500

9,6

100

mech

200-400

11.012

650

5,9

200

mech

165

15.800

van een

importeur

borstel (ƒ)

bijz.

WILSER

Wilser

MARECHAL
Agria 3400

Maréchal

200

stripjesplaatstaal

BONENKAMP
Agria3400

234

staalkabel

Bonenkamp

600

5,9

250

mech

294

14.326
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BORSTELUNIT AANTREKKER

MERK

diameter

benodigd

instelling

type

borstel

vermogen

van de

(mm)

(kW)

aandrijving

borstels

pri|s

fabrikant/

richtprijs(ƒ)

van een

importeur

borstel(ƒ)

bijz.

WIMA

de Vor

600

15-37

mech

mech

hydr

mech

628

re

10.590

re+li

14.650

WILSER

Wilser

UBS 500

500

18

hydr

mech

250

17.694

re

UBS 700

700

25

hydr

mech

375

18.044

re

Eco 40

550

14-19

hydr

hydr

334

15.434

re+li

Eco 80

800

36-44

hydr

hydr

452

14.628

re+li

RHF 2/3

700

hydr

hydr

600

14.000

re+li

OBM 600

600

14

hydr

mech

675

15.500

re

RSI

500

16

hydr

mech

575

10.750

re

RS 2

500

22

hydr

hydr

575

11.400

re

RS 3

700

30

hydr

hydr

960

12.265

re

prijs

richtprijs(ƒ)

NIMOS

Drost,Hako

Peeters

OnsBelang

IMEX

c

Cecotec

ONKRUIDBORSTEL AAN WERKTUIGDRAGER

MERK

diameter

benodigd

instelling

type

borstel

vermogen

van de

vaneen

importeur

(kW)

borstels

borstel(ƒ)

bijz.

1000

29

hydr

hydr

300

78.500

750

25

hydr

hydr

300

74.053

re+li

700

20

hydr

hydr

942

60.980

re+li

1000

20

hydr

hydr

325-425

88.300

re+li

750-950

33

hydr

hydr

260-300

79.426

re+li

700

16

hydr

hydr

340

77.750

(mm)

aandrijving

Nannings

HOWARD-PRICE/BURTEC

SABO

Heybroek

SABO

Maréchal

Drost,Hako

NIMOS
PorterOKB

Jongerius

L.M.TRAC

re+li
deVor

KUBOTA
240 OB

re+li
Roberine

TORO

1502

fabrikant/

600

18

hydr

mech

79.525

mech

mech

66.765

hydr

mech

68.455
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a^
I Brandenalsonkruidbestrijding op
J verhardingen

Branders
De onkruidbrander iseen werktuig dat door verhitting bovengrondse plantedelen doodt.
Branden is één van de niet-chemische onkruidbestrijdingsmethoden op verhardingen en halfverhardingen.

Uitvoeringen
Onkruidbranders worden in twee soorten op de markt gebracht: de stootbrander en de infraroodbrander.
Onkruidbranders worden geleverd als handmachine of als aanbouwmachine voor één- of tweeassige trekkers.
De handmachines zijn kleinere werktuigen die handmatig voortbewogen worden. Ze zijn in de
volgende uitvoeringen leverbaar:
- handmachine, éénassig wielstel;
- handmachine, twee-assig wielstel;
(voor de hoogte-instelling en wendbaarheid zijn de grotere branderbakken bovendien voorzien van zwenkende steunwielen aan de voorzijde);
- handmachine, éénassig wielstel via een slang verbonden met een gasfles op een apart eigen
wielstel (handbrander);
- een losse 'branderlans' via een slang verbonden met een gasfles op een wielstel (een zogenaamde thermische schoffel).
De aanbouwmachines hebben de volgende mogelijkheden:
- aanbouw aan een éénassige trekker;
- aanbouw aan een tweeassige trekker:
- werktuig en gastank(s) in de driepuntshefinrichting;
- werktuig en de gastank(s) in de fronthefinrichting;
- werktuig in de fronthefinrichting en de gastank(s) in de driepuntshefinrichting.
Voor de bodemaanpassing zijn de grotere branderbakken voorzien van zwenkende steunwielen
aan de voor- of achterzijde.
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Werkbreedte
De werkbreedte varieert van 25 tot 200 cm.
Bij de infraroodbranders wordt de werkbreedte bepaald door het aantal branderelementen dat in
het frame naast elkaar is ingebouwd; de breedte van een element isdoorgaans 30 cm.
Zo kan ook bij een machine met meerdere rijen branderelementen de werkbreedte worden verkleind door uitschakeling van een of twee rijen branderelementen.

Speciale uitvoeringen
Bij onkruidbranders zijn de volgende aanpassingen mogelijk:
- mechanische of elektrische veiligheidsafsluiters;
- automatische vlambeveiliging en elektronische of elektrische ontsteking;
- een extra aansluiting voor een slang voor een handbrander aan de grotere aanbouwwerktuigen (bij stootbranders);
- hydraulische verstekinstelling voor het werken langs en tussen obstakels;
- aanpassingsmogelijkheden om in één werkgang de goot en de hogere naastliggende stoep te
behandelen;
- extra luchttoevoer bij de stootbranders door ventilatoren voor een betere verbranding en
hogere temperaturen;
- bredere apparatuur om bijvoorbeeld grote doorgaande oppervlaktes in één werkgang te
behandelen (tot 3,5 m).

Werking
Het brandapparaat bestaat uit een frame met één of meer branders of branderelementen.
Meestal zijn op dat frame de gastank(s) voor propaan of LPGgemonteerd.
De gastoevoer gaat vanaf de gastank door een centrale leiding via een hoofdkraan naar een reduceerventiel; daarna, via een regelkraan met werk- en spaarstand, naar de leidingen van de afzonderlijke brander(rijen).
Deze leidingen kunnen ook weer voorzien zijn van afsluitkranen. Bij de aangebouwde branders is
de centrale regel-unit vanaf de trekkerzitplaats te bedienen.
Detemperatuur in de branderbak van een stootbrander isongeveer 900°C. In de branderbak van
een infraroodbrander isde temperatuur ongeveer 300°C.
Bij het onkruidbranden wordt de vegetatie door het hitteveld gedeeltelijk gedood: alleen de
bovengrondse delen worden verhit tot een temperatuur boven 70°C. Bij die temperatuur stollen
de eiwitten en barsten de vochtbevattende cellen. De sapstroom isdan onderbroken, de bovengrondse delen verwelken en gaan binnen enkele dagen dood door onvoldoende voedselaanvoer
en ongereguleerde verdamping.
Hetwortelstelsel, de bol of de knol kan opnieuw uitlopen maar raakt naverschillende behandelingen uitgeput en verdroogt.
De grote hitte dringt niet in de grond door. Het oppervlak van de verharding wordt bij een
goede werksnelheid slechts handwarm.

Stootbranders en infraroodbranders
Bij de stootbrander staat de vlam direct op de vegetatie gericht en verhit de bovengrondse plantedelen. Om de warmte in de branderbak te houden, isde bak voorzien van een geïsoleerde kap;
hieronder isvaak gaas aangebracht, dat zorgt voor de bevestiging van het isolatiemateriaal en
tegelijkertijd voor een extra stralingsverdeling.
Een door elektrische ventilatoren (geforceerde) luchttoevoer naar de branderkoppen kan een
krachtige turbulentie van de verhitte lucht onder de branderbak leveren,waardoor alle plantedelen onder de bak beter worden bereikt en de machine minder windgevoelig is.
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Deze optie is niet toepasbaar op de éénassige branders omdat het een te hoog stroomverbruik
vraagt en een te zware constructie zou worden.
De werksnelheid voor een goed resultaat met een stootbrander die wordt voortbewogen door
een trekker is ongeveer 3 km/uur. Voor de kleine stootbrander die door een persoon wordt voortbewogen isdat ongeveer 1-1,5 km/uur.
De werking van de infraroodbrander iste vergelijken met een straalkachel: de bak isals het ware
in tweeën gedeeld. In het bovenste deel vindt de verbranding van het gas/luchtmengsel plaats.
De daar ontstane warmte wordt door een rooster van gaas dat zich in het midden van de branderbak bevindt naar het onderste deel van de bak verplaatst. De daar vrijkomende infrarode stralingswarmte wordt naar het grondoppervlak en de vegetatie gestraald.
De werksnelheid voor een goed resultaat met een infraroodbrander isongeveer 1-1,5 km/uur.
De grotere branders zijn meestal uitgerust met voorzieningen die het gebruik vereenvoudigen en
beveiligen: mechanische of elektrische veiligheidsafsluiters en een piëzo- of elektronische vlamontsteking.

Inzetbaarheid
Voor een branderbehandeling moet de vegetatie bij voorkeur droog zijn. Vegetatie die vochtig is
door dauw of regen kan men wel branden, maar de werksnelheid moet dan lager zijn: er is een
langere tijd nodig om de natte plantedelen te verhitten. De produktie loopt dan terug en de
behandeling wordt relatief duur.
Als de (kruiden)vegetatie of het gevallen blad in de naastgelegen berm echter erg droog zijn, kan
er door het branden bermbrand ontstaan.
Wacht dan juist met de behandeling tot nâ een regenbui of morgendauw.
Branden wordt afgeraden op zware, door ingewaaide grond vervuilde vegetatie. Hier moet men
eerst borstelen, vegen,zuigen en/of blazen.
In het algemeen ishet goed de eerste behandeling half juni te beginnen. Na een extreem zachte
winter waarin het onkruid heeft kunnen doorgroeien, moet een eerste behandeling een maand
eerder worden uitgevoerd.
Een tweede en derde behandeling in datzelfde jaar kan het best worden uitgevoerd met tussenpozen van twee maanden. De laatste behandeling moet zo laat mogelijk in het najaar plaatsvinden, zodat de verharding 'schoon de winter in kan'.
Onkruidbranders kunnen worden ingezet op verhardingen (tegels, klinkers, beton, ZOAB, asfalt
met een niet te hoog bitumengehalte) en halfverhardingen met steenachtige produkten (mijnsteen, grint, schelpen). Op halfverharding met houtsnippers moet men echter geen branders
inzetten.
De kleinere (met de hand geduwde) machine is inzetbaar:
- op verhardingen die moeilijk bereikbaar zijn met grote apparaten gemonteerd aan een trekker;
- op verhardingen die weinig of geen oneffenheden of hoogteverschil hebben: door de geringe
speling tussen de branderbak en de bodem mogen de oneffenheden op korte afstand van
elkaar niet meer dan 10 cm hoog zijn. Dat geldt ook voor trottoirbanden;
- op verhardingen die door obstakels niet bewerkbaar zijn met grote apparaten gemonteerd
aan een trekker.
De met de hand geduwde branders zijn door de kleine wielen lastig bruikbaar op losse halfverhardingen (mijnsteen, grint).
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Letopbrandbaar materiaal envoetgangersop
dewerkroute

De kleinste brander (de handbrander of 'thermische schoffel') isvoor het kleinschalige werk op
plaatsen met veel obstakels of kleine tussenruimtes en voor werk in openbaar groen.
De grote brander-trekkercombinatie kan op grote verharde oppervlakken worden ingezet. In verband met de grote afmetingen en draaicirkel van de combinatie iseen goede en ruime toegankelijkheid en manoeuvreerruimte nodig.
De grotere combinaties zijn minder goed inzetbaar op een te oneffen terrein: het beste resultaat
wordt verkregen als de branderbak devlam als het ware insluit. Bij een lange branderbak zullen
bij oneffenheden openingen tussen bak en bodem komen waardoor de hitte ontsnapt.
De branders zijn ook inzetbaar in beplantingen met veel niet-gewenste kiemplanten. In de winterperiode iseen branderunit inzetbaar op openluchtijsbanen voor herstel van de ijsvloer.

Vereiste kennis
Om te beoordelen of het resultaat goed is, moet men ervaring met onkruidbranders in de praktijk opdoen.
Men moet inzicht hebben in het werken met gasapparatuur en de veiligheidseisen daarbij.

Werkmethode
De hele branderbak wordt laag over de verharding voortbewogen. Bij een werksnelheid van 2-3
km/uur isde verbrandingsgraad voldoende om de bovengrondse vegetatie te doden.
De handmachine wordt voorwaarts voortbewogen; werk als er wind staat bij voorkeur met de
wind in de rug zodat de vlam het hele oppervlak kan blijven verwarmen en de warmte niet onder
de bak uit waait.
Direct na de eerste meters ishet resultaat zichtbaar en kan men eventueel de rijsnelheid corrigeren.
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Fout: als de vegetatie na de behandeling zwart verbrand is, iser te langzaam gereden en de verwarming te langdurig geweest;
Goed: als na de behandeling bij een licht knijpen in de kruiden een donkere verkleuring ontstaat
en er vocht uittreedt.

Alshet branden goed isuitge-

c

voerdverkleurende bladeren
na de knijpproef

Als de machine stilstaat, moet men de branders uitschakelen. Anders ontstaat schade aan de verharding door te lange verhitting op één plaats.

Onderhoud
Het dagelijks onderhoud, ongeveer 15 minuten per dag, is controlerend en verzorgend. Het
bestaat uit:
- extra aandacht voor de bevestiging en aansluitingen van de gastanks, leidingen en slangen.
De rubberslangen moeten voorzien zijn van een keurmerk en een jaartal van fabricage (zie
verder bij Veiligheid).
De slangen moeten tijdig worden vervangen, ook in geval van beschadiging. Een goedgekeurde gasslang isvoorzien van een fabricagejaar en mag uitsluitend dat jaar worden verkocht; tot
5 jaar daarna mag de slang worden gebruikt.
- schoonhouden van branderkoppen, luchttoevoeren ontstekingsmechanisme.
- doorsmeren van de loopwielen en de verstekinstelling.

Veiligheid
Men werkt met vuur. Let tijdens de werkzaamheden op brandbare en smeltbare elementen op
de werkroute, zoals:
- droge vegetatie en gevallen blad naast de route;
- obstakels die voorzien zijn van bitumineuze bescherming (lantaarnpalen) en kunststof straaten bermmeubilair;
- plastic of papieren zwerfvuil.
Hoewel de branderbak is geïsoleerd, moeten omstanders op een afstand van de machine worden
gehouden. Bij het gebruik van een handbrander aan een slang moet men zicht kunnen houden
op de gastank.
DeArbeidsinspectie heeft voorgeschreven dat op de machine of trekker een droogpoeder- of
koolzuurblustoestel (C0 2 ) aanwezig moet zijn.
Voor veilig gebruik van vloeibare gassen (butaan, propaan of LPG) wordt verwezen naar uitgaven
van de Commissie Preventie van Rampen en naar P-blad46 van de Arbeidsinspectie.
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Het vullen van gastanks voor de branders met LPGbij een commercieel tankstation is wettelijk
niet toegestaan. Het bedrijf moet dus een eigen LPC-vulinstallatie met vergunning hebben of
tanken bij een gemachtigd vulstation.
Verder bestaan geen specifieke wettelijke veiligheidseisen voor het werken met onkruidbranders.
Punten die echter de aandacht verdienen zijn:
- gemakkelijk bereikbare afsluiters van de gastoevoer;
- goede en goedgekeurde slangen;
- een gemakkelijk bereikbaar aansteekpunt met een piëzo-ontsteking of een waakvlam;
- een automatisch werkende ontsteking en drukregulatie onafhankelijk van de rijsnelheid;
- goede afvoer van de rook;
- goede isolatie en afscherming van de delen van de unit die verhit worden;
- goede bevestiging van de gastanks.
Gevaarlijke situaties kunnen ontstaan bij het op- en afrijden van stoepen en verkeersgeleiders. Bij
met de hand voortgeduwde branders komt dat door de geringe bodemvrijheid van de bak en
het hoge zwaartepunt door de plaatsing van deflessen. Branders die in de hefinrichting van een
trekker zijn gemonteerd, moet men bij op- en afrijden van stoepranden heffen om te voorkomen
dat de onderzijde beschadigt door de lage bodemvrijheid.

3C

Vermijd direct contact van de huid met warme machinedelen.
Voor het opladen voor transport moet de machine afkoelen.
Draag bij het werken met branders de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:
- veiligheidsschoeisel;
- handschoenen;
- gehoorbescherming. De kleinere branders blijven meestal onder de 80 dB(A), maar als meer
branders of elementen zijn samengebouwd tot een grotere unit, komt het geraas van de branders al gauw boven de 90 dB(A). In dat geval is het gebruik van gehoorbescherming verplicht.

Bedieningsgemak
Omdat de kleinere onkruidbranders met de hand worden voortbewogen, moet men op de volgende punten letten:
- hoogte van de stuur/duwboom (verstelbaarheid);
- benodigde kracht voor het voortbewegen (wieldiameter en balans);
- manoeuvreerbaarheid (zwenkwiel voor);
- bodemvrijheid (meestal beperkt om zo min mogelijk hitte te laten ontsnappen);
- balans;
- werken met de wind in de rug om zo min mogelijk lastte hebben van hinderlijke rook en stoom.
Bij de aangebouwde branders moet de trekkerrijder de verschillende functies in de cabine kunnen
bedienen.
De cabine moet voldoende bescherming geven tegen hinderlijk lawaai en stoom- en rookvorming.

Milieu
De kans op bermbranden isaanwezig in een extreem droge omgeving met veel droog materiaal
bij de werkplek.
Omdat gaswordt verbruikt bij het branden, iser een uitstoot van verbrandingsgassen (onder
andere C0 2 ). Onder vochtige omstandigheden kan er last van stoomontwikkeling zijn.
Omdat de warmte niet in de bodem doordringt, iser geen invloed op het leven onder de verharding. Voor de insekten op de verharding is er geen overlevingskans.
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w
Draag bij het werken met branders
gehoorbescherming

Produktiviteit
De produktiviteit van het branden wordt bepaald door :
- de uitgangssituatie (achterstallig of niet; soort en hoogte; vervuilingsgraad);
- het tijdstip in het groeiseizoen en de weersgesteldheid tijdens de behandeling;
- de grootte van de brander;
- de brandstof: propaan of LPG. Propaan heeft een hogere verbrandingswarmte dan LPG;
- de rijsnelheid.
In de praktijk ligt de werksnelheid tussen 1,5 en 3 km/uur. De werksnelheid bij branden isdus
hoger dan bij borstelen.
Niet alleen de hoogte van de temperatuur is belangrijk, ook de tijd dat die heerst. Een lange bak
met stootbranders aan de voorzijde voldoet het best: bij gelijke werksnelheid wordt zo de duur
van de warmtebehandeling verlengd.
Als het te bewerken gebied vrij van vuil, zand en droog blad is, iseen goed resultaat te verwachten bij een juiste branderafstelling en werksnelheid. Of dat goed is, isna te gaan met de 'knijpproef'. Het eindresultaat kan pas na enige dagen worden beoordeeld.
Het gasverbruik isafhankelijk van het systeem en het aantal branders in de bak. Teruggerekend
naar 100 m2zijn devolgende waarden in de praktijk gevonden (zie tabel: Gasverbruik branders).

Kosten
De kosten worden voor een groot gedeelte bepaald door de werksnelheid en de breedte, en in
mindere mate door het gasgebruik.
De kleinere machines hebben een lage werksnelheid en een geringe werkbreedte; de kosten per
oppervlakte zijn bij inzet van deze machines daarom hoog.
Het verbruik van LPGals brandstof ligt 10 tot 15% hoger dan het verbruik van propaan bij eenzelfde werksnelheid. De prijs van LPG isechter bij gelijk produktieniveau gunstiger.
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GASVERBRUIK BRANDERS
liter/uur

liter/100m2

stootbrander /1,00 m

18

1,4-2,1

stootbrander /1,60 m

22

3,7

infraroodbrander / 0,90 m

12

2,1

stootbrander / 0,50 m

5

1,5

stootbrander/0,75 m

7

1,5

infraroodbrander / 0,90 m

12

2,5

brander/werkbreedte
Branderunits

Handbranders

KOSTEN PER DRAAIUUR, HANDBRANDERS

stootbrander 75cm

infraroodbrander 90cm

aanschafprijs (ƒ)

4.970

12.300

afschrijving (jaar xdraaiuren)

4x400

4x400

onderhoudskosten (//jr)

547

1.353

overige kosten (//jr)

463

1.027

3C

kosten per draaiuur (//uur)

5,32

12,87

verbruiksmateriaal(gas,ƒ 0,60/1)(//uur)

4,20

7,20

kostentotaal per draaiuur (//uur)

9,52

20,07

75 cm

infraroodbrander 90cm

KOSTEN PER OPPERVLAK, HANDBRANDER

stootbrander
werkuur van de machine (//uur)

6,66

14,05

manuur (//uur)

40,-

40,-

produktiviteit(m2/uur)

480

480

kosten per m2 (J/m2)

0,094

0,12

KOSTEN PER DRAAIUUR, AANBOUWBRANDERS

stootbrander 100cm; LPG

stootbrander 160cm; propaan

infraroodbrander 90 cm;propaan

aanschafprijs (ƒ)

25.266

19.500

14.700

afschrijving (jaar xdraaiuren)

4x500

4x500

4x500

onderhoudskosten (//jr)

2.779

4.387

1.617

overigekosten (//jr)

2.136

1.995

1.252

kosten per
draaiuur (//uur)

21,18

17,05

12,35

verbruiksmateriaal
(propaanƒ 1,45/1;
LPG ƒ 0,60/l)07uur)

10,80

31,90

17,40

kosten per draaiuur (J/uur)

32,00

50,00

29,75
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KOSTEN PER OPPERVLAK, AANBOUWBRANDERS

stootbrander 100cm;

stootbrander 160cm;

infrarood-brander 90cm

werkuur vandemachine (//uur)

22,40

34,26

20,82

werkuur van detrekker (//uur)

18,60

18,60

18,60

manuur (//uur)

40,-

40,-

40,-

produktiviteit (nV/uur)

850-1300

850-1300

500-750

kosten per mz(f lm1)

0,064-0,097

0,071-0,109

0,106-0,159

Aanbevelingen
Bij de aanschaf moet men letten op:
- het brandersysteem en de brandstof;
- de bodemvrijheid van de branderbak;
- de afscherming van de branderbak (vasthouden van de warmte en het voorkomen van uitwaaien van de branders);
- de werkbreedte en capaciteit;
- de afscherming en isolatie van hete delen;
- een ergonomisch goede manoeuvreerbaarheid bij éénassers;
- het zicht op het werk bij twee-assers;
- de veiligheid bij het aansteken van de branders;
- de deugdelijkheid van slangen, leidingen en aansluitingen en de bevestiging daarvan.
MERKEN
STOOTBRANDERS

MERK

werkbreedte

gasverbruik

type

(cm)

(l/h)

gassoort

richtprijs

importeur/

(f)

fabrikant

HOAF

HOAFCecotec

Weedmaster, handgeduwd

25

handbrander

25

3

propaan

1.643

50

handbrander

50

6

propaan

3.785

75

handbrander

75

9

propaan

5.119

85 M

zelfrijdend

90

10

prop/LPG

28.000

Weedstar, aanbouw

100

driepunts

100

18

propaan/LPG

17.402-25.266

KBL1.5

driepunts

150

30

propaan/LPG

25.822-30.694

LBL3.0

driepunts

300

100

propaan

57.196

REINERT

vanGemert

FS

handgeduwd

113

eenwielig

50

123

driewielig

50

212

driewielig

100

3,5

24

propaan

9.445

propaan

9.950

propaan

13.695

TR,gastank in draagframe, branderaan
1,5 mslang

thermische schoffel

105

10-16

3,5

propaan

965

111

10-16

4

propaan

990

TK,gastank op wielstel,brander aan

thermische schoffel

5 mslang

111
FK211
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driepunts-front

10-16

4

propaan

1.185

120

40

propaan

17.180

Veegmachines

STOOTBRANDERS (VERVOLG)

MERK

werkbreedte

gasverbruik

type

(cm)

(l/h)

gassoort

richtprijs

importeur/

(ƒ)

fabrikant

TEF

Keijsers

KY-1000

draagriem

2

petroleum

360

3

petroleum

895

1 m slang
Ky-5000

draagriem

INFRAROOD-BRANDERS

MERK

werkbreedte/

type

werklengte (cm)

(t/h)

gasverbruik

gassoort

richtprijs

importeur/

(ƒ)

fabrikant
van Breda

WERNER
25/30

handgeduwd

30/25

1

propaan

1.740

30/75

handgeduwd

30/75

6

propaan

4.595

60/75

handgeduwd

60/75

6

propaan

6.050

90/100

handgeduwd

90/100

12

propaan

12.800

12

propaan

15.300

propaan

18.250

90/100 DP

driepunts

90/100

120/140 DP

driepunts

120/140

Veegmachines
Deveegmachines zijn inzetbaar bij het verwijderen van losseverontreiniging van verhardingen
door middel van een rolbezem. Veegmachines concentreren het materiaal om het in een volgende werkgang te kunnen verwijderen.
De machine kan uitgevoerd zijn met een opvangbak voor de directe afvoer van het materiaal.

Uitvoeringen
Eriseen zeer grote variatie in afmetingen, aanbouwmogelijkheden, aandrijving en bezemmateriaal.
De rolbezem kan zijn aangebouwd aan een werktuigdrager, een éénassige trekker of een tweeassige trekker.
- Aanbouw aan éénassige trekker: veegmachines met een bezembreedte van 80-120 cm en een
vermogensbehoefte van 3-5 kW.
- Aanbouw aanwerktuigdrager: meestal veegmachines met een werkbreedte van ongeveer
1,5 m en een vermogensbehoefte van ongeveer 20 kW; bevestiging in de fronthefinrichting.
- Aanbouw aan twee-assige trekker: de grotere veegmachines met eenwerkbreedte van 1,5 tot
3,5 m en een vermogensbehoefte van ongeveer 20 kW; bevestiging aan de (driepunts)hefinrichting in het front of achter.
Aanbouw van extra zware rolbezems aan aangepaste vorkheftrucks en vrachtwagens is ook
mogelijk. Dezeworden verder niet behandeld.

Werkbreedte
Dewerkbreedte van een rolbezemmachine wordt bepaald door de breedte van de borstel en
door de veeghoek of scheefstelling. Deveeghoek isde hoek tussen de borstel-as en de rijrichting
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van het aandrijvende voertuig, en is links/rechts instelbaar. Door de scheefstelling van de rol ten
opzichte van de rijrichting wordt het materiaal op een ril geveegd en kan eventueel later worden
geruimd.
Afhankelijk van het vermogen van het aandrijvende voertuig, de bezembreedte en de veeghoek
kan de werkbreedte 60 tot 300 cm zijn.

Aandrijving
De aandrijving kan mechanisch of hydraulisch zijn. De mechanische aandrijving komt bij trekkers
van de aftakas; bij werktuigdragers vaak vanaf de wieloverbrenging.
De hydraulische aandrijving komt van het hydraulisch systeem van de trekker of werktuigdrager.
Soms levert een opbouwmotor op de veegunit het aandrijfvermogen.
Hydraulische aandrijving maakt variatie mogelijk in het toerental van de bezem bij een constant
toerental van de trekker. Bovendien isdan de draairichting van de borstel omkeerbaar.
Bij mechanisch aangedreven rolbezems ishet toerental gekoppeld aan het motortoerenta! van de
trekker.

Speciale uitvoeringen
Als speciale uitvoeringen kunnen worden geleverd:
- uitvoering met zelflossende vuilopvang, eventueel met een hoogkiep;
- uitvoering met watersproei-installatie;
- uitvoering met aangebouwde trottoirborstel;
- steun- of loopwielen voor bodemaanpassing;
- een borstelschraper om vochtige en kleverige vuildelen van de borstel te verwijderen.
Een speciale uitvoering isde veeg-zuigcombinatie die in dezelfde werkgang het geborstelde vuil
opzuigt.

Werking
De veegmachine bestaat uit eenframe waarin een horizontaal draaiende as isbevestigd. Aan
deze aszitten de borstel of borstelsegmenten. Het materiaal en de borstelbezetting kunnen aangepast worden aan de werkzaamheden en zijn van kunststof, staal of een combinatie daarvan.
De doorsnede van de 'haren' kan rond of plat (kunststof- of staalstrips) zijn en van verschillend
formaat. De diameter van een nieuwe borstel varieert van ongeveer 30 cm tot 80 cm.
Wordt met de veegmachine alleen geveegd en niet direct afgevoerd, dan moet de borstel ineen
hoekmet de rijrichting staan;afhankelijk van de plaats waar het vuil mag komen te liggen, kan
dat naar links of naar rechts zijn.
De draairichting van de borstel isdan zo dat het vuil schuin naar voren wordt weggeduwd en op
een ril op deverharding komt te liggen of in een er naast gelegen groenstrook wordt geveegd.
Als de veegmachine isvoorzien van een vuilopvangbak, staat de rolbezem haaksop de rijrichting
en isde draairichting zo dat het vuil naar de werktuigdrager toe de opvangbak in geborsteld
wordt. Vergelijk dit met het werken met 'stoffer en blik'.
Om vuil dat buiten het directe werkbereik van de rolbezem ligt (bij voorbeeld in een goot of
langs een muur) mee te nemen, kan de combinatie worden voorzien van een (zwenkende) borstel aan het front van de machine.
De borsteldruk stelt men in met de verstelbare loop- of steunwielen aan devoor- of achterkant van
de unit of door veerdruk en het gewicht van de bezem. De borsteldruk kan maximaal gelijk zijn aan
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Een veegmachinemet
opvangbak en hoogkiep

het gewicht van de machine, maar kan met eendrukafhankelijke hefinrichting van de werktuigdrager aan de omstandigheden worden aangepast. Deze zorgt voor een constante druk van de borstel
op het te behandelen oppervlak, en kan binnen bepaalde grenzen gevarieerd worden.

Inzetbaarheid
Veegmachines zijn inzetbaar op verhardingen. De grootte van het object, de toegankelijkheid en
de vervuiling bepalen het type en formaat van de machine.
Veegmachines zijn te gebruiken bij elke graad van vervuiling. De enige voorwaarde isdat het
materiaal los op de verharding ligt. Kruidenbegroeiingen en klei bijvoorbeeld zijn moeilijk te verwijderen met een rolbezem.
Als langs het te vegen object een groenstrook ligt waar het vuil kan worden ingeveegd, is een
rolbezem voldoende. Als het vuil moet worden afgevoerd, moet de beheerder een veegmachine
met opvangbak inzetten of het vuil op rillen vegen en het later afvoeren.
De veegmachine met rolbezem is het hele jaar door inzetbaar. Behalve voor gewoon reinigingsveegwerk, is hij zonder opvangbak vaak ook geschikt voor het vegen van sneeuw.
De veegmachine iszowel inzetbaar voor het verwijderen van losgeborstelde vegetatie als voor
het preventief verwijderen van een voedingsbodem voor kruidengroei.
De aard van de vervuiling bepaalt de materiaalkeuze voor een borstel:
- kunststof voor losliggend vuil en aangekoekt zand;
- een combinatie van kunststof- en staalstrips voor vastgereden organisch materiaal en klei;
- staalstrips voor vastgereden zware klei.
Als de veegmachine in de groenvoorziening wordt ingezet, is het meestal als tweede werkgang
na onkruidborstelen. Dan kan in de regel een kunststofborstel worden gebruikt.
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Ook voor het gebruik als preventief bestrijdingsmiddel iseen regelmatig gebruik van een 'zachte'
borstel aan te bevelen.

Vereiste kennis
De chauffeur moet letten op het te gebruiken borsteltype, de borsteldruk, de draaisnelheid en
draairichting van de bezem, de rijsnelheid en de omgeving.

Werkmethode
In de veeggang wordt het vuil ofwel schuin naar voren weggeveegd ofwel direct in de opvangbak geworpen.
Vuil dat zich net buiten de werkbreedte van de rolbezem bevindt, kan met een voorop gemonteerde borstel of met een handbezem voor de bezem worden gebracht.
Onder erg droge omstandigheden kan een behoorlijke stofontwikkeling ontstaan. Door het werkterrein tijdens het vegen te sproeien, kan de beheerder dit beperken. Daarom zijn de veegmachinesvaak uitgerust met een sproei-installatie.
Om de watertank te kunnen bijvullen, kan gebruik worden gemaakt van standpijpen of andere
watervoorzieningen.
i^,^

Als er een erg zware vervuiling is, moeten eerst de zwaarste delen op een andere manier worden
losgemaakt (bosmaaier, onkruidborstel, schoffel) en worden afgevoerd. Het achterblijvende losse
vuil kan dan door de veegmachine worden verwijderd.
Eenveegmachine met een opvangbak moet regelmatig kunnen lossen. Een depot of container
moet op redelijke afstand aanwezig zijn.
Als het daar mogelijk isom sproeiwater bij te vullen kan afstemming van de inhoud van de
opvangbak en de inhoud van de watertank leiden tot een lager totaalgewicht van het voertuig.

Onderhoud
- controle en vervanging van de rolbezem;
- smeerpunten nalopen;
- controle van de hydrauliek.

Veiligheid
Bij het vegen kunnen kleine voorwerpen wegspatten en beschadigingen aan geparkeerde auto's
veroorzaken.Veegmachines met een opvangbak hebben dat nadeel niet.
Om omstanders op het werken opmerkzaam te maken, kan men waarschuwingslichten gebruiken. Eventueel kan men bebording op het voertuig aanbrengen (bijvoorbeeld het bord D2 WVR,
een rond blauw bord met een schuine witte pijl).
Tijdens werkzaamheden op de weg met een twee-assige trekker of werktuigdrager moet het
zwaailicht worden gevoerd.
Aangezien het geluidsniveau over het algemeen boven de 90 dB(A) uitkomt, is gehoorbescherming verplicht.
Bij gebruik van een veegunit aan een éénassige trekker moet de bediener de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen dragen:
- gehoorbescherming;
- veiligheidsschoeisel;
- oogbescherming;
- reflecterende of opvallende kleding.
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Bij een reparatie of technische handeling aan de machine moet de aandrijving gestopt zijn. Het
dragen van een reflectievest isaan te bevelen. Bij het werk langs wegen is het verplicht.

Bedieningsgemak
Omdat het vegen vaak stofoverlast veroorzaakt, moet de trekker of werktuigdrager een tegen
stof, geluid en hoge of lage temperatuur geïsoleerde cabine hebben. Soms kan men in de cabine
een kleine overdruk opbouwen waardoor stof buiten wordt gehouden.
De stoel van de bestuurder moet comfortabel zijn, trillingen opvangen en aan zijn individuele
wensen kunnen worden aangepast.
De handels voor de bediening van de diverse functies van de trekker en bezem moeten onder
(hand)bereik zitten.
Een goed zicht op het werk is belangrijk. Daarom verdient eenfront-gemonteerde rolbezem de
voorkeur boven een bezem die achter de trekker of werktuigdrager wordt getrokken. Bij aanbouw aan een trekker in defronthef wordt het zicht op de borstelunit gedeeltelijk door de trekkerneus ontnomen.
De eenassige trekkers met een rolbezem zijn ergonomisch vaak slecht, omdat ze door het
gewicht moeilijk te manoeuvreren en lastig in bedwang zijn te houden.

Milieu

c

Het gebruik van rolbezems voor veegwerk kan effect op het milieu hebben. De borstels slijten en
er blijven kleine kunststof- of metaalresten achter. Deels veegt de machine deze zelf op, deels verspreidt hij zeweer als het vuil de beplanting wordt ingeveegd.
Het aandrijvende voertuig brengt uitlaatgassen in het milieu.
De stofontwikkeling bij het vegen kan hinder opleveren. Het gebruik van een sproei-installatie
beperkt deze overlast.

Produktiviteit
De produktiviteit van een veegmachine met rolbezem isafhankelijk van een drietal factoren: het
object, de machine en de uitvoering.
Bij het object is belangrijk:
- de graad van vervuiling,
- de aard en vochtigheid van de vervuiling;
- de toegankelijkheid van het object;
- de afstand naar de losplaats.
Bij de machine spelen een rol:
- de breedte van de bezem;
- de diameter van de bezem;
- de draaisnelheid van de bezem;
- het materiaal van de bezem;
- bij een veeg-opvangcombinatie de inhoud van de bak. Deze isvaak beperkt. Men moet dus
vaak naar een stortplaats rijden om te lossen.
Ten aanzien van de uitvoering is belangrijk:
- de rijsnelheid;
- de ervaring van de chauffeur;
- de opdracht: alleen vegen of ook verwijderen.
Een hoog toerental geeft dikwijls goed veegwerk, maar leidt ook tot grote stofproduktie en snellere slijtage van de borstel.
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Belangrijk zijn goed zicht op het
werkmet het stuur aan derechterzijde en wendbaarheid

Alswel geveegd maar nietverzameldwordt indezelfdewerkgang, moetzo mogelijk nog dezelfde dag het op rillen geveegdemateriaalhandmatigofmachinaalwordenverwijderdom wegwaaien ofwegspoelendoor regentegente gaan.

Kosten
De levensduurvan een borstel(veegbezem) en rolbezemwordt bepaald door de druk waarme
wordt gewerkt en hettebehandelenoppervlak. Uit de praktijk komen devolgendecijfers:
- veegbezem:
50-100 uur
- rolbezem:
100-400 uur
KOSTEN PERDRAAIUUR

zonder opvangbak

met opvangbak

aanschafprijs(ƒ)

88.200

47.000

afschrijving (jaarx draaiuren)

6x800

6x800

onderhoudskosten (//jr)

8.820

4.700

overige kosten (//jr)

12.530

6.390

kosten per draaiuur (//uur)

43,25

22,75

verbruiksmateriaal (borstels) (//uur)

2,50

6,00

kosten totaaal per draaiuur (//uur)

45,75

28,75

zonder opvangbak

met opvangbak

KOSTEN PER OPPERVLAK

werkuur vande machine (//uur)

32,00

20,12

manuur (//uur)

40,-

40,-

produktiviteit (nf/uur)

4000

750-1200

kosten per m2 (f/m2)

0,018

0,05-0,08
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Aanbevelingen
Bij de aanschaf van een veegmachine moet men letten op :
- benodigd vermogen;
- mechanische of hydraulische aandrijving;
- instelling borsteldruk;
- beschikbare trekkers of werktuigdragers;
- werkbreedte en manoeuvreerbaarheid;
- kwaliteit van de rolbezem;
- wel of geen opvangbak;
- inhoud en constructie van de eventuele opvangbak;
- benodigd onderhoud;
- sproei-installatie.

Merken
Rolbezems worden in vele soorten en maten geleverd. Hier wordt volstaan met een overzicht van
de fabrikanten en importeurs.

Rolbezems
C.W. Berkhof Machine en tractorenhandel
Boeke-Heesters bv
Burtec
Drost machines bv
Hako bv
D.B. van der Horst
O. De Leeuw Croentechniek bv
Motrac bv
Nido-Universal Machines bv
Pols Zuidland bv
Schouten Machinery en Industry bv
Stierman Soest bv
Gebr. DeVor Achterveld bv

De Binckhorst
Bristar bv
Ceres
Crünig Import
Hoopmans Machines bv
Jongerius
Lozeman Tuinmachines bv
Nannings Groen- en Reinigingstechniek
Ons Belang
Roberine bv
Smits bv
Tennants bv
Wilser Import

3T

Rolbezem met opvangbak
De Binckhorst
Botman Agro-machine fabriek
Maréchal Groentechniek

Boeke-Heesters bv
Grünig Import
Motrac bv

Veeg-zuigcombinaties
Eenveeg-zuigcombinatie iseen machine die in de groenvoorziening in één werkgang losgewerkte vegetatie en grond samenveegt en afvoert. Het iseen geavanceerde uitvoering van de veegmachine (vorige hoofdstuk).

Uitvoeringen
Eriseen grote verscheidenheid: de verschillende merken die op de markt zijn, leveren een naar
wens opgebouwde machine. Hierbij kan men variëren in:
- aantal en soorten borstels;
- borstelmateriaal (kunststof of metaal);
- opneemsysteem (zuigen, stoffer en blik-principe)
- aantal en plaats van de zuigmonden;
- afmetingen, gewicht, laadvermogen;
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Een cup-of kroonvormige borstel

- losmogelijkheid (standaard of hoogkiep);
- aandrijving en vermogen.

Aandrijving
Vaak wordt de transportmotor van het voertuig ook voor het veegmechanisme gebruikt. De
hoofdmotor kan ook een hydraulisch systeem voeden. Het vermogen van de hoofdmotor moet
voldoende groot zijn om allefuncties te combineren.
In vergelijking met een mechanisch aangedreven machine heeft de hydraulisch aangedreven
machine de volgende voordelen:
- compacter;
- een traploze instelling van de borstelpositie, het toerental en de draairichting van de borstel.
Dewerkbreedte van de veeg-zuigcombinatie wordt bepaald door de borstelbreedte en de
beweegbaarheid en lengte van de hydraulisch uitzetbare borstelarmen.

Speciale uitvoeringen
Het is mogelijk extra voorzieningen op de machine aan te brengen. Dat zijn:
- een sproei-installatie;
- extra accessoires als een onkruidborstel in plaats van een derde zachte borstel en hydraulisch
beweegbare borstelarmen.

Werking
Dewerking binnen het kruidenbeheer istweeledig. De combinatie kan door een onkruidborstel
losgeborstelde vegetatie samenvegen, opzuigen en afvoeren (curatief). Eenandere mogelijkheid
om de onkruidvorming te verminderen isdoor meer keren per jaar een veegmachine op een verharding te gebruiken (preventief).
De meeste veeg-zuigcombinaties hebben standaard twee borstels of veegbezems.
Zij vegen het materiaal bij elkaar en brengen het voor de zuigmond. De borstels kunnen in het
front van de machine zijn geplaatst of onder de machine zitten. Ze zijn vanuit de cabine hydraulisch verstelbaar en regelbaar en kunnen van een zweefstand zijn voorzien.
Eris meestal één centrale zuigmond onder het voertuig. Grote combinaties kunnen voorzien zijn
van zuigmonden aan weerszijden van het voertuig.
Om stofvorming te beperken, kan een sproei-installatie zijn gemonteerd; sproeiers zitten dan
voor elke borstel en voor de zuigmond. Het meegezogen water uit de opvangbak kan soms worden teruggewonnen en opnieuw worden gebruikt.
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Het vuil gaat met een zuigmond door de zuigslurf naar de verzamelbak. De zuigkracht wordt
geleverd door een ventilatorsysteem.
Om het verzamelde materiaal te lossen, moet men naar een stort, verzamelplaats of containerplaats rijden. Hier kan ook de watervoorraad worden aangevuld.

Inzetbaarheid
Als door onkruidborstelen, kantensteken of bladblazen materiaal op de verharding isgekomen,
moet dat worden verwijderd voor het verkeer of de wind het opnieuw verspreiden. Dat kan
machinaal met een veegmachine of met een veeg-zuigcombinatie.
De veeg-zuigcombinatie kan ook preventief worden ingezet: door regelmatig te vegen kan kruidengroei worden voorkomen. Eenvoedingsbodem of kiemplanten worden al vroeg verwijderd.

Het werkingsprincipe van
een veeg-zuigcombinatie
met filters en sproeiinstallatie

Afhankelijk van de afmetingen en de wendbaarheid van de machine iseen veeg-zuigcombinatie
inzetbaar op verhardingen. Doordat het gewicht tijdens het werk toeneemt, moet men rekening
houden met het draagvermogen van de verharding. Toepassen van extra brede banden verlaagt
de druk op de bodem.
Behalve voor reinigingswerkzaamheden in de groenvoorziening isde veeg-zuigcombinatie ook
voor gewoon reinigingswerk te gebruiken: op marktpleinen en in winkelcentra na sluitingstijd,
om goten te vegen enzovoort.

Vereiste kennis
Voor het werk met een veeg-zuigcombinatie moet worden gelet op:
- druk, stand en draaisnelheid van de borstels;
- omgeving: mensen en objecten;
- algemene ergonomische en veiligheidsaspecten;
- overlast door stofvorming.

Werkmethode
De veeg-zuigcombinatie rijdt alstweede werkgang achter bijvoorbeeld een onkruidborstelmachine aan.Als de borstelmachine het geborstelde materiaal op een ril kan leggen, kan de veeg-zuigmachine dat opnemen.
Als het materiaal verspreid ligt, moeten de kleine borstels aan de veegarmen het materiaal concentreren om het daarna met de zuigslurf op te nemen. Een medewerker kan materiaal buiten
bereik van de borstels met de bezem binnen bereik van de machine brengen.
Om een volle wagen te kunnen legen, moet men naar een stort of depot rijden.Als deze erg ver
uit de buurt liggen, kan een tijdelijk depot (container) worden geplaatst.
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Defrequentie van legen isafhankelijk van het volume van het geveegde materiaal: grond geeft
een compacte vulling, blad geeft een snelle vulling en weinig gewicht.
Direct na het storten kan de watervoorraad weer worden aangevuld.Als de inhoud van de watertank en de verzamelbak globaal op elkaar zijn afgestemd, isgeen onderbreking nodig voor het
tussentijds vullen van de tank.
Isbij het stortpunt geen waterbevoorrading mogelijk, dan moet men gebruik maken van bijvoorbeeld brandputten of andere openbare watertappunten.
Vooraf kan men de bewoners en gebruikers van de verharding (bijvoorbeeld parkeerders) over
een komende veegbeurt inlichten, zodat op het werktijdstip zoveel mogelijk vrij baan is.

Onderhoud
De verzamelbak en filters moeten dagelijks worden gereinigd. De bezem en de borstels moeten
op vervuiling en slijtage worden gecontroleerd en zo nodig worden vervangen.

Veiligheid
Gevaarlijke situaties voor het publiek en de omgeving kunnen ontstaan door:
- wegspringende steentjes;
- het veelvuldig manoeuvreren en speciaal het achteruitrijden.
Voor hulppersoneel dat bijvoorbeeld vuil met de hand voor de borstels en bezem veegt, is reflecterende kleding aan te bevelen.
Deveeg-zuigmachines zijn meestal uitgerust met een zwaailichtinstallatie om in het verkeer op te
vallen.

Bedieningsgemak
Een goede stoel en bedieningshandels binnen hand- en voetbereik zijn erg belangrijk. De cabine
van een zuigmachine moet goede afscherming kunnen bieden tegen stof en motor- of omgevingslawaai.
Om in een gesloten cabine te kunnen werken, moet deze van een klimaatregeling zijn voorzien.
De cabine moet zo geconstrueerd zijn dat altijd zicht op het werk en het verkeer mogelijk is.Een
bestuurdersplaats aan de rechterzijde heeft de voorkeur.

Milieu
Doordat het geveegde materiaal bij een veeg-zuigcombinatie voor het merendeel direct wordt
weggezogen, isde stofontwikkeling vrij laag.
Veel veeg-zuigmachines zijn voorzien van een sproei-installatie. Sommige systemen hebben de
mogelijkheid het meegezogen water terug te winnen uit de vuilbak en te hergebruiken.

Produktiviteit
De produktiviteit van een veeg-zuigcombinatie isafhankelijk van het vermogen en de afmetingen
van het veeg- en zuigmechanisme. Daarnaast wordt de produktiviteit beïnvloed door het voorbereidende werk, het weer en de organisatie van het werk.
Als het te vegen materiaal goed bereikbaar en (op rillen of hopen) geconcentreerd klaar ligt, kunnen de veeg-zuigwerkzaamheden snel gebeuren.
Een deel van de voorbereiding kan ook wijkvoorlichting zijn, waarin gevraagd wordt de verharding vrij te maken.
Het weer bepaalt het gemak waarmee kan worden geveegd: bij vochtig weer bestaat kans op
plakvorming en vastrijden van het materiaal, zodat minder gemakkelijk kan worden geveegd.
Wind verspreidt al het verzameld materiaal weer.
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Zijn de rij-afstanden voor het lossen van het geveegde materiaal groot en de opvangcapaciteit
van het voertuig klein, dan gaat veel tijd verloren met rijtijden tussen werk- en losplaatsen.

Kosten
KOSTEN PER DRAAIUUR

groot

klein
aanschafprijs (ƒ)

185.000

350.000

afschrijving (jaar x draaiuren)

6x1000

6x1000

onderhoudskosten fj/jr)

18.500

35.000

overige kosten (//jr)

21.659

37.430

kosten per draaiuur (//uur)

67,90

124,95

verbruiksmateriaal (borstels) (//uur)

2,10

9,65

kosten totaal per draaiuur (//uur)

70,-

134,60

klein

groot

werkuur van de machine (//uur)

49,-

94,22

manuur (//uur)

40,-

40,-

KOSTEN PEROPPERVLAK

produktiviteit (mVuur)

1500-3000

3000

kosten per m2(f lm2)

0,03-0,06

0,04

3C

Aanbevelingen
Bij de aanschaf van een veeg-zuigmachine moet worden gelet op:
- aandrijving en instelling van de borsteldruk;
- afmetingen en manoeuvreerbaarheid;
- gewicht, inhoud en laadvermogen;
- een geluidsarme cabine met een goede klimaatbeheersing, stoel en een goed bedieningsgemak;
- extra mogelijkheden voor het lossen,sproeien en het monteren van een derde borstel.

Merken
Vanwege de grote diversiteit in het aanbod van veeg-zuigcombinaties wordt hier volstaan met de
vermelding van merken en fabrikanten/importeurs.

Veeg-zuigcombinaties
BUCHER/CITY-CAT

De Binckhorst

FAUN

L.D. Bekker's Handelsmaatschappij bv

HANSA

Nannings G r o e n - en Reinigingstechniek

HOFMANS

Hofmans bv

IKF

Jean Heybroek bv

JOHNSTON

Klink Milieu Techniek

MORO

De Binckhorst

RAVO

Ravo bv

SCARAB

Gebr. De Vor Achterveld bv

SCHMIDT

L.D. Bekker's Handelsmaatschappij bv

SCHÖRLING

Koks M i l i e u - en v o e r t u i g t e c h n i e k

SPRAGELSE

Pols Z u i d l a n d bv

TENNANT

T e n n a n t Europa bv
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OPGERUIMD
STAAT
NETJES
Vermeer stobbenfrezen en
takkenversnipperaars
voor de professionele
ebruiker.

Zelfrijdend alsmede op aanhanger en voorzien van
een eigen aandrijving; of geschikt voor de driepunts-hefinrichting en
aangedreven
door de
aftakas van
b.v. een
tractor.

Takkenversnipperaars tot 80 pk.
en stobben-frezen
tot 110 pk.

Machinefabriek Vermeer Holland

VCfiP^Cf

vertegenwoordigt tevens Vermeer

MAKA,GEKOP
DEZWAARSTE
MAAIKLUSSEN
Als hetgras hoog degrond isuitgeschoten en het
veld minofmeerde aanblik van een woestenij vertoont,dan schiet een doorsnee grasmaaier al gauw
tnzijntaaktekort.
Dan ishettijdvoor een super krachtige MAKA,de
bosmaaier diegekisopdezwaarste maaiklussen.

MAKA bosmaaierszijnerin
diverse uitvoeringen voor particulier en professioneelgebruik.
Alle modellen zijn perfect uitgebalanceerd, hebbeneen
uitzonderlijk laag
geluidsniveau enzijn door
hunjuiste lengte, handigeveiligheidsdraagriemen extra
beveiligingen bijzonder gebruikersvriendelijk.
Bovendien leverthun
2-draads snijbol dezelfde
hoge prestaties alsde
4-draads snijbol van stukken
duurdere maaiers.Als uitzondering opderegelzitbij de
maaier een Nederlandse
handleiding. Endatis natuurlijkwelzohandig.
Genoeg redenenomsnel
eventebellen voor foldermateriaal endedealeradressen waar u de
MAKA serie kuntbewonderen.

"f

Manufacturing Company Iowa U S A
in de Benelux.
Technisch Handelsbureau
Jeegee
Eikenlaan245
2404 BP Alphena/dRijn
Postbus427
2400AK Alphen a/dRijn
tel. 01720-32850
fax 01720-35836
Graftermeerstraat 29-33, PB20, 2130A AHoofddorp, Holland
Telefoon 31(0)2503-11901, Telefax 31(0)2503-37133

MAKA, deGroeneKracht.
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Over dit thema
Dit thema bermbeheer gaat over het beheer van kruidachtige vegetaties op verscheidene terreinen in landelijk en stedelijk gebied.
Het gaat dus ook over kruidachtige begroeiingen van taluds die als bermen dienst doen (opritten, bandijken, voor machines bereikbare spoorwegtaluds, enzovoort).
Het beheer van veel graslanden in het stedelijk gebied komt overeen met het beheer van bermen.
In deel A wordt gepoogd de achtergronden duidelijk te maken van een verantwoord beheer. De
onderwerpen zijn vooral van belang voor bestuurders en managers.
Deel A begint met het groentype bermen, zoals dat in deze uitgave van Groenwerk aan de
orde komt.
Vervolgens komen aan de orde de huidige ecologische kennis, de bestuurlijke uitgangspunten,
wet- en regelgeving en het bermbeheerplan.Tot slot geeft dit deel Avan het thema aan welke
onderzoeken worden uitgevoerd en welke op het programma staan. Bovendien wordt aangegeven waar men terecht kan voor onderwijs, voorlichting en advisering.
De delen Ben Czijn voor het management en de uitvoering en behandelen respectievelijk de
maatregelen in kruidachtige vegetaties en de middelen die zij hier inzetten.
In deel Bzullen voor- en nadelen van maatregelen aan de orde komen. Erwordt gekeken naar
inzetbaarheid, frequenties en tijdstippen van beheer; resultaat; kosten; milieu;veiligheid.

A

* \

In deel Bligt het accent op het onderhoud. Maar ook al bij aanleg, inrichting en reconstructie
van bermen kan de beheerder inspelen op het latere beheer. Van belang zijn: het ontwerp; de
profielopbouw; het aanbrengen van de vegetatie; reconstructie en groot onderhoud, zoals verlagen van de bermen en afsteken van de overgroeiende kanten.
Vragen over maai- en afvoerapparatuur komen in deel C uitgebreid aan de orde. Bijvoorbeeld:
Welke apparatuur gebruiken beheerders tot nu toe? Wat zijn de ervaringen met de maai-zuigcombinatie?
Per groep apparaten wordt een beoordeling gegeven op de criteria:
- uitvoeringen;
- de werking en behandeling;
- produktiviteit en kwaliteit van het resultaat;
- kosten.
De hoofdstukken worden afgesloten met aanbevelingen over de merken op de markt.
De groepen maai- en afvoerapparatuur zijn:
- Schotelmaaiers;
- Trommelmaaiers;
- Cirkelslagmaaiers;
- Vangrailmaaiers en bermzwenkmaaiers;
- Klepelmaaiers;
- Maai-zuigcombinaties;
- Maaibalken;
- Bosmaaiers;
- Zeis;
- Opraapwagens;
- Opraappersen;
- Oprolpersen.
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De bestemming en verwerking van het maaisel vormen een aparte problematiek, vooral vanwege
de kosten. Erdoen zich op dit moment veel ontwikkelingen op dit gebied voor, onder andere
omtrent compostering. Deze problematiek komt aan de orde in het thema groenrestprodukten.
Dit thema beperkt zich tot het beheer van grazige vegetaties (kruiden en grassen) en houtachtige
dwergstruiken (heide). In het thema Graslanden elders in deze uitgave wordt ingegaan op het
beheer van natuurgraslanden. Het beheer van bomen in bermen komt uitgebreid aan de orde in
het thema stads- en laanbomen.
Op aangrenzende watergangen wordt hier niet uitgebreid ingegaan. De problematiek van het
slootschonen iswel nauw verbonden met die van het bermbeheer.
Sloten zijn meestal alleen via bermen toegankelijk. Bovendien deponeren beheerders materiaal
dat uit de sloten komt, vaak op de berm.
Dit heeft een eutrofiërend en verruigend effect op de vegetatie van de berm, wat meestal ongewenst is.Zie elders in deze uitgave het thema Natuurvriendelijke oevers.

Achtergronden
Bermen zijn geen gladgeschoren grasmatten meer. Erisook plaats voor kruiden. Het maaisel
wordt vaker verzameld en afgevoerd en het beheer wordt meer gedifferentieerd. Ook de rol van
bermen als ecologische verbindingswegen in het landschap krijgt meer aandacht. Extensief
beheerde graslanden in steden kennen een overeenkomstig beheer.

4^

Onduidelijk blijft wat een beheer kost dat rekening houdt met natuurwaarden. De afzet van het
maaisel vormt een financieel probleem. Dit leidt er soms toe dat beheerders invoering van het
oude 'klepelbeheer' overwegen. Dit heeft vergaande ecologische gevolgen.

Wat zijn bermen?
Volgens de Nomenclatuur van weg en verkeer (CROW 1986) iseen wegberm 'het naast de verkeersbaan gelegen gedeelte van de kruin.' Bermen zijn het met vegetatie begroeide deel van
infrastructurele voorzieningen. Zij houden een weglichaam of dijklichaam in stand.
Bermen vormen de overgangszone tussen voorzieningen in de natte en droge infrastructuur en
de omgeving.
Die infrastructurele voorzieningen zijn vooral wegen (rijkswegen, provinciale en gemeentelijke
wegen, plattelandswegen), maar ook paden, spoorlijnen, dijken en watergangen (van sloten tot
kanalen). In de tekst zalvoor het gemak vaak alleen over wegen en dijken gesproken worden.
Het gaat over de vegetatie, niet over de locatie.
Bermen zullen nu verder worden beschreven volgens hun begroeiing (wat groeit er in bermen?),
de terreinen waaraan ze grenzen (waar liggen bermen?), degene die verantwoordelijk isvoor het
onderhoud ervan (wie beheert de bermen?) en de wijze waarop dit beheer isafgestemd op de
aanwezige functies (hoe beheert men de bermen?).

Wat groeit er?
De begroeiing bestaat grotendeels uit een grazige vegetatie of heide. Grassen en kruiden vormen
deze grazige vegetatie, ook wel grasberm of in België 'begraasde berm' genoemd.
Dat het bij de laatste alleen zou gaan om bermen die door grasetende dieren worden gebruikt is
een misverstand.
Grazige vegetaties kunnen bestaan uit verschillende beheertypen:
- pionierbegroeiingen: met een open vegetatie, weinig grassen en veel eenjarige soorten;
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- hoogproduktieve graslanden: met een soortenarme vegetatie en een hoge biomassaproduktie;
- schraalgraslanden: met een soortenrijke, veelal bloemrijke vegetatie en (zeer) lage biomassaproduktie;
- ruigten: met matig tot hoog opschietende dichte vegetatie, staande dode planten en/of een
dikke strooisellaag.
(naar:Rijkswaterstaat,projectGROBIS)
In sommige gevallen zijn bermen begroeid met houtachtige of met houtige vegetatie. Met de
eerste bedoelt men meestal heide. Die komt vooral voor op zeer voedselarme zure zandgronden.
Houtige vegetatie ontstaat door opslag van struiken en bomen, vooral op ongemaaide plaatsen
in brede bermen. Een deel van de bermen is beplant met bomen en struiken.
Bermen zijn vaak door sloten, greppels of andere watergangen gescheiden van het aangrenzende terrein. De vegetatie van de oeverzone kan ook tot de bermbegroeiing worden gerekend. De
grens met de natte infrastructuur isvoor het beheer - historisch bepaald - de oeverlijn, gezien
vanuit de ecologie iser echter niet altijd sprake van een harde grens maar van een geleidelijke
overgang. Onder de bermen worden ook de (sloot)taluds gerekend, omdat het gaat om beheer
dat met elkaar vergelijkbaar of op elkaar aansluitend is.Vochtige onderbermen, rietkragen en
bermsloten vragen wel een aangepast onderhoud. Een aparte situatie vormen ook piasbermen.
Dit zijn vaak speciaal aangelegde moerasachtige situaties met een eigen beheer.

Milieucomponenten
* \

Bermen vormen een grensmilieu, waarin vooral dwars op de weg overgangen voorkomen.
Taluds gaan samen met een overgang van droog naar nat. Deze overgangen komen ook tot
uiting in de vegetatie. Zeer geleidelijke overgangen worden gradiënten genoemd.
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In bermen komen verschillendegroeimilieu'svoor. Opdefoto eenschraleberm (foto: A.Koster)
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Een andere milieucomponent die de begroeiing bepaalt, isde opbouw en de vochtigheid van de
bodem. De samenstelling van de bodem (bijvoorbeeld zand of klei, humusrijk of humusarm)
bepaalt de hoeveelheid voedingsstoffen en daarmee samenhangend het vegetatietype en de produktiviteit van de vegetatie.
Ook menselijke (storings)invloeden bepalen de actuele begroeiing. De ouderdom van de berm
en het beheer in heden en verleden zijn bepalend.Verder bestaan er relaties met het achterland.
Welke plantesoorten en plantengemeenschappen in bermen voorkomen, welke ecologische processen een rol spelen en welke ecologische betekenis bermen hebben, komt verder op aan de
orde.

Ligging in het landschap
Bermen zijn 'groene linten' die zich door het landschap slingeren en zich als eenfijnmazig netwerk tot ver in het stedelijk gebied uitstrekken. Het beheer van veel graslanden in het stedelijk
gebied komt overeen met het beheer van bermen.
Bermen vormen het grensgebied tussen enerzijds wegen en watergangen en anderzijds de
begroeiing van de omgeving. Ze liggen tussen de weg en sloten, landbouwgronden, bos- of
natuurterreinen en in steden tussen weg en bebouwing. Andere bermen liggen tussen twee rijbanen (midden- en tussenbermen).
Bermen en omgeving hebben een wederzijdse invloed die soms positief wordt ervaren, bijvoorbeeld voor de uitwisseling van plante- en diersoorten in een ecologische structuur. In een sterk
agrarisch achterland zijn bermvegetaties een positieve basisvoor levensgemeenschappen.
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Soms wordt die invloed ook negatief gewaardeerd, bijvoorbeeld als 'onkruid' uit bermen overwaait naar akkerland, of wanneer meststoffen en bestrijdingsmiddelen vanaf landbouwgronden
in bermen terechtkomen.

Verschillende groepen
In Nederland iseen totale oppervlakte wegbermen van 53.000 ha aanwezig,waarvan 47.000 ha
grasberm. Deze isverdeeld over een totale weglengte van 55.000 km (CBS 1989).
In Vlaanderen is langs gemeentelijke wegen een totale oppervlakte van 14.000 ha wegbermen
aanwezig. Telt men beide wegzijden en de middenbermen apart mee dan isdit 70.000 km wegberm met een gemiddelde breedte van 2 meter. Onder beheer van deVlaamse Gemeenschap
vallen nog eens 9.000 ha.
Rijkswegen hebben de breedste bermen. Bermen in beheer van waterschappen zijn het smalst.
Provinciale en gemeentelijke wegbermen liggen daartussenin (De Buysscher e.a. 1984).
In Nederland isca. 3.000 km spoorlijnen aanwezig. De Nederlandse Spoorwegen beheren 8.500
ha spoorbermen. Daarnaast telt Nederland nog eens ca.4.000 km kanaaloevers en rivierdijken
(Koster 1988).
Erzijn verschillende groepen die met het beheer van kruidachtige vegetatie in landelijk en stedelijk
gebied te maken hebben. Men kan vier groepen onderscheiden: gebruik, beleid, management en
uitvoering. Het beheer heeft met alle vier de groepen te maken. Erisdan ook afstemming tussen
de niveaus nodig om problemen op de juiste plaats te kunnen oplossen en voorkomen.
Gebruikers zijn de bevolking en vooral recreanten, treinreizigers, natuur- en milieuorganisaties
(Vlinderstichting, Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)), imkers, agrariërs en alle andere groepen van de bevolking die het groen bewust of onbewust gebruiken.

263

Bermbeheer

De bermen hebben een betekenis voor de natuurbeleving en -ervaring. Gebruikers kunnen er bijvoorbeeld bloemen plukken,vlinders en hommels zien, genieten van eenvariatie in kleurenpracht en beelden, enzovoort.
Het beleid wordt gemaakt en vastgesteld door gemeentebesturen, besturen van water- en recreatieschappen, provinciebesturen, gewestbesturen (België), rijksbestuur, hoofden van afdelingen
'beplantingen', 'groen' en dergelijke, Nederlandse Spoorwegen, de Vlaamse Landmaatschappij
(ruilverkaveling en herinrichting 'buurtwegen'), enzovoort.
Voor deze groep isvooral deel Avan belang.
Voor het management isvooral deel Ben in mindere mate ook deel Cvan belang.
Het management wordt gevoerd door diegenen die betrokken zijn bij het beheren (in ruime zin)
of het ontwerpen van bermen,zoals Rijkswaterstaat (centraal en regionaal), de Dienst Weg- en
Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat (RWS-DWW), Provinciale Waterstaten, gemeenten, de
Nederlandse Spoorwegen, waterschappen, recreatieschappen, Defensie, Staatsbosbeheer, de
afdeling Verkeerswegen van de Landinrichtingsdienst, natuurbeschermingsorganisaties, landschapsontwerpers en -architecten, ingenieursbureaus en alle overige beheerders van buitengebied en stedelijk groen.
Het beheer van de bermen isin Nederland grotendeels in handen van overheden. Zij beheren
44.000 ha.
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Ook in België zijn verscheidene overheden verantwoordelijk voor het bermbeheer. Bijvoorbeeld
de Administratie Wegeninfrastructuur en Verkeer, de Provinciale technische diensten, gemeenten
en de Belgische Spoorwegen. Uit een enquête onder Vlaamse gemeenten bleek dat juist de landelijk gelegen gemeenten de meeste bermen hebben. 15 % heeft elk meer dan 400 km wegberm. Zij hebben daarentegen het geringste personeelsbestand om deze bermen te onderhouden (De Wael 1 986).
De uitvoering van het bermbeheer (dat wil zeggen het beheer in enge zin), zowel onderhoud als
aanleg, is in handen van aannemers, opzichters, uitvoerend en machinebedienend personeel.
Ook het praktijkonderwijs mag tot deze doelgroep worden gerekend. Deel C isvooral voor deze
groep bedoeld. Deel Bin mindere mate ook.

Beheer afstemmen op functies
Wegbermen hebben naastfuncties voor wegenbouw en verkeer onder andere ook een ecologischefunctie voor tal van plante- en diersoorten. Doordat spoorbermen vaak niet toegankelijk
zijn, hebben ze een grotere variatie in natuurlijke begroeiing en daarmee een grote waarde voor
flora en fauna. Dijken hebben behalve hun waterkerende en andere civieltechnische functies vaak
een natuurtechnische en/of een landbouwkundige functie. Vooral de natuurtechnische functie
blijkt zeer goed samen te gaan met de waterkerende functie.
De afgelopen jaren isveel aandacht besteed aan de ecologische betekenis en vooral de plantkundige waarde van bermen. Door het in het verleden gevoerde intensieve maaibeheer (inclusief
bemesting en chemische onkruid bestrijding) nam de vergrassing van de bermen toe, terwijl kruiden afnamen. Het resultaat was een 'bloemarmoede' (Baart 1986).
Vegetatie-onderzoek wordt vooral verricht door de vakgroep Terrestrische Oecologie en
Natuurbeheer van de Landbouwuniversiteit Wageningen, de Adviesgroep Vegetatiebeheer van
het IKC natuurbeheer en diverse regionale bermbeherende instanties.
Met name prof. dr. P. Zonderwijk verrichtte sinds de jaren zeventig pioniersarbeid op dit terrein.
Ook in de ons omringende landen isveel onderzoek gedaan.
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De afgelopenjaren isveelaandacht besteedaan de
ecologische betekenisenvooral de plantkundige
waarde van bermen
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Het begrip bonte berm (Zonderwijk 1979) sprak velen aan. Het beheer houdt steeds meer rekening met ecologische waarden. Dit betekent onder andere dat op veel plaatsen een extensief
beheer wordt gevoerd en dat men het maaisel afvoert. Op andere plaatsen gingen beheerders
juist wel maaien en afvoeren waar vroeger niets werd gedaan.
Naast de betekenis voor planten komt de laatste tijd vooral door het werk van de Vlinderstichting
de waarde voor insekten naar voren.
DeVereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ) toonde de waarde van bermen voor kleine zoogdieren aan. Ook reptielen en amfibieën krijgen meer aandacht.

Onderhoud
Het onderhoud komt vooral neer op het maaien van de kruidachtige vegetatie en het verzamelen
en afvoeren van het maaisel. Bij afgesloten dijken kan dit ook extensieve begrazing door schapen
zijn. Het overgrote deel van de grasbermen (92 %) wordt echter machinaal onderhouden, slechts
1 % van de oppervlakte in handkracht (veelal met bosmaaiers), bijvoorbeeld de steil oplopende
bermen van sommige holle wegen. In 6 % van de grasbermen worden geen actieve beheermaatregelen uitgevoerd (CBS 1989).

Ecologische achtergronden
Om bermen ecologisch te beheren is kennis nodig van de ecologische processen en de biologische betekenis die bermen (in potentie) hebben. Ecologisch onderzoek levert informatie op
over de processen in bermen en over hun natuurwaarde. Dit geeft inzicht in de manier waarop
de praktijk met die waarden moet omgaan en hoe de beheerder processen kan benutten. Zo kan
men natuurwaarden verhogen. Bijvoorbeeld gegevens over de zaadproduktie van een plant zijn
van nut bij de keuze van de maaitijd.
Allereerst worden enkele ecologische begrippen en wetmatigheden verduidelijkt: levensgemeenschappen, milieudynamiek en gradiënten. Daarna wordt de ecologische betekenis van bermen
voor planten, dieren en landschap toegelicht.
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Planten en dieren vormen gemeenschappen
Planten en dieren leven met elkaar en met hun omgeving. Ze vormen levensgemeenschappen.
Devegetatie isafhankelijk van omgevingsfactoren zoals de bodem. Verder zijn veel planten bijvoorbeeld voor bestuiving van dieren afhankelijk.
De dieren zijn voor hun voedselvoorziening direct of indirect weer afhankelijk van de vegetatie.
Planten nemen voedingsstoffen uit de bodem op en produceren organisch materiaal. Een deel
daarvan sterft jaarlijks af en komt als strooisel op de bodem. Schimmels en bodemdieren verteren
dit en houden daarmee de voedselkringloop in stand.
Levensgemeenschappen zijn complexe structuren die een afspiegeling zijn van de plaatselijke
milieuomstandigheden (bodemopbouw, voedingstoestand, licht, vochtigheid en temperatuur
van lucht en bodem).
Sommige soorten stellen hoge eisen aan hun milieu. Het voorkomen van (combinaties van) deze
soorten (indicatorsoorten, karakteristieke soorten) zegt dus iets over de milieuomstandigheden.

ft

Om het beheer zo goed mogelijk af te stemmen op de levensgemeenschap is het noodzakelijk
om een inventarisatie uit te voeren. Met behulp van de publikatie van Sykora e.a. (1993) kan
men hoofdtypen van bermvegetaties onderscheiden en in kaart brengen. Onderzoek ter plekke
geeft informatie over meer specifieke typen en over bijzondere situaties.
Verder isdeze bermtypologie voor de beheerder een middel bij de beheerplanning voor:
- de toekenning van natuurwaarden en afweging van prioriteiten;
- de vergelijking met andere situaties;
- het vaststellen van het meest geschikte beheer;
- de evaluatie van beheer via het regelmatig opnemen van vaste proefvakken (Van der Sluijs &
Vissers 1991).
In de toekomst wordt deze typologie nog gekoppeld aanabiotische groeiplaatsfactoren (onderzoek van RWS-DWW).

Milieudynamiek zo laag mogelijk
De term 'milieudynamiek' wordt gehanteerd om uit te drukken in welke mate al de milieufactoren samen fluctueren en de planten en dieren in hun omgeving beïnvloeden.
De verschillende milieufactoren kunnen een sterke of een minder sterke werking hebben en bij
elkaar genomen veroorzaken zij een hoge of een lage milieudynamiek. De uiteindelijke milieudynamiek is bepalend voor de soorten planten en dieren die er leven. Bijvoorbeeld: op een vochtige
bodem gedijen niet alle vochtminnende planten, maar alleen die soorten die gelijktijdig op een
bepaalde mate van milieudynamiek zijn aangewezen.
Een aantal natuurlijke wisselende factoren in bermen bepaalt het milieu: onder meer temperatuur, beschikbaarheid van voedingsstoffen, bodemvochtigheid, luchtvochtigheid en licht. Deze
staan weer onder invloed van omgevingsfactoren: de aard en het gebruik van het naastgelegen
landschap, de drukte van de weg en dergelijke. Sommige bodems zijn gevoeliger voor fluctuaties
door minder bufferend vermogen, slechtere erosiebestendigheid, gevoeligheid voor verdichting,
enzovoort.
De vegetatie ontwikkelt zich van veel milieudynamiek naar minder dynamiek. Eerstvindt vastlegging van de bodem plaats met een 'pioniervegetatie' met veel eenjarige kruiden (klaproos, herik,
kamille). Erzijn weinig soorten maar grote aantallen. Eengroot aantal wegbermen isnog niet
lang geleden aangelegd en vormt zo een relatief jong milieu.
Veel spoorbermen, kanaalbermen, sommige stukken dijk en landwegen zijn al wat ouder.
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Devegetatie ontwikkelt zich in de richting van een meer gevarieerde 'climaxvegetatie' met veel
overblijvende planten.Verdere ontwikkeling naar een vegetatie met struiken en bomen kan men
stoppen door het voeren van een maaibeheer. Het beheer fixeert de ontwikkeling in één stadium.
'Successie' wordt tegengehouden.
De door de mens ingezaaide grassen hebben in veel bermen een beslissende voorsprong op kruiden genomen. De kolonisatie door nieuwe soorten wordt door de dichte grasmat tegengehouden. De beheerder kan echter wel sturen. Dat kan door maaitijdstippen te kiezen die zaadvorming van zoveel mogelijk kruiden stimuleren en grassen de grootste terugslag bezorgen.
Ecologisch interessante vegetaties en levensgemeenschappen kunnen vooral ontstaan in situaties
met weinig milieudynamiek. Deze situaties zijn echter steeds schaarser geworden. In bermen is
de milieudynamiek alleen betrekkelijk laag als de mens weinig ingrepen pleegt. De milieudynamiek wordt groter omdat een 'evenwichtstoestand' wordt verstoord. De milieudynamiek kan
men over het algemeen gemakkelijk verhogen, maar verlaging iseen langdurig proces. Grote
verstoringen kunnen leiden tot permanente veranderingen van de evenwichtstoestand.
Het bermbeheer dat rekening houdt met ecologische waarden, moet zoveel mogelijk zijn gericht
op een verlaging van de milieudynamiek. Dat kan door een constant beheer te voeren, door te
verschralen (maaien en afvoeren, geen slootbagger dumpen, niet bemesten) en door zo min
mogelijk in het milieu in te grijpen (zo min mogelijk bodemverdichting, graven, spuiten). Zo kan
men een stabiele en soortenrijke vegetatie verkrijgen of behouden.
Bij ontwerp en inrichting moeten overheersende factoren (voedselrijk, nat, basisch) altijd lager in
het profiel worden aangebracht dan factoren met een lagere milieudynamiek (voedselarm,
droog, zuur). Zie deel Bvan dit thema.
Devolgende tabel geeft in grote lijnen aanwat de betekenis van een aantalfactoren isvoor de
milieudynamiek. Deels zijn het eigenschappen van de berm zelf, deels van het beheer.

A

BIJDRAGE VAN FACTOREN AAN DE MILIEUDYNAMIEK

milieufactor

dynamiekverhogend

dynamiek verlagend

bodemvruchtbaarheid

voedselrijk

schraal

vochttoestand

vochtig

droog

zuurgraadvanbodem

basisch

zuur

zonlicht

vollezon

schaduw

helling

zuid

noord

fluctaties in factoren

sterk, onregelmatig

gering,regelmatig

beheerregime

wisselend

constant

berijden

frequent/zwaar

niet ofweinig/licht

afvoerenvande snede

latenliggen

afvoeren

bemesten

wel

niet

zoutstrooien

wel

niet

beheeringrepen

Geen scherpe grenzen maar gradiënten
Gradiënten zijn geleidelijke overgangen in de milieufactoren. In bredere bermen kan dit soort
overgangen aanwezig zijn vooral dwars op de weg. Erkomen bijvoorbeeld overgangen voor van
een grazige vegetatie naar een opgaande houtige begroeiing (van licht naar beschaduwd). Dit
noemt men een zoomvegetatie. Ook gradiënten van kruidachtige vegetaties naar watergangen
komen veel voor (van droog naar nat): oevervegetaties.
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Andere gradiënten zijn van veel storingsinvloeden naar minder gestoord (zie vorige item), van
voedselrijk naar voedselarm, van sterke naar geringe bodemverdichting, van veel naar weinig
ingespoeld materiaal, van kalkrijk naar kalkarm, enzovoort.
Gradiënten zijn altijd gunstiger voor flora en fauna dan scherpe grenzen. Door bij aanleg en
onderhoud te streven naar geleidelijke overgangen creëert de beheerder een grotere variatie aan
plekken. Daar leven verschillende soorten met ieder hun eigen eisen.

Ecologische betekenis
Bij een goed beheer kunnen bermen een grote ecologische waarde ontwikkelen. Zeker omdat
deze graslanden in tegenstelling tot de agrarische graslanden extensief worden beheerd. Er ontstaat hierdoor een groot contrast met de armoede van de vegetatie in het omringende cultuurlandschap.
Spoorbermen zijn vanwege het toegangsverbod minder onderhevig aan menselijke activiteiten.
Ze hebben een grotere rijkdom aan flora en fauna dan wegbermen. Daarom isde instandhouding en verhoging van natuurwaarden een nevendoelstelling van de Nederlandse Spoorwegen.
Ook voor veel wegbeheerders is natuur een nevendoelstelling. De kosten van het beheer worden
echter vaak als een beperkende factor gezien.

&

Voor het meetbaar maken van de ecologische kwaliteiten en potenties van kruidachtige vegetaties zijn parameters bruikbaar. Voorbeelden zijn diversiteit en zeldzaamheid van de voorkomende
soorten, zuiverheid (dat wil zeggen: de aanwezigheid van graslandsoorten en afwezigheid van
storingssoorten) en visuele waarde (bedekking met een niet groene bloeiwijze) (Melman 1988).
Men kan ook nog een kartering uitvoeren van de bodemopbouw en de vochttoestand van de
berm (bijvoorbeeld kwel). Ook de ligging in de ecologische infrastructuur kan in kaart worden
gebracht.
De ecologische functie van bermen heeft een betekenis voor de flora en voor defauna. In samenhang vormen zij de landschapsecologische betekenis van bermen.

Betekenis voor de flora
Bermen herbergen ten opzichte van cultuurland een grote variatie aan milieutypen en daarmee
een rijkdom aan planten en dieren. Welke planten voorkomen in bermen hangt niet alleen af van
factoren als grondsoort en bodemopbouw (b.v. voedselrijkdom, vocht, zuurgraad), maar ook
microklimaat (b.v. licht) en storingsinvloeden (b.v. berijding) (Baart 1986).
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Plantesoorten met eenvoorkeur voorextensievegraslanden
zijn onder meerzandblauwtje, biggekruid, gele morgenster,
boerenwormkruid, pastinaak en sint-janskruid
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In Nederland komen bijna 1500 wilde plantesoorten voor. In de wegbermen is hiervan ongeveer
de helft waargenomen, in spoorbermen zelfs meer dan 1000 (Koster 1991).
Een uitgebreide inventarisatie van plantesoorten en plantengemeenschappen in Nederlandse
bermen is uitgevoerd door Sykora, Pelsma en De Nijs (1993). Zij vonden veel algemene soorten.
Meest voorkomende planten zijn soorten van vochtige bemeste graslanden, van gestoorde
standplaatsen en van ruigten (Sykora e.a. 1991). De zogenaamde ruderale soorten (bijvoorbeeld
zuring, distel) zijn gekoppeld aan sterk door de mens beïnvloede milieus. De grote hoeveelheid
eenjarige soorten duidt op een veelvuldige mechanische verstoring van de bovengrond.
Vroeger kwamen juist veel van de minder algemene en zeldzame planten in bermen voor. Deze
zijn door de sterke menselijke invloeden momenteel in bermen slechts op weinig plaatsen en in
kleine aantallen te vinden.Toch kunnen zevoldoende interessant zijn om het beheer hierop af te
stemmen. Bermen zijn ook een groeiplaats voor mossen en korstmossen. Meer informatie staat in
het boekje 'Zeldzame planten in wegbermen' (CROW 1990c). Bermen hebben een belangrijke
betekenis voor paddestoelen. Uit onderzoek van Keizer (1993) uitgevoerd in bermen met
bomenrijen blijkt dat er zeldzame soorten van bossen en (schrale) graslanden voorkomen, maar
ook soorten die uitsluitend of bij voorkeur in het wegbermmilieu zijn aan te treffen. De meest
soortenrijke bermen hebben een schrale bodem met bomen van 30 jaar en ouder (Keizer 1994).
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Een voorbeeld van een gewenstesoort in het stedelijkgebied

Voor veel zeldzame en minder algemene soorten zijn bermen nu een overgebleven groeiplaats
(refugium), bijvoorbeeld rapunzelklokje, ruige anjer, aardaker. Zij komen nauwelijks meer voor in
het agrarisch en stedelijk cultuurlandschap. Vooral schraallandsoorten zijn in Nederland sinds
1950 sterk achteruitgegaan. Bermen horen tot deweinige plekken waar graslanden extensief
worden beheerd. Het belang van wegbermen, houtwallen, watergangen, rivier- en spoordijken
neemt toe in sterk door de mens beïnvloede landschappen.
Niet alleen voor het behoud van soorten maar ook voor het behoud van een genenbron zijn bermen steeds belangrijker geworden.
In bermen treft men ook wettelijk beschermde soorten aan,waarmee ide beheerder rekening
moet houden. Voorbeelden zijn aardaker, diverse orchissoorten, wilde marjolein, gewone vogelmelk, sleutelbloem, veldsalie, klokjes, lange ereprijs, daslook en in de oeverzone ook nog zomerklokje, waterdrieblad en zwanebloem.
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In België wettelijk beschermde plantesoorten zijn vermeld in het Belgisch Staatsblad van
24 maart 1976. Het gaat daarbij vooral om een aantal zeldzame tot zeer zeldzame soorten.

Voorbeeldvan een wettelijk beschermdesoort:
rapunzelklokje (foto: A. Koster)
f\/\
•*>

In bermen die liggen in bossen of natuurgebieden vindt men de minder algemeen voorkomende
soorten zoals breedbladige orchis, wilde marjolein, geelhartje, kleine bevernel, langbaardgras en
kleine zonnedauw.
Taluds van wegen en kanalen in het rivierengebied hebben net als sommige rivierdijken een rijke
stroomdalflora. Enkele opvallende soorten zijn wilde cichorei, agrimonie, kaardebol, wilde marjolein, knikkende distel, kruisdistel, groot streepzaad, aardaker, beemdkroon, ruige weegbree, kattedoorn en cypreswolfsmelk. Ook de vegetatie van schouwpaden issoms ecologisch interessant
(Zonderwijk1984).
De dijkflora is in korte tijd echter achteruitgegaan door verschillende oorzaken (overbemesting of
lozen van drijfmest en gier, het gebruik van bestrijdingsmiddelen, overbegrazing, het achterwege
blijven van afvoeren of zelfs van elk onderhoud en dijkverzwaringen).
Een beheerder kan met een inventarisatie van zijn eigen terreinen vegetatiekaarten opstellen en
een bijbehorend beheerplan. Op die manier kan hij een constant, met regelmaat gevoerd beheer
realiseren. Hierdoor komen lokale verschillen in bodemeigenschappen tot uiting.
In deel Bwordt ingegaan op een globale koppeling tussen de plantesoorten en -gemeenschappen en het beheer dat daarbij hoort (onderzoek Sykora e.a. 1993). Tevens wordt ingegaan op de
effecten van verschillende maairegimes op de soortensamenstelling van de vegetatie.

Betekenis voor de fauna
Bermen fungeren voor allerlei soorten dieren als verbindingsweg om van het ene naar het andere
gebied te komen, als leefgebied (habitatfunctie) en als toevluchtsoord (refugiumfunctie) (Mabelis
& Vermeulen 1991). Dieren gebruiken ze voor het zoeken van voedsel, voor het bouwen van
nesten, om te rusten, te ruien ofte overwinteren.
Bermen vormen weliswaar een grote oppervlakte aan leefgebieden, maar door hun vorm zijn er
ook lange grenzen aan die gebieden en daarmee veel bedreigingen. Lokaal zijn interessante diersoorten aanwezig, bijvoorbeeld in brede bermen op zuidhellingen.
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Soorten die zich over grotere afstanden kunnen verplaatsen, zoals grote zoogdieren, vogels en
vliegende insekten en ook (verwilderde) huisdieren, worden vaak slachtoffer van het wegverkeer.
Vooral wanneer de berm onderdeel van hun leefgebied vormt, is het voor de beheerder lastig
goede maatregelen te nemen die de kans op aanrijdingen verkleinen.
In bermen vindt men verscheidene soorten insekten, zoals dagvlinders, zweefvliegen, cicaden,
wantsen en kevers.
Sommige soorten komen alleen in bermen voor, maar in vergelijking met andere milieutypen die
voor insekten van betekenis zijn, iseen wegberm betrekkelijk soortenarm. Toch moet men de
potentiële betekenis niet onderschatten, vanwege de extreme verarming van deflora in het boerenland (Koster 1986).

Insekten
Insekten zijn vaak gebonden aan een specifieke plantesoort, aan een bepaald plantedeel of ontwikkelingsstadium. Vlinders en andere bloembezoekende insekten zuigen nectar en verzamelen
stuifmeel. Voor rupsen en andere insekten vormen bijvoorbeeld bladeren en zaad eenvoedselbron. Afgestorven holle stengels en dichte graspollen vormen bovendien voor diverse ontwikkelingsstadia van insekten een schuilgelegenheid, nestgelegenheid of overwinteringsplaats.

Dagvlinders
Dagvlinders zijn goede graadmeters voor de kwaliteit van natuur en landschap. Ze stellen namelijk hoge eisen aan hun leefomgeving en reageren snel op het beheer. Volgens de
Vlinderstichting zijn ze uitstekend geschikt alswegwijzers voor een goed beheer. Een vlindervriendelijk groenbeheer komt meteen allerlei andere diersoorten ten goede. Meer specifieke
informatie iste vinden in de vlinderatlas van Bink (1992). De betekenis van bermen voor vlinders
en andere organismen moet nog verder worden onderzocht (IBN-onderzoek in opdracht van
RWS-DWW).
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Dagvlinders zijn graadmeters voordekwaliteit van natuur
enlandschap: bruin zandoogje

Vogels

4\

Ook vogels zoeken voedsel in bermen. Ze eten zaden, bessen en insekten. Roofvogels en uilen
foerageren in bermen met muizen.Voor de torenvalk en de kerkuil bijvoorbeeld zijn bermen zelfs
een heel belangrijk voedselgebied. Ook buizerds zijn vaak in wegbermen te zien. Voor enkele
vogelsoorten fungeren bermen ook als broedbiotoop.

Kleinezoogdieren, amfibieën en reptielen
Bermen hebben ook een betekenis voor kleine zoogdieren, amfibieën en reptielen. Bijvoorbeeld
wezel, hermelijn, egel, mol, muis, vleermuis, pad, hagedis en slang. Zij eten in bermen onder
andere vruchten, insekten en andere dieren. Ze gebruiken bermen vaak als schuilmogelijkheid,
niet als permanent leefgebied.
Van de Reest (1989) deed onderzoek naar kleine zoogdieren in wegbermen en Zuiderwijk (1989)
naar het voorkomen van reptielen. In hun rapporten is meer informatie te vinden.

Faunistisch beheer
In het beheer isaltijd veel aandacht geweest voor het floristische aspect. Men ging ervan uit dat
dit vaak ook een gunstige uitwerking had op defauna. Tegenwoordig proberen beheerders waar
mogelijk de betekenis van bermen voor de fauna te versterken. Hiervoor isstructuurvariatie van
de begroeiing en een niet te grote milieudynamiek van belang. Net alsvoor de flora is het ook
voor de fauna gunstig het beheer te differentiëren in de ruimte (hier gunstig voor flora, daar
meer gericht op de fauna) en constant te houden in de tijd: niet overal hetzelfde doen, maar wel
elkjaar hetzelfde op dezelfde plek. Een nadeel van verbetering van de bermen voor kleine zoogdieren en amfibieën isdat de kans op verkeersslachtoffers onder deze dieren en hun predatoren
toeneemt. Rasters en wildspiegels versterken de barrièrewerking van de weg, terwijl tunnels of
buizen de barrièrewerking verminderen.

Landschapsecologische betekenis
Wegen hebben negatieve landschapsecologische effecten omdat ze leefgebieden doorsnijden en
van elkaar isoleren.Ook de geologische structuur, de ontwatering en kwelstromen kunnen worden
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verstoord. Het landschap versnippert. Deweg vormt voor veel dieren en planten een onneembare
barrière. Deze eistveelverkeersslachtoffers onder dieren.Wegen zijn vooral voor veel kleinezoogdieren te breed om over te steken.Zezijn fataal voor veel insekten (kijk maar op de voorruit).
In het kader van het Natuurbeleidsplan (1990) en het Tweede Structuurschema Verkeer en
Vervoer (1991) worden mogelijkheden aangegeven om de barrièrewerking van wegen te verminderen, zogenaamde mitigerende (verzachtende) maatregelen. Men kan bijvoorbeeld andere
inrichtingsvarianten kiezen of tunnels aanleggen. Meestal iseen geleidende afrastering noodzakelijk. De 'ontsnipperende' maatregelen variëren van ecoducten (onder meer over deA-50) tot heel
eenvoudige constructies in duikers.
In Vlaanderen isde betekenis van de ecologische infrastructuur voor de 'Groene Hoofdstructuur'
onder de aandacht van beheerders gebracht met de richtnota van Gemeenschapsminister
Kelchtermans(1991).
Bermen kunnen wel een ecologische betekenis hebben door hun vorm en ligging in de landschappelijke infrastructuur. Bermen van wegen, watergangen en vooral spoorlijnen vormen
belangrijke linten in het landschap. De bermen zijn vooral voor dieren verbindingswegen (corridors) of 'stepping stones' (stapstenen) tussen verschillende leefgebieden. Ze kunnen daarom
essentieel zijn voor het voortbestaan van populaties. Kleine geïsoleerde groepen dieren hebben
een grotere kans op uitsterven.Vooral wanneer een mantel- of zoomvegetatie aanwezig is,vormen bermen voor veel dieren een geschikte verbindingsweg. Heggen, houtwallen, wegbermen
en kanaaloevers fungeren als corridor. De 'groene en blauwe dooradering' voorkomt de isolatie
van natuureilanden in het cultuurlandschap.
Omdat bermen als een netwerk door het land liggen worden allerlei landschapsvormen met
elkaar verbonden. Dat wil overigens niet direct zeggen dat ze ook ecologisch met elkaar zijn verbonden. Gradiënten dwars op de weg bevorderen de functie van de bermen als schakel tussen
bossen, natuurgebieden en landschapselementen. Bermen dringen vaak zelfs tot ver in de steden
door (groene vingers). Kansen kunnen door het beheer worden benut. Hiertoe zijn veel mogelijkheden maar die worden in praktijk nog weinig benut.
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Via dieren is bijvoorbeeld ook de verspreiding van plantezaden mogelijk. De verbreidingssnelheid
van planten zelf is echter gering.
Deze isdoor de beheerder te bevorderen door maaitijdstippen op bloeitijdstippen af te stemmen,
het maaisel doelbewust te verplaatsen en door het creëren van goede vestigingsmogelijkheden
door een open vegetatiestructuur (Van Dorp & Van Groenendael 1991). Niet alleen inheemse
planten verspreiden zich, maar ook adventieve planten (die in Nederland terecht zijn gekomen
en zich er kunnen handhaven).
Eenversterking van de schakelfunctie van bermen heeft vooral zin voor dieren met een betrekkelijk klein activiteitsgebied (insekten). Onder veel andere dieren vallen eerder verkeersslachtoffers.
De beheerder moet zorgen voor ruimtelijke structuurvariatie en geleidelijke overgangen. Zeker in
de aanlegfase kan men met de landschapsecologische functie rekening houden. Bijvoorbeeld
door het creëren van hellingen en vochtige laagten.Afzonderlijke leefgebieden moeten groot
genoeg zijn. De kans van slagen van de landschapsecologische functie neemt toe bij een goede
bereikbaarheid door zowel een geringe afstand als een geringe 'weerstand' tussen twee stepping
stones.

Bestuurlijke uitgangspunten
Bermen hebben een aantal hoofd- en nevenfuncties. Diefuncties zijn weg- en waterbouwkundig,
voor verkeer en veiligheid, voor ecologie en milieu, voor landschap en recreatie en voor gewas273
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produktie. Vooraf moet de beheerder aangeven op welke manier het beheer kan bijdragen aan
het behoud van deze functies en aan ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden.
Eenaantal kaders hiervoor iste vinden in wet- en regelgeving. De beheerder kan inspelen op de
functies, afhankelijk van het gewicht dat hij aan elk toekent. Meestal zijn functies goed te combineren, soms echter zijn er ook strijdigheden. Dit alles kan worden opgenomen in een beheerplan.

Weg- en waterbouw
Bermen hebben een civieltechnische functie omdat ze onderdeel vormen van een weg- of waterbouwwerk. Bij dijken staat de waterkerende functie voorop. Kruidachtige vegetaties dienen om
de stevigheid te behouden van het weglichaam, een dijk of het dijklichaam van een spoorlijn.
Omdat erosie moet worden voorkomen, is het nodig dat het grondlichaam bedekt isen blijft met
een vegetatie met een goed ontwikkelde wortellaag.
Eenvoorbeeld van een ongewenste plantesoort in dijkbegroeiingen isfluitekruid. Er issprake van
een meer open zode wanneer dit kruid aanwezig is. Door de open zode bestaat een groter
gevaar voor erosie. Het maaitijdstip iseen middel voor de regulatie van het aantal voorkomende
planten. Maaien begin mei blijkt de bloei en zaadproduktie van fluitekruid niet te verhinderen
maar onderdrukt de zijrozetvorming (Van Groenendael & Van Mierlo 1990). Maaien met afvoeren blijkt gunstiger te zijn voor de erosiebestendigheid van rivierdijken dan maaien zonder afvoeren (Van der Grift & Vesseur 1991, Van der Zee 1992).

4\

Bermen moeten meestal regen- en smeltwater van de verharding kunnen opvangen en afvoeren.
Het voordeel van onverharde bermen isdat ze plaats bieden om er kabels en leidingen in te leggen die bereikbaar blijven. Deze functie kan in strijd komen met de ecologische functie, wanneer
bijvoorbeeld graafwerkzaamheden boomwortels beschadigen (Bomenstichting 1989), of andersom wanneer gevormde opslag leidingen onbereikbaar maakt.
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De waterkerendefunctievaneendijk staat voorop. Onderhoudisechterduur
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Verkeer en veiligheid
Bermen hebben een belangrijke functie voor de geleiding en veiligheid van het verkeer.
Verkeersdeelnemers moeten een goed zicht hebben op de weg en het overige verkeer. Dit geldt
speciaal voor kruisingen, bochten en ook spoorwegovergangen.
De vegetatie moet daar niet te hoog zijn in de eerste meter tot anderhalve meter van de berm of
de afstand tot geleiderail of reflectorpaaltjes, anders wordt bij slecht weer de kantstreep onzichtbaar. Een geleiderail is bij rijkswegen noodzakelijk als er geen obstakelvrije zone is. De breedte
van deze zone hangt af van de gemiddelde verkeerssnelheid. Nadere uitwerking van dergelijke
verkeerskundige en verkeerstechnische eisen kan men vinden in de Richtlijnen voor het
Ontwerpen van Auto- en Niet-Autosnelwegen (ROA en RONA). Die zijn te bestellen bij het
CROW in Ede.
In België vaardigt de Administratie Wegeninfrastructuur en Verkeer richtlijnen uit. Die zijn te
bestellen bij het verkoopkantoor van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
De vrees dat de verkeersveiligheid in gevaar komt omdat bestuurders zouden worden afgeleid
door bloemrijke bermen blijkt ongegrond te zijn. Voor autobestuurders vormen de bloeiende
bermen juist een aangenaam en afwisselend wegbeeld. Ook voor passagiers en voor langzaam
verkeer isdat zeer aantrekkelijk.
Een speciale groep wegbermen vormen de midden- en tussenbermen. Zij zorgen voor de scheiding van rijbanen of van verkeerssoorten (langzaam en snelverkeer). Voor de verkeersveiligheid is
ook hier een lagere begroeiing in de eerste strook gewenst.

4\
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Verkeermoet kunnen uitwijken in deberm
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Bermen bieden ruimte voor uitwijkmanoeuvres op smalle plattelandswegen en in noodgevallen.
Sommige delen van bermen (rustplaaten) bieden plaats voor parkeren. Op die plekken is een stevige zode en een niet te hoge vegetatie in de eerste strook van de berm nodig.
Bovendien bieden bermen ruimte voor de plaatsing van wegmeubilair, zoals verkeersborden,
reflectorpaaltjes, bewegwijzering, verlichting, geleiderails en andere veiligheidsvoorzieningen.
Die moeten altijd zichtbaar blijven.

Natuuren milieu
Ook al hebben wegen negatieve effecten op natuur en milieu, toch kunnen de wegbermen een
positieve bijdrage leveren. De berm vormt een overgang in het milieu tussen weg en omgeving.
Zij fungeert als buffer om wederzijdse invloeden op te vangen. De eerste 1tot 1,5 meter van de
wegberm staat sterker onder invloed van het verkeer en heeft vaak ook een intensiever beheer.
Vanaf de wegzijde treden invloeden op door uitlaatgassen, wegenzout, olie, bandenslijpsel,
zware metalen, geluid, etc. Het afstromende regenwater kan in deze zone ook zijn vervuild.
Vanaf het agrarische achterland isverontreiniging met bestrijdingsmiddelen mogelijk. Behalve de
invloed van deze verontreinigende stoffen bestaat er zowel vanuit de weg alsvanuit de landbouw
invloed door vermestende en verzurende stoffen.

0A

Perjaar blijkt luchtverontreiniging een hoeveelheid stikstof van 35 à50 kg per hectare aan te
voeren (Bobbink e.a. 1990). Dit moet men met het maaisel afvoeren om de voedingstoestand
van de bodem constant te houden. De hoeveelheid stikstof die men per maaibeurt kan afvoeren,
is hieraan ongeveer gelijk. Wil men verschralen, dan isdus zeker een tweede maaibeurt noodzakelijk.
Zoals hiervoor al is uiteengezet, hebben bermen een ecologische betekenis als leefgebied voor
planten en dieren, als toevluchtsoord en als verbindingsweg.

Landschap en recreatie
Doorwegen en andere infrastructurele werken wordt het landschap versnipperd. Omdat bermen
de overgang vormen naar de omgeving, kan een goed ontwerp zorgen voor een inpassing van
de weg in het omringende landschap. Bermen kunnen zo bijdragen aan het herstel en de versterking van het landschap, zowel ecologisch als recreatief. Dijken zijn bijvoorbeeld landschappelijk
en biologisch karakteristiek voor ons land.
Door hun vorm en kleur zijn bermen visueel aantrekkelijk voor recreanten. Dit belang is vooral
groot voor langzaam verkeer. Bijvoorbeeld fietspaden slingeren zich vaak door boeiende landschappen. Bermen hebben zo een esthetische en zelfs educatieve waarde.

Produktie
Vroeger waren veel wegbermen van economische betekenis voor de landbouw vanwege de
begrazing door vee en door de mogelijkheid het hooi alsveevoer te gebruiken. Tegenwoordig is
het maaisel vaak een overtollig restprodukt geworden. Voor de intensieve veehouderij heeft het
een te lage voedingswaarde. Mede door de grote hoeveelheid isde noodzakelijke verwerking een
financieel probleem geworden. Dit issoms een overweging om methoden te kiezen die op de
korte termijn goedkoper zijn, maar ecologisch minder verantwoord (klepelen). Het isde vraag of
de besparingen opwegen tegen de vele bezwaren die aan deze methoden kleven.
Een ontwikkeling waarbij men het maaisel als grondstof ziet, iscompostering. Devragen die hiermee samenhangen komen ter sprake in het thema Groenrestprodukten.,
Veel dijktaluds kunnen nog wel een nevenfunctie vervullen voor de landbouw bij een extensieve
beweiding met vooral schapen. Soms worden brede bermen verpacht aan boeren.
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Wetten en regels
Deze paragraaf geeft een overzicht van wet- en regelgeving die betrekking heeft op bermen en
relevant overheidsbeleid in Nederland en Vlaanderen.

Nederland
Het Natuurbeleidsplan (1990) geeft een aantal zaken aan die te maken hebben met het beschermen en bevorderen van algemene natuurwaarden. De bermen vormen daarin veelal onderdeel
van de zogenaamde witte gebieden. Ze zijn geen onderdeel van de ecologische hoofdstructuur
van Nederland, maar vervullen wel een functie alsverbindingsweg tussen de kerngebieden binnen deze structuur.
De maatschappij wenst kruidenrijkere bermen vanwege de milieuverbetering en de grote betekenis voor planten en dieren. Groepen die hiervoor pleiten zijn de Vlinderstichting, de Vereniging
voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, imkers, enzovoort. Dit iste bereiken door een
meer gedifferentieerd maaibeheer, zonder rigoureuze ingrepen zoals chemische bestrijding en
bemesting en het maaisel te laten liggen.
De bescherming van dier- en plantesoorten is in Nederland in verschillende wetten geregeld,
onder andere in de Natuurbeschermingswet. Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij geeft een folder uit met alle planten en dieren die in Nederland wettelijk zijn beschermd
(te verkrijgen bij de Infotiek). Daarnaast zijn veel plantesoorten bij provinciale en gemeentelijke
verordeningen als beschermde soort aangewezen.
De Bestrijdingsmiddelenwet geeft aan dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor alle toepassingen verboden is,tenzij het etiket anders aangeeft. Perstof isgeregeld waar die wel mag worden
toegepast. Enkele stoffen zijn nu nog toegestaan voor gebruik op wegranden, onder geleiderails
en hekwerken. Het bestrijdingsmiddel MCPA isalleen toegestaan voor pleksgewijze bestrijding van
akkerdistel.Andere plantesoorten mogen beheerders in bermen niet chemisch bestrijden.

fmA
* *

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen isde afgelopen jaren sterk afgenomen. In het
kader van het Meerjarenplan Gewasbescherming worden alle langwerkende (persistente) bodemherbiciden kritisch beoordeeld op nevenwerkingen en hun toepassingsgebied. Alleen enkele kortwerkende contactmiddelen blijven over voor beperkte toepassingen.
Plaatselijk gelden nog distelverordeningen van provincie, gemeente of waterschap. In het verleden werden deze uitgevaardigd omdat men onvoldoende kennis en mogelijkheden had voor de
(chemische) bestrijding van akkerdistels binnen de landbouwpercelen. Inveel gevallen
beschouwt men de naleving van deze verordeningen niet meer als noodzakelijk. Ze dragen een
'slapend' karakter. Beheerders kunnen mechanische manieren toepassen om hinderlijke akkerdistelhaarden op te ruimen.
Soms leggen schouwvoorschriften ernstige beperkingen op aan bermbeheerders. Afstemming van
de beheertijdstippen vanwatergang en berm isnodig. Dit ismogelijk in het kader van de
Relatienota. De beheerder kan voor een beperkt aantal slootkanten (vooral in veenweidegebieden)
en dijken binnen relatienotagebieden vrijwillige beheerovereenkomsten afsluiten voor zes jaar.
Bij de aanleg en reconstructie van wegen in het kader van de landinrichting isook het daarbij
behorende instrumentarium van regels en subsidiemogelijkheden van toepassing.
Natuurtechniek wordt door de Rijksoverheid gestimuleerd met aanlegsubsidies van 6 5 - 1 0 0 %.
Veel bermen zijn beplant met bomen, soms vormen die zogenaamde boomweiden. Beplanting
met bomen gebeurt meestal via een landschapsplan waarbij een subsidie voor snelgroeiend hout
een rol kan spelen. Uit onderzoek blijkt echter dat de ecologische waarde van boomweiden
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gering is(Verkaar e.a. 1989). Bij de keuze al dan niet te beplanten dient men tevens de waarde
van de kruidachtigen te betrekken.
Plannen op provinciaal en lokaal niveau kunnen beheerders uitwerken in overleg met de LNOconsulentschappen van het ministerie van LNV of met ondersteuning van de Adviesgroep
Vegetatiebeheer van het IKC natuurbeheer.

Vlaanderen
InVlaanderen wordt het bermbeheer sinds 1985 wettelijk vrij strak gereglementeerd door het
Bermbesluit (van de Vlaamse Executive van 27 juni 1984). Het iseen uitvoeringsbesluit van de
(Belgische) Wet op het Natuurbehoud (van 12 juli 1973).
Het besluit heeft betrekking op alle bermen langs wegen, waterlopen en spoorwegen gelegen in
het landelijk gebied voorzover die beheerd worden door publiekrechtelijke rechtspersonen.
Het Bermbesluit
- verbiedt het gebruik van herbiciden;
- beperkt de perioden waarin men mag maaien (de eerste maaibeurt niet vóór 15 juni, de eventuele tweede maaibeurt slechts na 15 september);
- verplicht tot afvoeren van het maaisel binnen tien weekdagen na het maaien;
- verbiedt het beschadigen van ondergrondse plantedelen en houtige gewassen.
Van de voorgeschreven maaitijdstippen mag de beheerder alleen afwijken met toestemming van
de Gemeenschapsminister bevoegd voor natuurbehoud. Aanvragen hiertoe moet de beheerder
indienen bij de provinciale buitendiensten van het Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling.

* \
De beheerder kan alleen afwijken van het maaitijdstip om redenen van natuurbehoud. De aanvrager moet dit motiveren met een beheerplan en een kaart (schaal 1 : 10.000) waarop de secties zijn aangegeven waarvoor de aanvraag geldt.
Een uitzondering geldt voor de wegranden van de berm. Deze mogen worden gemaaid als dat
nodig isvoor de verkeersveiligheid of om borden zichtbaar te houden.
Eentoelichtende brochure (Storms 1989b) is uitgegeven door het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Deze iste verkrijgen bij het Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling. Hierin staan
ook praktische richtlijnen voor het opstellen van een bermbeheerplan samengevat.
Belangrijke aanvullingen op het Bermbesluit vormen:
- de Omzendbrief van Gemeenschapsminister Sauwens van 21 mei 1991. Hierin wordt een
extra nadruk gelegd op het zo ruim mogelijke toepassingsgebied van het Bermbesluit, het verbod op het gebruik van biociden en dejuiste keuze van maaifrequenties en maaitijdstippen;
- de Dienstorder van deVlaamse minister Kelchtermans van 14 april 1993. Hierin wordt de
nadruk gelegd op dezelfde aspecten van het bermbeheer, maar wordt toestemming gegeven
voor het uitvoeren van een veiligheidsmaaibeurt over een breedte van maximaal 2 meter
naast de wegverharding tussen 15 april en 15 juni en met opkuis van het maaisel.
Andere nota's die betrekking hebben op het bermbeheer zijn:
- de Richtnota 'De Groene Hoofdstructuur van Vlaanderen" (Kelchtermans 1990);
- het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 1991 tot instelling van een vergunningsplicht voor de wijziging van vegetatie en van lijn- en puntvormige elementen.
Het Bermbesluit stuit op praktische problemen bij de organisatie van het maaiwerk door de uitvoerders (meestal aannemers). Om planningsproblemen op te lossen wordt regelmatig van de
gestelde maaitijdstippen afgeweken. Een ander belangrijk probleem isde hogere kostprijs van het
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bermbeheer. Dit iste wijten aan strengere controles op het afvoeren van het maaisel.
De praktische uitvoering van het Bermbesluit komt bovendien dikwijls in botsing met het Besluit
over de bestrijding van de bloei, de zaadvorming en uitzaaiing van schadelijke distels. Dit laatste
besluit geldt ook voor bermen. Het niet vernietigen van distels leidt vaak tot proces-verbalen. Dat
iseen belangrijk probleem voor opdrachtgevers.

Vlaams Vademecum Natuurtechniek
Voor de oplossing van de praktische problemen bij de uitvoering van het Bermbesluit wordt
gedacht aan het opstellen van beheerplannen waarin een gedifferentieerd maaibeheer is opgenomen. Binnen de werkgroep Natuurtechnische Milieubouw van de Administratie Milieu, Natuur en
Landinrichting wordt gewerkt aan een Vademecum Natuurtechniek waarin dit onder andere
besproken wordt. Ook de bestrijding van distels wordt hierin behandeld. Het boek verschijnt in
1995.
Een aantal plantesoorten is in België wettelijk beschermd bij Koninklijk Besluit van 16 februari
1976 (Belgisch Staatsblad 24-3-76).

Planning: bermbeheerplan
Het maaien van bermen is,vooral voor kleinere gemeenten met relatief veel buitengebied, een
niet geringe klus. Om wensen en mogelijkheden optimaal op elkaar af te stemmen tegen minimale kosten is planmatig, doelgericht en kostenbewust beheer noodzakelijk.
Een beheerplan isdaarbij een hulpmiddel. Het bevat:
- gegevens over aard en situering van het groen, niet alleen van grasbermen, maar ook van
beplantingen, sloten, enzovoort (actuele en potentiële vegetatie, bermbreedte, isolatie ten
opzichte van het achterland);
- algemene uitgangspunten en doelstellingen afgeleid uit het landschapsplan die moeten leiden
tot bepaalde eindbeelden;
- de bijbehorende beheervisie en beheermaatregelen voor een planperiode van ongeveer tien
jaar;
- een (globale) kostenraming.

^^^
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Het plan isintegraal, dat wil zeggen dat het isopgesteld voor alle groenvoorzieningen en hun
beheer, in een onderlinge samenhang.
In Vlaanderen moeten beheerplannen worden goedgekeurd door de Administratie voor
Wegeninfrastructuur en Verkeer en de Administratie voor Milieu, Natuur en Landinrichting. De
beheerplannen moeten worden opgesteld per tracégedeelte of per administratieve eenheid. Het
isechter noodzakelijk de plannen ook in een breder ruimtelijk kader op elkaar af te stemmen.
Men kan starten met de meest waardevolle bermen of bermdelen en de inventarisatie later uitbreiden. Op grond van indicatorplanten zijn bermtypologieën op te stellen, op kaart en in tabelvorm. De determinatiesleutel in Plantengemeenschappen van Nederlandse Wegbermen (Sykora
e.a. 1993) kan hierbij helpen. Hiermee is het mogelijk uitgekiende bestekken en maairoutes op te
(laten) stellen. Planning en calculatie zijn zelfs mogelijk met speciaal ontwikkelde software. Een
voorbeeld hiervan is het computermodel Ecoberm (Greven 1993).

Landschapsplan
Bij aanleg en reconstructie vormt een landschapsplan de basisvoor een (her)inrichtingsplan en
een aanlegbestek. In bestaande situaties is het bermbeheerplan een detaillering en concretisering
van het landschapsplan of de beheervisie uit een bermbeleidsplan. Uit het beheerplan volgt een
onderhoudsbestek.
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Bestekken
Bestekken bevatten de maatregelen voor de korte termijn die zijn gericht op het bereiken of in
stand houden van eindbeelden. Het gewenste resultaat isgestandaardiseerd en juridisch verantwoord te beschrijven volgens de RAW-systematiek (CROW 1 990b). Op de lagere planniveaus
vindt steeds verdere detaillering plaats. Niet alle onderdelen behoeven even gedetailleerd te zijn.
Evaluatie van het beheerplan is na tien jaar noodzakelijk (Rijkswaterstaat 1991 b).
Elke keuze over de wijze van onderhoud isafhankelijk van de eigenschappen van de berm, de
huidige en de gewenste aard van de begroeiing, maar ook van de bestemming van het maaisel,
de beschikbaarheid van personeel en materieel en niet in de laatste plaats de financiële mogelijkheden. Een planmatige aanpak bespaart voorbereidingstijd voor de uitvoering of uitbesteding
van werk.

Onderzoek, voorlichting, onderwijs
Onderzoek
Nederland

* \

In Nederland wordt onderzoek verricht door:
- De Vakgroep Terrestrische Oecologie en Natuurbeheer (TON) van de Landbouwuniversiteit
Wageningen Deze vakgroep verricht fundamenteel onderzoek. Praktijkgericht onderzoek vindt
plaats in samenwerking met de Adviesgroep Vegetatiebeheer van het IKC-Natuurbeheer van
het ministerie van LNV;
- De Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat (RWS-DWW) en de regionale directies van Rijkswaterstaat;
- Onderzoekinstituten: IBN-DLO (bos, natuur en stedelijk groen), IMAC-DLO (landbouwapparatuur), SC-DLO (landelijk gebied), AB-DLO (gewasproduktie);
- Universiteiten;
- De Vlinderstichting, de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ), enzovoort.
DeVakgroep TON onderzoekt met de DWW onder welke abiotische omstandigheden de plantengemeenschappen, zoals onderscheiden door Sykora e.a. (1993), voorkomen. Gekeken wordt
naar bodemfactoren, soortensamenstelling, bovengrondse biomassaproduktie, voedingsstoffen in
de bodem en in het gewas, afgevoerde hoeveelheid nutriënten en soortendiversiteit.
Eindrapportage wordt verwacht in 1996.
Verder onderzoekt TON wat het effect isvan het korter of langer laten liggen van maaisel op de
uitspoeling van nutriënten. De resultaten moeten kunnen worden gebruikt om de efficiëntie van
een verschralingsbeheer te verhogen.
In samenwerking met het AB-DLO heeft RWS-DWW een wegbermmodel (BermProd) ontwikkeldter voorspelling van gewenst beheer op grond van gewasproduktie.
DWW onderzoekt zelf de mogelijkheden om door inrichtingsmaatregelen te komen tot laag-produktieve bermen.
Een onderzoek van het Instituut voor Bos-en Natuuronderzoek in opdracht van DWW ontwikkelt
een 'expertsysteem' om de betekenis van wegbermen voor dagvlinders en later ook voor andere
organismen te vergroten. Het eindrapport verschijnt in 1996.
Op de overgang van kruidachtige naar houtachtige vegetaties zijn ontwikkelingskansen voor
mantel- en zoomvegetaties. Een eerste tussenrapport van een DWW-onderzoek hiernaar vis in
1994 verschenen (Van den Hengel & Van Schaik, 1994).
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België
In België wordt onderzoek verricht bij de volgende instanties:
- Rijksuniversiteit Cent;
- Vrije Universiteit Brussel;
- Université de Liège;
- Vereniging voor Openbaar Groen (WOG), Brugge

Voorlichting en advisering
Voor algemene advisering over bermbeheer:
- het IKC natuurbeheer (vooral de Adviesgroep Vegetatiebeheer) en de regionale consulentschappen LNO van het ministerie van LNV;
- andere (semi)overheidsinstellingen (Rijkswaterstaat, Provinciale diensten, Directie Beheer
Landbouwgronden);
- Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie voor Milieu, Natuur en Landinrichting,
Bestuur Natuurbehoud en -Ontwikkeling, Werkgroep Natuurtechnische Milieubouw;
- onderzoekinstellingen (bijvoorbeeld IBN-DLO).

Onderwijs
Op verschillende plekken wordt onderwijs verzorgd dat voor het bermbeheer van belang kan
zijn:
- IPC Groene Ruimte;
- Agrarisch Onderwijs Centra;
- Rijkswaterstaat, Dienst Weg en Waterbouwkunde, Onderafdeling Advies, Landschap en
Natuurlijk Milieu;
- IAHL,Transferpunt Larenstein;
- VHS Bergen.

^m\
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Meer informatie over dit onderwijs iste verkrijgen:
- bij de instellingen zelf;
- bij het IKC natuurbeheer;
- bij de SOG (Stichting Onderwijs Groenvoorzieningen, Arnhem) en STOAS.
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Over dit deel
Dit deel Bisvooral bedoeld voor het management dat te maken heeft met beheer bij aanleg en
onderhoud van bermen en voor de uitvoerders. De verschillende mogelijkheden en de overwegingen komen in dit deel ter sprake. De beheermiddelen worden in deel C behandeld.
De eerste paragraaf gaat in op het onderhoud van kruidachtige vegetaties. Aan de orde komen:
- inzetbaarheid;
- beheertactiek;
- effectiviteit;
- kosten;
- milieuhygiëne en ecologie;
- veiligheid en ergonomie.
Daarna komen de aspecten waarmee men bij de aanlegfase te maken heeft.
- het ontwerp;
- de profielopbouw;
- het aanbrengen van de vegetatie;
- reconstructie en groot onderhoud, zoals verlagen van de bermen en afsteken van de
overgroeiende kanten.

Bermonderhoud
Vrijwel overal in Nederland zouden kruidachtige vegetaties zonder menselijk ingrijpen uiteindelijk
in bos veranderen. Daarom wordt er gemaaid, worden boompjes uitgetrokken en wordt soms
ook heide of berm geplagd.
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Achtereenvolgens komt in deze paragraaf ter sprake:
- waar niets doen;
- waar en met welke machines maaien;
- waar behalve maaien ook afvoeren nodig is;
- waar begrazing kan worden toegepast;
- hoe schade vanuit en aan omliggende terreinen iste beperken.
Deel Czal vooral ingaan op apparatuur voor het maaien en afvoeren. Erzijn nog enkele andere
beheermiddelen bij het bermbeheer inzetbaar. Die zullen hier slechts kort worden genoemd:
- Chopperen iseen maatregel die onder andere Staatsbosbeheer toepast in een vergraste heidebegroeiing. Het lijkt op maaihakselen en verwijdert zowel de vegetatie alsde strooisellaag.
- Het verwijderen van ongewenste opslag kan met de hand gebeuren, eventueel met een
'Folsche prunustrekker', of met de motorzaag of bosmaaier.
- Verlagen van bermen komt aan de orde in de tweede paragraaf (aanleg en reconstructie).

Niets doen
Kruidachtige vegetaties hoeven niet overal en ieder jaar gemaaid te worden. Met niets doen op
enkele plaatsen iseen zekere variatie in de structuur van de vegetatie te bereiken die gunstig is
voor planten en dieren. Bovendien kan de werkbesparing de hoeveelheid geproduceerd maaisel
verminderen en de kosten drukken.
De keuze voor niets doen is het best toepasbaar waar voldoende ruimte is, in overgangssituaties
en op plaatsen die voor machines moeilijk bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld rondom bomen, de verst
gelegen delen van taluds en in plaatselijk brede tot zeer brede bermgedeelten, vooral wanneer
die grenzen aan bos of water.
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De beheerder kan afzonderlijke bermgedeelten met verschillende frequenties maaien (gedifferentieerd beheer) en op brede ruigere bermen met een lage maaifrequentie het maaien een of meer
jaren overslaan (gefaseerd maaibeheer).
Uit efficiëntie-overwegingen kan ook het bermbeheer worden gestaakt van weggedeelten die
binnen ongeveer drie jaar zullen worden gereconstrueerd.

Verruiging
Daar waar niet wordt gemaaid, ontstaat binnen korte tijd een ruigtkruidenvegetatie . De snelheid
waarmee dit gebeurt isvooral afhankelijk van het bodemtype. Niets doen is gunstig voor een
beperkt aantal graslandplanten en ruigtesoorten (forse grassoorten, op zeer rijke bodem ridderzuring, bereklauw, fluitekruid). Bekeken op een grotere schaal (enkele kilometers) kan deze structuurvariatie zorgen voor de toename van de faunistische diversiteit en ecologische kwaliteit. Dit
belang kan uitstijgen boven de plaatselijke achteruitgang van de visuele waarde van bloeiende
bermen.
Rijkswaterstaat heeft onderzoek verricht naar het effect van verschillende maairegimes op de
natuurontwikkeling in bermen en naar de ontwikkelingskansen van mantel- en zoomvegetaties.
(Meijer 1993)
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Een plaatselijk ruige vegetatiekan van belang zijn voor veel Insekten

Maaien
Door te maaien fixeert men de vegetatieontwikkeling in een bepaald stadium. Uit kostenoverwegingen zou het verstandig zijn overal slechts naar behoefte te maaien. Sommige gedeelten van
de kruidachtige vegetatie kan men laten verruigen, andere gedeelten, bijvoorbeeld de strook
naast de verharding, vereisen vanwege de verkeersveiligheid juist een hogere maaifrequentie. Een
maairegime kan worden gekozen op grond van het beheertype en het ontwikkelingsstadium van
de vegetatie.
Of maaien gewenst isen welke maaisystemen de beheerder kan inzetten, hangt af van de huidige en de gewenste vegetatie, de terreinsituatie waaronder de draagkracht van de bodem, de helling en lengte van het bermtalud en het aantal obstakels (bomen, wegmeubilair). Bovendien
moet men werken met de lokale mogelijkheden en beperkingen zoals schouwplicht en aangrenzend landgebruik.
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Maaisystemen
Het soort machines dat de beheerder inzet om te maaien (het maaisysteem) is afhankelijk van de
beheerdoelstellingen, deverlangde kwaliteit van de maaistoppel en van het maaisel, de maaifrequentie en de terreinomstandigheden. Dit alles moet uiteraard worden gepast binnen de randvoorwaarden van beschikbare machines en financiën.
Slechts een heel klein deel van de grazige vegetatie wordt handmatig gemaaid met bosmaaier
(of 'opslagmaaier') of zeis.Ze worden vooral gebruikt voor bijmaaien en voor terreindelen die
ontoegankelijk zijn voor grote machines, zoals bermen van holle wegen. Ook worden bosmaaiers
in (spoor)bermen ingezet. Het overgrote deel van de kruidachtige vegetaties wordt machinaal
gemaaid.
Ook de toepassing van verschillende maaisystemen verschilt sterk. Het te gebruiken machinepark
kan bestaan uit: trommelmaaiers, schotelmaaiers, maaibalken, en klepelmaaiers. Vooral gemeenten en waterschappen maken nog veel gebruik van klepelmaaiers. Een machine die nog niet zo
lang geleden zijn intrede heeft gedaan in het maaimachinepark isde maai-zuigcombinatie.
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Op vlakkestroken tot eenhelling van 1: 2 kan men eentrekker,unimog of vrachtwagen meteen
hydraulische arm inzetten

Op vlakke bermen zijn normale landbouwtrekkers inzetbaar. Op vlakke stroken tot een helling
van 1 :2 naast de rijbaan kan men werktuigdragers inzetten (trekker, unimog, vrachtwagen)
waaraan een hydraulische arm is aangebouwd.
Dit kan tot een taludlengte van 10 meter, mits de berm van twee kanten bereikbaar is.
Op afgesloten steile taluds van dijken of spoorbermen iseen extensieve beweiding of een combinatie van maaien en beweiden een alternatief.
Taluds steiler dan 1 :2 en langer dan 10 meter kunnen niet met gangbare machines worden
gemaaid , vooral het machinaal afvoeren geeft problemen. Op glooiende terreinen kunnen éénassige maaimachines (maaibalken) worden gebruikt of speciale trekkers met een laag zwaartepunt, eventueel zelfs met rupsbanden.
Zware machines kunnen het terrein vernielen,zeker onder vochtige weersomstandigheden. Dat
heeft verstrekkende gevolgen voor de civieltechnische functie van bermen en voor het milieu
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(waterafvoer, luchthuishouding in de bodem, doorwortelbaarheid en vegetatie). Om insporen en
slippen van banden te voorkomen moeten de bandenspanning en de belasting van voertuigen
niet te hoog zijn.

Verzamelen en afvoeren
De bermbeheerder moet het maaisel verzamelen en afvoeren waar dat om ecologische of economische redenen noodzakelijk isof vanwege de verkeersveiligheid. Met afvoeren kan de beheerder
verschralen en de diversiteit aan planten bevorderen.
Wanneer men maaisel bij graslandbeheer niet afvoert, werkt dit verruigend en produktieverhogend. Het organische-stofgehalte stijgt op den duur alsgevolg van een betere voedingstoestand
en vochthuishouding.
Op lange termijn zijn meer maaibeurten nodig en moet een grotere hoeveelheid maaisel worden
verwerkt.
Met een beheer waarbij maaisel wordt afgevoerd, kan men een lagere gewasproduktie bereiken
of de hoeveelheid maaisel op lange termijn verminderen. Een bijkomende reden om maaisel af te
voeren isdat, als het op het wegdek waait, hinder voor het verkeer kan worden veroorzaakt.

$

In het rapport Minder Maaisel (Meijer & Veen 1 993) wordt voor typologie van Sykora (1993)
aangegeven of de produktie van maaisel kan worden beperkt en wat de effecten hiervan zijn op
het eindbeeld van de vegetatie. Doelstelling van dit rapport was het vinden van mogelijkheden
om een bermbeheer te voeren dat zowel ecologisch als economisch rendabel is. Het uniforme
karakter van het huidige maaibeheer blijkt ongunstig voor een aantal faunagroepen (vlinders,
loopkevers, vogels en kleine zoogdieren). Het plaatselijk verlagen van de maaifrequentie in combinatie met het creëren van ruimtelijke variatie vergroot de mogelijkheden voor dieren in de
berm aanzienlijk. Voor de vegetatie moet echter jaarlijks worden gemaaid on de toevoer van stikstof uit de lucht te compenseren. In bepaalde situaties blijkt het aantal plantesoorten zelfs af te
nemen bij een lagere maaifrequentie dan tweemaal per jaar.
Achtereenvolgens komen nu ter sprake:
- het principe van verschraling;
- de bestemmingen van het maaisel;
- de werktuigen waarmee het maaisel kan worden afgevoerd.

Verschraling
Afvoeren verschraalt of houdt devoedingstoestand van de bodem in stand. Zeker bij de huidige
toevoer van voedingsstoffen door (lucht)verontreiniging isdit gewenst. Deze bemesting uit de
lucht zorgt voor een voortdurende verruiging van de vegetatie en verrijking van de bodem.
Verschralen betekent voedselarmer maken. Verschraling isde techniek die men toepast om de
verarming aan plantensoorten en structuur in kruidachtige vegetaties terug te dringen.
Verschralen kan leiden tot een soortenrijkere en daarmee bloemrijkere berm.
Het is mogelijk te verschralen op alle grondsoorten, alleen bereikt men het resultaat niet overal
op dezelfde manier en even snel. DeAdviesgroep Vegetatiebeheer heeft het verschralingseffect
op verschillende grondsoorten onderzocht. De resultaten komen hier op neer. Op zandgronden
wordt binnen 3-5 jaar een behoorlijke verschraling bereikt. Met name het gehalte kalium (K) gaat
de groei beperken. Op kleigronden wordt dit effect niet aangetoond.Wel neemt de soortenrijkdom toe. Op goed doorluchte veengrond komen veel plantevoedende stoffen ter beschikking
door oxydatie van het veen. Hierdoor ontstaan ruigkruidenvegetaties.
Op voedselarme en minder voedselrijke zandgronden neemt de voedselrijkdom van de bodem af
en dat kan leiden tot een afname van de gewasproduktie. Ook op voedselrijke gronden (klei, loss,
veen) heeft afvoeren zin. Hier kan de gewasproduktie toch dalen bij gelijkblijvend voedingsniveau
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van de bodem. Het effect bestaat uit een verandering in de structuur van de begroeiing, de
maaivorm. Grassen hergroeien snel na het maaien.Alsde grasgroei echter afneemt, kunnen zich
in plaats van grassen in een zogenaamde gesloten zode steeds meer rozetvormende kruiden ontwikkelen.
Erontstaan meer korte gedrongen planten, vaak met een hoge bloeiwijze. Dit noemt men een
holle zode. Typische voorbeelden van dergelijke planten zijn biggekruid, paardebloem enweegbree. De bladeren zijn plat en laag bij de grond. Deze bedekken de bodem terwijl de wortels de
grond vasthouden. Bij het maaien van deze kruiden zal minder massa afgevoerd hoeven te worden dan bij grassen.
Al bij de aanleg van bermen kan aan verschraling aandacht worden besteed. Laten liggen van het
maaisel kan leiden tot verruiging van de vegetatie en vermindering van de draagkracht en stevigheid van de zode. Op dijktaluds blijkt maaien en afvoeren de voorkeur te hebben boven maaien
en laten liggen, zowel voor een betere erosiebestendigheid als om botanische redenen.

4B

Grassen en rozetvormende kruiden na een maaibeurt
Crossenenrozetvormende kruiden hebben verschillendegroeivormen, wat van invloed isopdemassadie
men moet afvoerenna een maaibeurt

Ook slootvuil en baggerspecie die op de berm worden gedeponeerd bij schonen en verruimen
van de aangrenzende watergang, moeten worden afgevoerd.Wanneer slootvuil en baggerspecie
blijven liggen, heeft dit een eutrofiërend, verontreinigend, verstikkend en verruigend effect op de
bodem en de vegetatie.
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Bestemmingen van het maaisel
De drie meest gebruikelijke bestemmingen van maaisel zijn vanouds de landbouw (gebruik als
veevoer en bodemverbeteraar), stort en compostering.
Elke afzetmogelijkheid stelt eisen aan de samenstelling en de verontreiniging. Het maaisel voldoet
in veel gevallen niet aan de hoge kwaliteitseisen van de tegenwoordige veehouderij. In het recente verleden werd het meeste maaisel gestort. Storten wordt echter steeds duurder door stijgende
vervoer- en stortkosten. Bovendien is het nu niet meer overal toegestaan.
De aandacht verschuift meer en meer naar compostering, maar het beleid ten aanzien van de
verwerking van bermmaaisel vormt in verschillende provincies een belemmering.

Veevoer
Veevoer was vroeger nog een rendabele afzetmogelijkheid voor bermmaaisel. Tegenwoordig
wordt bermmaaisel slechts sporadisch alsveevoer benut. Het vereist n.l. een goede kwaliteit
maaisel, zowel wat betreft samenstelling (hoge voedingswaarde, weinig zwerfvuil) alswat betreft
structuur (lang maaisel).
De afzet issteeds afhankelijk van de behoeften van lokale veehouders. Vooral het maaisel van de
eerste snede isgeschikt als vers veevoer. In het najaar isde voedingswaarde van het maaisel lager
en kan de landbouw het als kuilvoer gebruiken. Het bermmaaisel kan worden gemengd met ruwvoer. De meeste belangstelling bestaat voor hooi, maar hiervoor zijn vier dagen drogend weer
vereist (Crontmij 1988). In sommige streken wordt het maaisel afgevoerd naar een grasdrogerij
(meijer 1993). De chemische kwaliteit van het bermgras voldoet normaal gesproken aan de eisen
(Rijkswaterstaat 1994).

B

Bermmaaiselheeft vaak onvoldoende voedingswaarde
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Voor een goede lengte van het maaisel ismaaien met een maaibalk, trommel- of schotelmaaier
het beste. Gras voor een grasdrogerij (voor de produktie van veevoer) moet de wegbeheerder
soms gehakseld aanleveren. Men kan hiervoor een veldhakselaar gebruiken. Ook ten behoeve
van compostering kan een kortgeslagen of verhakseld maaisel nodig zijn.

Bodemverbeteraar
Voor gebruik van bermgras als bodemverbeteraar isontheffing verreist volgens de
Ontheffingsbeschikking verbodsbepalingen meststoffen uit 1977. Ontheffing wordt verleend,
indien het bermgras geen kwaad kan en bovendien een toegevoegde waarde heeft voor het
landbouwkundig gebruik van het land. Aan deze eisen voldoet het maaisel niet (Meesters 1994).
Het iste verwachten dat in de toekomst stingenter wordt gecontroleerd op het voorhanden zijn
van de benodigde vergunningen. Dit betekent een afname van deze afzetmogelijkheid.

Composteren
Composteren (hergebruiken van het maaisel) is in opkomst alsverwerkingsmethode van maaisel.
De eisen ten aanzien van verontreiniging, bijvoorbeeld met zwerfvuil en zware metalen, zijn
afhankelijk van de gebruiker van de compost. Het Besluit Kwaliteit en Gebruik Overige
Organische Meststoffen (BOOM) stelt hoge eisen aan de kwaliteit van compost. De afzetmogelijkheden van compost zijn matig. Andere vereisten zijn het vochtgehalte, de mate van verdichting en de afbreekbaarheid van eventueel bindmateriaal.
De kosten voor verwerking zijn relatief hoog, afhankelijk van transportafstanden en de composteringsmethode. Het maaisel kan ongedroogd worden afgevoerd als de vervoerkosten dat toelaten.
Men kan ook composteren met de bedoeling een volumereductie te verkrijgen alvorens het
maaisel te storten. De methode isook geschikt voor andere groenrestprodukten.

4B

Storten
Storten (maaisel als afval) isvanuit milieu-oogpunt op veel plaatsen verboden en wordt ook
steeds duurder door hogere stortkosten en grotere vervoerafstanden. Men betaalt per gestort
gewicht of volume. Ook de kosten voor het transport zijn van dezefactoren afhankelijk. De transportkosten stijgen door concentratie van stortplaatsen op minder locaties. Het isdus verstandig
eerst het volume en gewicht te reduceren. Het gebruik van pakken- of oprolpersen hiervoor is
efficiënter dan tussenopslag (Van Wijk 1983). Het storten wordt waarschijnlijk op korte termijn
(1à2 jaar) verboden.
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Steeds meerbermmaaisel wordt afgevoerd voor compostering
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Verbranden van maaisel in de berm, wat vroeger veel gebeurde, heeft zo'n vernietigende werking
op met name de bodemfauna dat dit ten sterkste afgeraden moet worden. Bovendien worden de
voedingsstoffen bij verbranding niet afgevoerd. Deze blijven in de asen dus in de berm achter.
Afvoeren van maaisel naar verbrandingsinstallaties vindt zelden plaats omdat dit een dure verwerkingsmethode is. Eenverwerkingsmogelijkheid die nog verder moet worden ontwikkeld, is
vergisting.
Een alternatieve bestemming voor het nuttig gebruik van bermmaaisel is: het plaatselijk verzamelen en in hoekjes op hopen zetten ten behoeve van defauna. Ook kan het beheer soms gedeeltelijk uit handen worden gegeven aan 'aangelanden'.
Meer informatie over het verwerken van bermmaaisel staat in het thema Groenrestprodukten.

Verzamel- en afvoersystemen
Het afvoersysteem moet worden gekozen op grond van het type produkt dat men kan afzetten.
Hieruit komen namelijk eisen voort over de lengte van het maaisel,de samenstelling of verontreiniging, het vochtgehalte en dergelijke.
Als het afvoeren gebeurt in een aparte werkgang, moet dat binnen enkele tot tien werkdagen na
het maaien worden gedaan. Om te kunnen afvoeren moet het maaisel eerst met harkmachines
op wiersen worden gelegd. Erzijn ook speciale harkmachines voor maaisel onder geleiderails.
Hier kan de beheerder ook (blad)blazers inzetten.

4S

Voor een snellere en meer gelijkmatige droging van hooi kan het noodzakelijk zijn in een extra
arbeidsgang een of meer malen te keren en te schudden met behulp van cirkel-, trommel- of
harkschudders. Dezewerktuigen worden bij de wiersmachines (thema Groenrestprodukten)
behandeld.
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Wiersen kunnen door diverse machines worden opgeraapt. De belangrijkste zijn opraapwagens,
pakkenpersen en oprolpersen. Een maai-zuigcombinatie kan het maaisel ook in dezelfde werkgang verwijderen (zie deel C). In verband met het gevaar van insporing moet men letten op het
gewicht van de totale machine inclusief lading. Omdat dijken vaak steile en lange taluds hebben,
kan aangepaste apparatuur voor maaien en afvoeren noodzakelijk zijn.
Daarnaast kunnen een veldhakselaar en verschillende soorten transportvoertuigen worden
gebruikt.

Begrazen
Beweiding kan soms worden overwogen als geheel of gedeeltelijk alternatief voor maaien en
afvoeren. Het wordt zeer sporadisch toegepast en alleen als het niet te duur is. De verkeersveiligheid laat het meestal niet toe. Bovendien moet het gras voldoende vrij zijn van zware metalen.
Vooral afgesloten brede taluds voldoen aan deze eisen, bijvoorbeeld dijktaluds en soms ook
spoorbermen. Gewoonlijk moet men hoge kosten maken voor de afrastering.
Schapen en jongvee (tot 18 maanden oud) zijn het meest geschikt voor begrazing van dijktaluds.
Koeien trappen de zode teveel stuk. Bovendien lopen koeien meer dan schapen steeds op dezelfde plekken en vormen zo paden.Vanuit natuurtechnisch oogpunt zijn grote percelen (5 ha of
meer) en een geringe veedichtheid gewenst. De kans op te grote beschadiging van de grasmat
neemt toe naarmate het talud steiler en langer is, het vee zwaarder is, de weersomstandigheden
natter zijn en de veedichtheid groter is(TAW 1986).
Een extensieve beweiding gedurende het hele jaar is in principe mogelijk. Beter dan continue
beweiding iseen periodieke beweiding van 2 tot 4 weken, afgewisseld met 4 tot 8weken rust
om de vegetatie te laten herstellen. Een ander goed alternatief is maaien en afvoeren in het voorjaar met een extensieve beweiding in de nazomer of voorbeweiding in het voorjaar in combinatie
met maaien en afvoeren in het najaar (TAW 1986, Van der Zee 1992).

Zift
*-'

Het effect op devegetatie kanzowel positief als negatief zijn. Het is mogelijk dat schade aan de
grasmat ontstaat, maar een begrazingsbeheer kan ook leiden tot meer soorten van schrale groeiplaatsen en meervariatie in destructuur van devegetatie. Hetselectieve gedrag van grazers zorgt
ervoor dat bij continue beweiding een mozaïekpatroon ontstaat van plekken met een verschillende
begrazingsdruk, nutriëntenniveau en betredingsintensiteit. Door betreding ontstaan openingen in
het vegetatiedek, waardoor kiemingsmogelijkheden voor andere plantensoorten ontstaan.
De gewasproduktie blijft gelijk of neemt af. Dit blijkt niet te komen door een afnemend nutriëntenniveau, maar door een verandering van structuur en dichtheid van de vegetatie ten gunste
van rozetvormende plantensoorten (Hendriks e.a. 1985).
Meer informatie over rivierdijkgraslanden iste vinden in de rapporten van Fliervoet (1992) en
Van der Zee (1992). De Adviesgroep Vegetatiebeheer (IKC natuurbeheer) en de Vakgroep
Terrestrische Oecologie en Terreinbeheer van de Landbouwuniversiteit geven adviezen.

Schade
De vegetatie van bermen kan schadelijke effecten ondervinden van de weg of van naastgelegen
landbouwgronden. Anderzijds kunnen landbouwgewassen schade ondervinden van de bermvegetatie. Soms wordt gevraagd het bermbeheer af te stemmen op het belendend grondgebruik
door de landbouw. De bestrijding van akkerdistel ishiervan het bekendste voorbeeld.Verder vrezen landbouwers kruisbestuivingen.
Landbouwers en ook beheerders beschouwen enkele soorten die in bermen soms als ongewenste
kruiden. Bijvoorbeeld grote brandnetel, ridderzuring, fluitekruid, kleefkruid en paardebloem. Bij
een moderne landbouwkundige bedrijfsvoering vestigen deze soorten zich niet of nauwelijks in de
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bebouwde percelen. Mechanische of chemische bestrijding op het landbouwperceel isal afdoende. De soorten komen overigens alleen voor in gestoorde milieus. Als in de berm een consequent
verschralingsbeheer gevoerd wordt, nemen zespoedig af. Enige uitzondering hierop is mogelijk
de paardebloem. De meeste ongewenste soorten kan men in 7tot 10jaar terugdringen. Zij vestigen zich ook nauwelijks inzulke schraalgraslanden.

Bestrijdingsmiddelen
Vroeger gebruikten beheerders nog veel herbiciden en andere biociden (insekticiden, fungiciden,
bactericiden). Nu heeft men meer inzicht in de negatieve consequenties voor natuur en milieu.
Herbiciden hebben een niet-selectieve werking en er kan verontreiniging optreden van bodem
en water door deze bestrijdingsmiddelen of hun afbraakprodukten. Insekten ondervinden directe
of indirecte schade. Ook de produktie van bestrijdingsmiddelen heeft negatieve milieu-effecten.
Bestrijding is in veel gevallen niet nodig gebleken of er zijn alternatieve mechanische methoden
mogelijk.
In Vlaanderen is het gebruik van herbiciden (en alle andere biociden) verboden volgens het
Bermbesluit van 1984. Alleen omwille van natuurbehoudsredenen kunnen beheerders ontheffing
verkrijgen voor uitzonderlijk en zeer selectief gebruik.
In Nederland wil de rijksoverheid onder andere in bermen alle milieubelastende bestrijdingsmiddelen niet langer toestaan in het kader van het Meerjarenplan Gewasbescherming (1991). Er
mogen alleen herbiciden worden gebruikt onder geleiderails en langs wegranden en pleksgewijs
voor de bestrijding van akkerdistels.

c

Achtereenvolgens komen aan de orde:
- (akker)distels;
- kruisbestuiving;
- schade van de landbouw aan de bermen;
- schade van de weg aan de bermen.
Een goede beheervoering kan schade beperken en voorkomen. Eenjuiste inzet van maai- en
afvoermaterieel isdaarbij nodig.

Distels
InVlaanderen isde beheerder verplicht schadelijke distels te bestrijden (Koninklijk besluit van
19-11-87, Belgisch Staatsblad 8-1-88). Bedoeld zijn akkerdistel, speerdistel, kalejonkeren kruldistel. De bloei,zaadvorming en uitzaaiing moeten worden belet. Het Bermbesluit verplicht de
beheerder er echter toe dit zonder herbiciden uit te voeren.
In sommige Nederlandse gemeenten, waterschappen en provincies isook een verplichting tot
het bestrijden van akkerdistels vastgelegd in een akkerdistelverordening. Hiervan betwijfelt men
aljaren het nut. Buiten landbouwpercelen wordt bestrijding van de akkerdistel afgeraden door
de Coördinatiecommissie voor Onkruidkunde (1978) van de Nationale Raad voor
Landbouwkundig Onderzoek. Het zaad vliegt niet ver weg en verliest snelzijn kiemkracht.
Bovendien isde akkerdistel van grote ecologische betekenis voor vlinders (distelvlinder, dagpauwoog), andere insekten en vogels. De verplichting tot bestrijding draagt vaak een 'slapend
karakter'.
Zo nodig kan de soort goed bestreden worden binnen de landbouwpercelen. Overigens geldt dit
ook voor andere ongewenste soorten. Daarbuiten isde bestrijding weinig effectief en doet meer
kwaad dan goed, men bestrijdt slechts symptomen.Als ergens massaal distels voorkomen, iser
sprake van verstoring. Distels zijn pioniersoorten of storingssoorten. Zowel chemische als mechanische bestrijding zijn verdere verstoringen. De open voedselrijke plaatsen zijn weer prima vestigingsplaatsen voor nieuwe distels.
Wil men toch distels in de berm (aan de bron) bestrijden, dan kan dit het beste op mechanische
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wijze gebeuren. De beheerder moet dan (pleksgewijs) maaien vóór de bloei in begin juni en om
de distel verder uit te putten later in de zomer nog een keer. Maaien onder natte omstandigheden zorgt dat de plantewortels gaan inrotten. Een andere mogelijkheid is het pleksgewijs bespuiten met het - nu nog in Nederland toegestane - bestrijdingsmiddel MCPA. Ook alle andere ongewenste planten zijn door maaien en afvoeren terug te dringen.
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4B
Deakkerdistel hoeft buiten landbouwpercelen
zelden bestredente worden

Kruisbestuiving
Akkerbouwers zijn soms bang voor kruisbestuivingen, die de waarde van hun cultuurgewassen
verminderen.
Bij de teelt van cultuurpeen kunnen kruisingen optreden met wilde peen. Dit wordt bevestigd
door onderzoek (Wijnheijmer & Ter Borg 1986). Daarom isen blijft het een noodzaak de bloei
van wilde peen in de omgeving van vermeerderingsvelden van cultuurpeen te voorkomen.
De normen ter voorkoming van kwaliteitsverlies door kruisbestuiving in de graszaadteelt zijn volgens onderzoek onnodig streng (Habekotté 1986). Als dezelfde grassen ook in de berm voorkomen, is het voldoende om enkele bermvakken tijdig te maaien.Te rigoureus ingrijpen moet men
juist voorkomen.
Wilde haver iseen eenjarige soort die door een gericht maaibeheer eenvoudig in de hand kan
worden gehouden

Schade vanuitde landbouw
Het beheer van de bermen en vooral ook van slootkanten kan worden bemoeilijkt als gevolg van
vermesting en verzuring door overwaaiende mest vanaf landbouwgronden of zelfs bewust meebemesten van bermen door de boeren. Ook bestrijdingsmiddelen kunnen vanuit landbouwgronden overwaaien of op een andere manier de bermen verontreinigen.
Het huidige niveau van luchtverontreiniging zorgt bovendien voor een constante aanvoer van
voedingsstoffen in de berm.Alsverruiging ongewenst is, moet dezelfde hoeveelheid voedingsstoffen jaarlijks met het maaisel moet worden afgevoerd.
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Insporing in deberm kan ongewenstebodemverdichting tot gevolg hebben

Schade vanafde wegenhet verkeer
Ook de weg en het verkeer brengen een aantal problemen voor de berm met zich mee. Het verkeer draagt bij aan de luchtverontreiniging waardoor vermesting en verzuring optreden. Bermen
zijn onderhevig aan verdichting als gevolg van uitwijkmanoeuvres en parkeren, aan verzilting als
gevolg van het strooien van wegenzout en aan vervuiling met olie, zware metalen, rubber en
stikstofoxiden. Beheerders kunnen enkele van deze effecten voorkomen.

Beheertactiek
Een beheerder neemt tactische beslissingen over periodes en frequenties waarin beheermaatregelen moeten plaatsvinden. Hij kiest de maaifrequentie en het maaitijdstip voornamelijk op
grond van de actuele en potentiële begroeiing, de gewasproduktie en het ontwikkelingsstadium
van de vegetatie.
Maatstaven voor dit laatste zijn bijvoorbeeld de hoogte van de vegetatie of de ontwikkeling van
bepaalde (indicator)soorten.
In een bermbeheerplan of maaischema legt de beheerder vast dat elk jaar op dezelfde plek bij
eenzelfde ontwikkelingsstadium van de vegetatie gemaaid wordt. Andere factoren die de keuze
bepalen zijn de fauna en het aangrenzende agrarische landgebruik. Om zoveel mogelijk belangen structureel te ondersteunen kan de beheerder gedifferentieerd maaien.
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In deze paragraaf komen achtereenvolgens aan bod:
- maairegimes uitbeheerplannen;
- maaifrequenties;
- maaitijdstippen;
- afvoertijdstippen;
- mogelijkheden omgedifferentieerd temaaien.
Bij een planmatig maaibeheer isvan tevoren duidelijk hoeveel enwelke werktuigen nodig zijn.

Maairegime
Onderdeel van een bermbeheerplan zijn demaaifrequenties enmaaitijdstippen voor detemaaien bermvakken. In combinatie vormen zijhetmaairegime. Een onderhoudsbestek of maaischema
vormt dehandleiding voor de uitvoering. Ditkanzowel intabelvorm alsinkaartvorm zijn uitgevoerd. BijRijkswaterstaat worden deze perregionale directie centraal opgesteld.
Bij hetopstellen van een maairegime eneen maaischema moet debeheerder met verschillende
eisen rekening houden (De Wael 1986):
- deorganisatie van hetwerk moet zoeenvoudig mogelijk zijn;
- deinzet van mensen enapparatuur moet zoveel mogelijk continu zijn;
- detemaaien oppervlakte moet perkeer een behoorlijke omvang hebben;
- anderzijds moet men niet meer maaien danerbinnen redelijke tijd kan worden afgevoerd.
Door jaarlijks hetzelfde maairegime tehanteren wordt gezorgd voor continuïteit inhetbeheer.
Dit komt ten gunste aanflora en fauna, effectiviteit en efficiëntie. Bijeen regelmatig maaibeheer
met vaste tijdstippen ontstaat een stabiele vegetatie metbijbehorende fauna.
Enige variatie inhetmaaitijdstip door weersomstandigheden ismogelijk. Ditmaakt een flexibele
tijdplanning noodzakelijk.

«

Maaifrequentie
Het maaibeheer wordt steeds meer gedifferentieerd uitgevoerd. Demaaifrequentie isniet voor
alle bermen en voor alle delen van deberm hetzelfde. Defrequentie (en detijdstippen)van
maaien kiest debeheerder afhankelijk van:
- devoedselrijkdom van debodem;
- degewenste mate van verruiging (bijvoorbeeld lager voor de verkeersveiligheid, hoger voor
de fauna);
- deaanwezige engewenste vegetatietypen.
Grofweg geldt dat waar men een grazige vegetatie nooit maait, ruigere kruiden enopdelange
duur struiken enbomen gaan overheersen.Waar men drie of meer keer perjaar maait, gaan
grassen domineren omdat kruiden dekans niet krijgen zichteontwikkelen.
De grazige vegetaties werden door hetIMAG ingedeeld invier klassen met een oplopende
gewasproduktie, uitgedrukt inkgdroge stof perhectare per jaar. Ditis15 -25%van het versgewicht.
GEWASPRODUKTIEKLASSEN EN BODEMSOORTEN

gewasproduktie(kg drogestof/ ha.jaar)

voedingstoestandvandebodem

klasse 1

850tot1500 kg

zeerschrale zandgronden

klasse II

1500tot 3000 kg

schrale onbemeste zandgronden

klasseIII

3000tot 4500 kg

voedselarmeonbemeste zandgronden

klasse IV

4500 kgenmeer

matigvoedselrijkeenvoedselrijke gronden
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Klasse Ikomt langs wegen vrijwel niet voor. De bermen met een droge-stofproduktie van ongeveer drie ton (klassen IIen III) zijn de schrale en voedselarme bodems (de onbemeste zandgronden). De bermen met ongeveer zeston produktie zijn de matig voedselrijke bodems (leem, loss,
zavel).
Op de voedselrijke bodems (klei, bemeste zandgronden, veen) kan de gewasproduktie liggen
boven acht ton droge stof per hectare.
In welke klasse een berm valt iste bepalen aan de hand van kensoorten of de produktie in voorgaande jaren. Bermen met veel kruiden hebben een relatief lage gewasproduktie. Bermen met
fluitekruid, bereklauw en brandnetel (veel kruiden hoger dan 80 cm) zijn voedselrijk.
De beheerder kan per steekproef enkele balen of een lading wegen en het aantal ladingen of
balen in een bermvak tellen.
De klassen I, II en IIIvereisen in de meeste gevallen één keer per jaar maaien en afvoeren; de klasseIVtwee keer per jaar. Bij een klepelbeheer waarbij het maaisel blijft liggen, iseen maaifrequentie van één tot drie keer noodzakelijk.
Als de produktie van de vegetatie relatief hoog is, heeft de vegetatie de neiging in of najuni plat
te gaan liggen. De hoogte van de vegetatie isdan meestal meer dan een halve meter. Om dit te
voorkomen istweemaal per jaar maaien en afvoeren nodig.

£

Op grond van het aanwezige vegetatietype kan de beheerder in meer detail bepalen wat de
maaifrequenties en maaiperiodes moeten zijn. In de volgende paragraaf iseen tabel opgenomen
van vegetatietypen met hun beheerregimes. Een gedetailleerde typologie van plantengemeenschappen van Nederlandse wegbermen isbeschikbaar uit onderzoek van Sykora, De Nijs en
Pelsma(1993).
Deze studie geeft voor de verschillende bermtypen karteringsmogelijkheden en tevens een karakterisering van het gewenste beheer. Daardoor kan ervoor Nederland een uniformer verantwoord
beheer ontstaan. Later zullen abiotische omstandigheden aan deze typologie worden gekoppeld.
RWS-DWW laat door het AB een wegbermmodel ontwikkelen ter voorspelling van gewenst
beheer op grond van de gewasproduktie.
Waar de verkeerssituatie dit vereist, moet met hogere frequentie gemaaid worden. Dat wil meestalzeggen dat daar behalve de gebruikelijke maaibeurt(en) één keer per jaar extra wordt
gemaaid. Bijvoorbeeld tot de reflectorpaaltjes (bebakeningsstrook), naast fietspaden de eerste 0,5
meter, in smalle middenbermen, de eerste meter van brede middenbermen, bij kruisingen, open afritten. Uit overwegingen van 'netheid' maait men gewoonlijk met een hogere frequentie
(tot vier maal) binnen de bebouwde kom en bij rustplaatsen en dergelijke.
Omdat op deze locaties de ecologische waarde gering is, kan worden overwogen daar te klepelen. Afvoeren van het maaisel op deze smalle stroken is niet noodzakelijk.
Op veel plaatsen kan ook minder intensief of met lagerefrequentie gemaaid worden.
Bijvoorbeeld één maal in de drie tot vijf jaar voor ruigtkruidenvegetaties en eens in de vijf tot acht
jaar voor heide. Zo creëert men overgangssituaties, bijvoorbeeld een ruige zoom langs beplantingen. Geschikte locaties om minder te maaien en het effect daarvan op de vegetatie zijn besproken bij het beheer van niets doen.
Rijkswaterstaat voert een langlopend onderzoek uit naar de effecten van een lagere maaifreqentie
op de ecologische kwaliteit en het bloemrijke uiterlijk van wegbermvegetaties.
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Deeerste meter van berm wordt om verkeerstechnische redenen vaakperjaar eenkeerextra gemaaid

Onderscheid isgemaakt naar wel en niet beschaduwd, op zand en op kleigrond. In de meeste
situaties voldoet het huidige beheer van twee maal per jaar maaien en afvoeren goed. Eenverlaging van de maaifrequentie van twee naar één maal per jaar blijkt in een aantal situaties nazes
jaar niet nadelig te zijn geweest voor de ecologische kwaliteit. Bijfrequenties lager dan één maal
per jaar blijkt de ecologische kwaliteit af te nemen (Melman 1988). Ruigtkruidenvegetaties met
een lagere maaifrequentie kan men het beste maaien met maaibalken of trommelmaaiers. Het
maaisel moet worden afgevoerd om verstikking van de resterende vegetatie te voorkomen.
RWS-DWW onderzoekt bovendien de mogelijkheden om met inrichtingsmaatregelen te komen
tot laag produktieve vegetaties.
Het verschralingseffect kan op langere termijn het aantal noodzakelijke maaibeurten verminderen
omdat de gewasproduktie in een lagere klasse terechtkomt (van III naar II). Dit kan zowel ecologisch als economisch voordeel opleveren. Klepelen kan erjuist toe leiden dat de gewasproduktie
in een hogere klasse terechtkomt.

Maaitijdstip
Het maaitijdstip wordt gekozen op grond van:
- het aanwezige vegetatietype;
- het ontwikkelingsstadium van te bevoordelen of te benadelen plantensoorten;
- het belang van de fauna;
- de technische functie van de berm;
- afstemming op het schouwtijdstip of aangrenzend (agrarisch) grondgebruik.
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In de paragrafen Craslandvegetaties en Ruigtkruidenvegetaties op de komende pagina's is het
beheer van bermtypen gegeven. Op grond van inventarisaties en deze tabel is het eenvoudiger
het maaien te plannen.
Voor een stabiele en bloemrijke vegetatie en voor de dieren kan men gedurende het jaar het
beste maaien op verschillende locaties en verschillende tijdstippen. Door niet overal hetzelfde
maaitijdstip te kiezen krijgen zowel voorjaar-, zomer- en nazomersoorten een kans om in bloei te
komen en zaad te zetten.
Het maaipatroon moet zich de volgende jaren herhalen, dus elk jaar ongeveer op hetzelfde tijdstip op dezelfde plek. Voor het beheer betekent dit continuïteit, de volgorde van te maaien
bermvakken moet gelijk blijven.
De keuze van het maaitijdstip isvan invloed op de botanische samenstelling van bermen. Het
tijdstip isvan invloed op de verspreiding van zaden en de uitbreiding van kruiden. Daarom verdient het de voorkeur te maaien na de bloei en zaadrijping. Gewenste soorten moeten daarna
nog voldoende herstelvermogen hebben.
Men stemt het maaitijdstip af op het bloeitijdstip van plantensoorten die men wil bevoor- of
benadelen. Daarbij maakt men gebruik van de concurrentie tussen kruiden en grassen en successievan bloeiende soorten gedurende het seizoen.
Om dit op een eenvoudige manier te doen, kan de beheerder letten op indicatoren zoals fluitekruid, gewoon biggekruid, boterbloem en paardebloemen. Het voorkomen of ontbreken en de
ontwikkeling van deze planten kunnen worden vertaald in data voor het maaien.

$

Als men één maal per jaar maait, kan dit het beste gebeuren voor eind augustus om voldoende
nutriënten af te voeren. De aanvoer van voedingsstoffen door luchtverontreiniging isgroot. In
september hebben planten de meeste voedingsstoffen al ondergronds opgeslagen.
Bijtwee maal per jaar maaien op voedselrijke kleigronden kan deels al in de tweede helft van mei
gemaaid worden. In de zomer isde vegetatie dan laag en bloeit goed.
In Vlaanderen mag de eerste maaibeurt niet vóór 15 juni zijn (Bermbesluit).
Hoog produktieve graslanden maait men uiterlijk begin juli. De tweede maaibeurt kan in september of oktober plaatsvinden.
In Vlaanderen niet eerder dan 15 september. Afwijkingen zijn alleen mogelijk om natuurbehoudsredenen en als men een beheerplan heeft.
Deze maaitijdstippen sluiten aan bij de ontwikkelingscyclus van de vegetatie. Als de beheerder de
dominantie van grassen op voedselrijke bodems wil onderdrukken door verschraling, moet worden gemaaid wanneer de meeste voedingsstoffen zich in de bovengrondse delen bevinden. Dit is
het geval na 15 juni en bij de hergroei na 15 september.
Te laat in het najaar maaien levert praktische problemen op. Het maaisel issnel te nat en te
zwaar om af te voeren. Bovendien isde kans op insporing groter.

Fauna
Het maaitijdstip isook van belang voor defauna. Het tijdstip van de eerste maaironde isvan
belang voor graslandvlinders omdat voor hen een belangrijke bron van nectar verloren kan gaan.
Bijvegetaties die één maal per jaar worden gemaaid, moet dit ten behoeve van insekten pas
vanaf eind augustus gebeuren. Dit is in tegenspraak met eenverschralingsbeheer. Om het
beheer te richten op zowel fauna als verschraling van de vegetatie isdifferentiatie noodzakelijk.
Om overlevingskansen ook voor kleine zoogdieren te vergroten, moet op ieder tijdstip voldoende
schuilgelegenheid beschikbaar zijn. Zie voor meer informatie het thema Graslanden.
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In enkele gevallen moet de beheerder pas na 15 juni beginnen met maaien in verband met
vogeleieren. In enkele streken van het land broeden kievit en scholekster soms in brede bermen.

Beheer graslandvegetaties bij bepaalde bodemsoorten (Bron:Koster1993)
Voedselarme, zure bodems
Kenmerkende soorten:
- natte bodem: egelboterbloem, moeraswalstro, veenpluis, waternavel;
- natte tot vochtige bodem: blauwe knoop, gewone dopheide, grote ratelaar, tormentil;
- droge tot vochtige bodem: kleine leeuwetand, schapegras, struikheide;
- droge bodem: gewoon biggekruid, grasklokje, muizeoor, zandblauwtje.
Beheer:
- op natte bodems eind juli tot eind augustus maaien;
- op de drogere bodems vanaf eind augustus tot eind september maaien;
- bij sterke toename van struik- of dopheide de maaifrequentie verminderen en houtopslag
verwijderen;
- bij dominantie van heide één maal in de 5 tot 7jaar maaien;
- vegetaties met orchideeën na zaadrijping, op z'n vroegst na eind juli / half augustus maaien;
- zeer droge, open vegetaties kunnen ook met een lagere frequentie worden gemaaid, bijvoorbeeld eens in de twee jaar;
- in vergraste of verrijkte bermen twee maal maaien half juni / half juli en rond half september.

Voedselarme tot matig voedselrijke overwegenddroge bodems

4S

Kenmerkende soorten:
- zwak zure tot neutrale bodem: gewoon biggekruid, grasklokje, hazepootje, mannetjes ereprijs,
veelkleurig vergeet-mij-nietje;
- basische (tot neutrale) bodem: akkerhoornbloem, echt bitterkruid, geel walstro, gewone rolklaver, grote tijm, jacobskruiskruid, liggende klaver, kleine knolboterbloem, kruipend stalkruid,
bontklaver.
- neutraal of zwak zure tot basische bodem: kleine leeuwetand, muizeoor, sint-janskruid, stijf
havikskruid, scherm havikskruid, vlasbekje.
Beheer:
- één maal per jaar maaien eind augustus tot begin september;
- vegetaties waarin een groot deel van deze soorten aanwezig zijn en welke zeer weinig gras
bevatten of in hoofdzaak polvormende grassen als schapegras kunnen met een lagere frequentie dan éénmaal per jaar worden gemaaid; dit isvaak het geval op hellingen en taluds die
op het zuiden liggen;
- gewoon biggekruid verlangt in verband met nieuwe kieming twee maaibeurten per jaar;
de eerste maaibeurt in juli, de tweede in september of oktober.

Matig voedselrijkesoms iets voedselarme, zomerdroge tot vochthoudende,
basische bodems
Kenmerkende soorten:
- aardaker, beemdkroon, blaassilene, echt bitterkruid ,gewone agrimonie, grote centaurie, heksenkruid, kattedoorn, rapunzelklokje, ruige leeuwetand, ruige weegbree, wilde cichorei,wilde marjolein.
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Beheer
- één maal per jaar maaien vanaf eind augustus tot half oktober;
- bij sterkevergrassing kunnen twee maaibeurten nodig zijn, de eerste eind mei / begin juni, de
tweede rond september of oktober;
- aardaker en rapunzelklokje mogen na mei niet meer gemaaid worden.

Matig voedselrijke, natte bodems
Kenmerkende soorten:
- dotterbloem, echte koekoeksbloem, egelboterbloem, gewone smeerwortel, grote ratelaar,
grote wederik, kale jonker, grote kattestaart, moerasspirea, watermunt, wilde bertram, zompvergeet-mij-nietje.
Beheer:
- één of twee maal perjaar maaien;defrequentie ismede afhankelijk van de situatie in het terrein
- indien de terreinsituatie zeer nat iséén maal in augustus of september maaien;
- op minder natte terreinen eind juni tot half juli en september tot begin oktober;
- indien orchideeën aanwezig zijn dan niet voor eind juli / half augustus maaien, na de zaadrijping.

Zeervoedselrijke, natte bodems
Kenmerkende soorten:
- groot liesgras, kluwezuring, kruipende boterbloem.

$

Beheer:
- indien de soorten ongewenst zijn twee keer per jaar maaien in juli en oktober, anders volstaan
met één maaibeurt.

Matig voedselrijke, droge tot vochtige bodems
Kenmerkende soorten:
- vochtig tot vochthoudende bodem: brunel, gewone ereprijs, gewoon barbarakruid, groot
streepzaad (basische bodem), gewoon knoopkruid, glad walstro, grote bevernel, grote pimpernel, kruisbladwalstro, pinksterbloem, rode klaver, paardebloem, pastinaak, scherpe boterbloem, smalle weegbree, smeerwortel, veldlathyrus, veldzuring;
- droog tot vochthoudende bodem: boerenwormkruid, gele morgenster, gewoon duizendblad,
gewone kruisdistel, heksenmelk, jacobskruiskruid, kleine klaver, margriet, peen, sint-janskruid,
vlasbekje, zwarte toorts.
Beheer:
- afhankelijk van vergrassing of verruiging één of twee maal per jaar maaien;
- bij één maaibeurt in september;
- bij twee maaibeurten de eerste rond eind mei / begin juni, de tweede van september tot half
oktober;

Zeervoedselrijke, vochtige bodems
Kenmerkende soorten:
beemdooievaarsbek, fluitekruid, gewone bereklauw, gewone smeerwortel, kruipende boterbloem, pastinaak, ridderzuring, rode klaver, scherpe boterbloem, veldzuring, vertakte leeuwetand, witte dovenetel.
Beheer:
- twee maal per jaar maaien: van half juni tot half juli en van september tot half oktober;
- bij sterk verruigde of vergraste vegetaties zijn in de eerstejaren drie maaibeurten gewenst:
rond half mei, eind juli en in september / oktober.
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Beheer ruigtkruidenvegetaties bij bepaalde bodemsoorten
Voedselrijke natte tot vochtige bodems
Kenmerkende soorten:
- matig voedselrijk tot voedselrijk: bitterzoet, grote wederik, melkeppe, moerasspirea, poelruit,
echte valeriaan;
- voedselrijk tot zeer voedselrijk: fluitekruid, harig wilgeroosje, gele lis, gewone engelwortel,
koninginnekruid, moerasmelkdistel, haagwinde.
Beheer:
- ten hoogste eens in de twee jaar maaien tot eens in drie tot vijf jaar, bij voorkeur gefaseerd.

Voedselrijke, vochtige tot droge bodems
Kenmerkende soorten:
- matig voedselrijk tot voedselrijk, vochtig tot vochthoudend: avondkoekoeksbloem, bezemkruiskruid, citroengele honingklaver, dauwnetel, kruisbladwalstro, vogelwikke, smalbladig wilgeroosje;
- matig voedselrijk tot voedselrijk, droog tot vochthoudend: boerenwormkruid, stinkende ballote, vlasbekje, zwarte toorts.
- voedselrijk tot zeer voedselrijk: akkermelkdistel, fluitekruid, gewone bereklauw, gewone klit,
groot hoefblad, kleefkruid, kweek, ridderzuring, speerdistel, witte dovenetel, zevenblad, zwarte mosterd.
Beheer:
- ten hoogste eens in de twee jaar maaien tot eens in drie tot vijf jaar, bij voorkeur gefaseerd.

flR

Afvoertijdstip
Afhankelijk van de bestemming moet het maaisel worden gedroogd voordat men het afvoert.
Ook ten gunste van de verspreiding van zaden van kruiden kan men het maaisel enige dagen
laten liggen.
Het drogen vergt drie tot zeven dagen, gemiddeld zijn vier dagen drogend weer noodzakelijk. Bij
het Nederlandse klimaat blijkt dit niet vaak voor te komen.
Volgens het Vlaamse Bermbesluit moet het maaisel altijd binnen 10 weekdagen na het maaien
verwijderd worden om verruiging door vrijkomende plantevoedingsstoffen te voorkomen.
Rijkswaterstaat hanteert de regel dat het maaisel binnen 14 weekdagen van het terrein moet zijn
afgevoerd.
De volgende Standaard RAW-Bepalingen (CROW 1990b) zijn van toepassing op het afvoeren:
- Maaisel dat moet worden afgevoerd, moet men binnen 7dagen op zwaden verzamelen.
- Maaisel dat is gekneusd en moet worden afgevoerd, moet men direct na het maaien op smallezwaden brengen.
- Maaisel dat isverzameld, moet men binnen 14 dagen na het maaien afvoeren.

Gedifferentieerd maaien
De beheerder kan verdere variatie aanbrengen volgens vaste patronen. Hierdoor hoeven niet alle
bermgedeelten in één piekperiode gemaaid te worden. Hij verdeelt de te maaien oppervlakte in
gedeelten met een maaibeurt in de voorzomer, zomer of nazomer. Zo ontstaan verschillende
vegetatietypen met hun eigen groei- en bloeicyclus en mogelijk een toename van de faunistische
diversiteit en ecologische kwaliteit. Of differentiëren zinvol is,wordt ook bepaald door het achterland en de voorkomende soorten.
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Voor ruige vegetaties die niet ieder jaar gemaaid worden iseen gefaseerd maaibeheer gewenst.
Hierbij maait de beheerder de ene strook het ene jaar en andere stroken in andere jaren volgens
een roulerend systeem. Bijvoorbeeld bij een maaifrequentie van één maal in de drie jaar maait
men elk jaar een derde deel.
Als de totale oppervlakte in een keer wordt gemaaid, verdwijnt in één klap de volledige leefomgeving voor bepaalde insekten. De uitgebloeide graslandplanten die in de winter overstaan, bieden schuilmogelijkheden voor overwinterende dieren.Vooral in de stad is hieraan behoefte.
Beheerders moeten voor deze vegetaties soms zwaarder materieel inzetten dan normaal.

ß
Maaifrequentie in eenbredewegberm:
A: minstenstwee keer perjaar maaien
B:eens perjaar maaien in het voorjaar
C:eens perjaar maaien in het najaar
D: eens per twee jaar maaien
E:niet maaien

Doordat een gedeelte ongemaaid blijft, bespaart men tijd en kosten, maar omdat de planning
extra organisatie vergt is een goedkoper onderhoud niet per se het gevolg.
Men moet de organisatie van het werk zo eenvoudig mogelijk houden, door duidelijke grenzen
voor de maaivakken vast te stellen. Men kan gebruik maken van bestaande perceelgrenzen, zijwegen en dergelijke. Grenzen tussen korte en ruige stroken moeten echter niet te gefixeerd zijn.
Eenzekere variatie inde grens isecologisch gunstiger dan een harde grens.
Een goede uitvoering vraagt bovendien betrokkenheid en motivatie van uitvoerend personeel of
aannemers.
Rijkswaterstaat onderzoekt de effecten van een omschakeling van een relatief intensief beheer
(twee keer per jaar maaien en afvoeren) naar een relatief extensief beheer (eenmaal per drie jaar
maaien en afvoeren). De voorlopige resultaten na drie jaar (Van den Hengel & Van Schaik 1994)
tonnen, dat op kleiige zandgronden zich een mantel- en zoomvegetatie lijkt te ontwikkelen. Op
klei-arm zand tekent zo'n ontwikkeling zich (nog) niet af.
Vooral de Vlinderstichting houdt zich bezig met gedifferentieerd maaibeheer en andere maatregelen ten gunste van de insekten, bijvoorbeeld in 'Vlindervriendelijk openbaar groen' (1990). De
Adviesgroep Vegetatiebeheer en de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat adviseren jaarlijks 10% van het maal-oppervlak niet te maaien, deze delen moeten dicht bij de
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gemaaide delen liggen. Dit komt de diversiteit van de gehele bermvegetatie ten goede. Hievan
profiteren vooral insekten en kleine zoogdieren.

Effectiviteit
Het resultaat van het maaibeheer moet zoveel mogelijk tegemoet komen aan de civieltechnische
en ecologische eisen die aan het object worden gesteld. Het resultaat bestaat uit:
- het maaibeeld, inclusief het bijmaaien rond obstakels;
- de maaihoogte;
- de kwaliteit van het maaisel;
- de maaivorm als uiting van het verschralingseffect;
- het effect van maaien en afvoeren op de erosiebestendigheid.

Maaibeeld
De subwerkgroep Kwaliteitseisen Resultaat van het CROW ontwikkelt normen voor werkzaamheden in de groenvoorziening. 'Beeldbestekken' bieden de beste mogelijkheden voor de praktische
uitvoering en controle. Deze zijn echter zeer moeilijk te formuleren.
Devolgende RAW-Bepalingen (CROW 1990b) zijn bij maaiwerkzaamheden van toepassing:
- Een gemaaid oppervlak moet een egaal maaibeeld hebben.
- Maaisel dat moet blijven liggen, moet gelijkmatig over het oppervlak zijn verdeeld.
- Maaisel dat op de verharding van een weg,fietspad,voetpad, parkeerplaats en dergelijke is
terecht gekomen, moet men direct verwijderen.
De kwaliteit van de maaistoppel wordt ten eerste bepaald door de manier waarop deze isafgesneden of afgeslagen. Klepelmaaiers slaan het maaisel kort, trommel- en schotelmaaiers snijden,
maaibalken knippen. Verder wordt de kwaliteit van de stoppel bepaald door de stoppelhoogte en
de uniformiteit daarin.

OP.
^*-'

Een aanvullende eis is hoe de machine het maaisel achterlaat, in verband met het verzamelen en
afvoeren. Trommel- en schotelmaaiers en vooral maaibalken leveren een lang maaisel, dat bij de
trommel- en schotelmaaiers bovendien op zwad ligt.

Bijmaaien
Onder bijmaaien wordt verstaan het tijdens een maaibeurt maaien rondom de stam van een
boom of een obstakel, tot eenafstand van 0,50 m vanaf die stam of 0,30 m vanaf dat obstakel
(CROW 1990b). Bijmaaien kan worden uitgevoerd met bosmaaiers of bermzwenkmaaiers.
RAW-Bepalingen (CROW 1990b) die betrekking hebben op bijmaaien, zijn:
- Binnen een afstand van 0,50 m van de stam van een boom moeten in de regel geen werkzaamheden uitgevoerd worden.
- Tot het maaien van bermen en taluds rekent men ook het met dezelfde frequentie bijmaaien
rondom andere obstakels dan bomen.
- Bijmaaien rondom bomen moet in een afzonderlijke werkgang worden uitgevoerd.
- Als de aannemer het maaisel verwerkt, hoort hierbij ook het maaisel dat vrijkomt bij het bijmaaien.
Om de veelvuldig voorkomende beschadiging van bomen en obstakels te beperken kan men:
- het bijmaaien rond bomen achterwege laten;
- vooraf maaien rond bomen, zodat de beschadigingskans door werktuigen afneemt. Hiervoor
kan men het beste een bosmaaier met een beschermring gebruiken;
- in zogenaamde boomweiden alle maaiwerkzaamheden staken;
- beschermpaaltjes plaatsen om de bomen.

307

Bermbeheer

B
Het bijmaaien met eenbosmaaier vormt eenextra kostenpost

Maaihoogte
De maaihoogte moet worden ingesteld op 5 tot 7 cm en op 10 cm bij de maai-zuigcombinatie
(Koster & Claringbould 1991). Ook volgens de RAW-Bepalingen (CROW 1990b) moet de maaihoogte 5 tot 10 cm zijn. Isde instelling te laag, dan iser gevaar voor beschadiging van ondergrondse plantedelen.
Volgens het Vlaamse Bermbesluit moet maaien gebeuren zonder ondergrondse plantedelen te
beschadigen. Daartoe moet de maaihoogte niet lager zijn ingesteld dan 10 cm. Isde instelling te
hoog, dan isoprapen moeilijker. Bovendien isde vegetatie bij een volgende maaibeurt meer verhout. Maaien isdan minder eenvoudig.

Kwaliteitvanhetmaaisel
De kwaliteit van het maaisel isvoor de bestemming ervan van belang. Devereiste kwaliteit wordt
vooral bepaald door:
- de voedingswaarde;
- het vochtgehalte;
- de eventuele verontreiniging van het maaisel met zware metalen, bandenslijpsel, wegenzout
en zwerfvuil (papier, karton, plastic, blikjes). Als het maaisel ook materiaal van het slootschonen bevat, kan het behalve vermestende stoffen ook hogere concentraties zware metalen,
bestrijdingsmiddelen en organische verbindingen bevatten;
- de lengte van het maaisel: bij klepelen wordt het gewas meermalen door de klepels verkleind.
Trommel- en schotelmaaiers en vooral maaibalken leveren een lang maaisel.
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Maaivormen verschraling
Wanneer men maaisel bij graslandbeheer niet afvoert, werkt dit op den duur verruigend en produktieverhogend. Dit is het geval wanneer de beheerder de eerste noch de tweede snede afvoert
en ook wanneer men alleen de eerste snede afvoert (Altena erOomes 1991).
Twee keer in een jaar maaien en afvoeren levert een grotere afvoer van stikstof dan eens per jaar
maaien en afvoeren, hoewel de totaal geproduceerde en afgevoerde hoeveelheid droge stof voor
beide maaifrequentiesvrijwel hetzelfde is(Oomes 1988). Later in het seizoenworden steeds
meer voedingsstoffen ondergronds teruggetrokken. Het maaien voor de bloei en afvoeren van
het maaisel veroorzaakt andere groeivormen. De plant bereikt niet zijn maximale hoogte, maar
hergroeit in een korte, gedrongen vorm die maaivorm wordt genoemd. Hierdoor kan de hoeveelheid maaisel verminderen. Zie ook Verschraling elders in dit deel.
Een lagere produktie iseen voorwaarde voor de vestiging van soorten van schralere groeiplaatsen, maar is niet altijd voldoende. Soms moet de zode voldoende open zijn voor soorten om zich
te kunnen vestigen. Bermverlaging waarbij de vegetatie wordt geplagd, iseen oplossing voor dit
vestigingsprobleem. Deze verstoring kan echter de vestiging van soorten van meer gestabiliseerde milieus verhinderen.
Op zand iseen verschralingseffect binnen drie tot vijf jaar zichtbaar. Op rijkere gronden is verschraling echter een kwestie van meer geduld. Op zijn snelst is na ongeveer vijf jaar een verandering van de soortensamenstelling en een eventuele vermindering van de gewasproduktie te zien.
Op kleigronden bleek bij twee maal per jaar maaien en afvoeren na negen jaar al bijna een halvering van de hoeveelheid maaisel te zijn bereikt (van 12 naar 7ton/ha; Altena &Oomes 1991). De
Adviesgroep Vegetatiebeheer onderzoekt het verschralingseffect op verschillende grondsoorten
nog verder.

B

In de volgende tabel is een aantal grassoorten weergegeven waarvan het voorkomen als indicatie
kan dienen voor een verrijking of verschraling van de bodem.
VERBAND TUSSEN GRASSEN OP DROGE TOT MATIG VOCHTIGE STANDPLAATSEN EN VOEDSELRIJKDOM BODEM
(BEDE 1994)

moerasstruisgras,schapegras, pijpestrootje,borstelgras,
gewoon stmisgras, reukgras, tandjesgras

Schraal

bevertjes (trilgras),zachtehaver,gewoon fakkelgras

Matigvoedselrijk

kamgras, ruwesmele, roodzwenkgras,veldbeemdgras,goudhaver
grotevossestaart, Fransraaigras,kropaar,beemdlangbloem,

Voedselrijk

echtewitbol, Engelsraaigras, timotheegras, ruwbeemdgras
De grassoorten zijn gegroepeerdvan droge tot matig vochtigestandplaatsen
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Door middel van een hooilandbeheer isinde bebouwde kom
boerenhooiland

te creëren
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Het uiteindelijk zichtbare resultaat is bekend onder het begrip 'de bonte berm'. Door middel van
een hooilandbeheer kan de beheerder zelfs op vooraf goed gekozen locaties in de bebouwde
kom een stukje boerenhooiland creëren.
De vermeerdering van het aantal soorten bleek tijdens proeven het meest markant bij twee maal
per jaar gemaaide proefvlakken in ruige bermen.Afvoeren van het maaisel heeft een duidelijk
positieve invloed op het soortenaantal. Erontstaat een bloemrijke berm (Zwaenepoel 1989).

Erosiebestendigheid
Op dijken en taluds voorkomt de vegetatie erosie. Vooral de 'stroomdalflora' levert goede resultaten op. Een maaibeheer van dijktaluds waarbij het maaisel wordt afgevoerd, verdient zowel uit
civieltechnisch als botanisch oogpunt de voorkeur boven een beheer waarbij het maaisel op het
talud achterblijft.
Maaien en afvoeren geeft in vergelijking met maaien zonder afvoeren een hogere bedekking,
kleinere gaten in de vegetatie, een betere doorworteling en een hogere afschuifweerstand van de
grond. Behalve deze betere erosiebestendigheid van rivierdijken isal na enkele jaren een afname
in biomassa te constateren (Van der Grift & Vesseur 1991, Van der Zee 1992).

Kosten
Bij het bermbeheer zijn er verscheidene kostenposten, met ieder hun besparingen. De volgende
zeven posten worden onderscheiden:

Aanschaf- enonderhoudskosten vanhet machinepark

Hó

Voor de verschillende machinegroepen staan deze kosten in deel Cvermeld.

Kosten vanvoor- en nabehandelingen
Het gaat hier om kosten voor verkeersmaatregelen, verwijderen zwerfvuil, bijmaaien, plaatsen
van boombeschermingspaaltjes, reflectorpaaitjes verwijderen en terugplaatsen, enzovoort.
Kostenbesparing is mogelijk:
- Verkeersmaatregelen vooral bij smalle bermen langs drukke wegen zijn te beperken door het
onderhoud in één werkgang uit te voeren.
- Erkan maai-apparatuur worden gekozen die weinig gevoelig isvoor storingen ten gevolge
van zwerfvuil (zie deel C).
- Bijmaaien rondom bomen kan vaak achterwege blijven. Voor het bijmaaien rondom geleiderails en andere obstakels kan men vangrail- of bermzwenkmaaiers inzetten.
- Het verwijderen en terugplaatsen van reflectorpaaltjes leidt vaak tot teveel scheefstaande paaltjes. Speciale bermmaaiers kunnen om deze paaltjes heen maaien.
- Het slepen of 'slechten' van molshopen iseen overbodige werkzaamheid. Bovendien wordt
een ecologisch belangrijk microklimaat tenietgedaan.Alleen bij het gebruik van kooimaaiers
moet de beheerder molshopen slechten om schade aan de machine te voorkomen
(Rijkswaterstaat 1991a). Kooimaaiers worden in bermen zelden ingezet.

Kosten vanhet maaien
Hoeveel hectare men per uur kan behandelen, hangt sterk samen met de terreinomstandigheden
en de apparatuur die wordt ingezet. Indeel C isde gemiddelde produktiviteit per groep apparaten aangegeven.
De inzet van verschillende maaiapparatuur kost bij 1,50 m werkbreedte gemiddeld ƒ 160 tot
ƒ 270 per ha.
De inzet van een klepelmaaier is per maaibeurt vaak het goedkoopste, althans op korte termijn.
Het maaisel wordt meestal niet afgevoerd. Uit oogpunt van natuurontwikkeling moet dit worden
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afgeraden, omdat het maaisel verruiging en verstikking van de vegetatie tot gevolg heeft. Dit kan
ook resulteren in een afname van de draagkracht en stevigheid van de zode. Als gevolg van de
verruiging is op den duur een hogere maaifrequentie nodig dan bij maaien en afvoeren.
Om kosten voor het maaien en de verwerking van het maaisel te beperken kan een differentiatie
in het beheer worden aangebracht. Hierbij kan worden geklepeld op bermgedeelten die een lage
potentiële natuurwaarde hebben (bijvoorbeeld de bebakeningsstrook) en het beheer kan worden
geëxtensiveerd (niets doen, lagere maaifrequentie) op van tevoren bepaalde plekken.

Kosten vanverzamelen enafvoeren vanhet maaisel
De inzet van afvoerapparatuur kost gemiddeld ƒ 75 tot ƒ 2 1 0 per ha. De produktiviteit en kosten
van afvoermaterieel worden uitgebreid in deel C aangegeven.
Financiële middelen kunnen op een verantwoorde wijze worden ingezet door maaisel af te voeren in bermen waar ecologische waarden actueel of potentieel aanwezig zijn. Keuzen zijn in een
beheerplan vast te leggen.
In een aantal gevallen kan maaien en afvoeren op lange termijn een besparing opleveren ten
opzichte van klepelen. Globaal iste stellen dat de kosten van één keer maaien en afvoeren gelijk
zijn aan die van twee keer klepelen.Als men met deze frequentie blijft klepelen, wordt drie maal
per jaar maaien noodzakelijk om dezelfde 'netheid' te bereiken. Dan is klepelen zelfs duurder.
Bijtwee maal maaien en afvoeren zijn kosten te besparen door wisselende bermgedeelten ongemaaid te laten (gefaseerd maaien).

Kosten vanvervoerenverwerking vanhet maaisel
Voor de kosten van afvoeren en verwerken isde hoeveelheid van het maaisel van belang.Voor de
verschillende verwerkingsmethoden worden in de bijstaande tabel enkele kengetallen gegeven
(o.a. naar: CROW 1990a, Crontmij 1988). In de tabel wordt uitgegaan van een ton vers maaisel.
Door droging en verdichting iseen afname van gewicht en volume te bereiken. De vervoerkosten van vers maaisel zullen veel hoger zijn dan voor gedroogd maaisel. Gedroogd maaisel kan
bovendien tot pakken of rollen worden geperst. De kosten voor het storten van maaisel stijgen
snel, waardoor het in een aantal gevallen aantrekkelijker wordt het maaisel te composteren. Dat
isechter aan veel (provinciale) regels gebonden.
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KENGETALLEN VOOR VERVOER EN VERWERKING VAN MAAISEL

gewicht

volume

soortelijkgewicht

vochtgehalte

(kg)

(m>)

(gemiddeld)(kg/m1)

(%)

vers maaisel

1000

6

160

75-85

gedroogdmaaisel

200

4

50

5-10

compost uitmaaisel

350

0,5

700

50-60

Uitgaande van 1.000 kg vers maaisel.

Kosten voorgroot onderhoud
Overgroeiende bermkanten moeten om civieltechnische redenen regelmatig worden afgestoken.
De kosten zijn te voorkomen of te beperken door een beheer waarbij maaisel wordt afgevoerd.
Hierdoor zullen overgroeiende bermkanten minder snel ontstaan.

Kosten voordeplanning, een beheerplan, inventarisaties e.d.
In bepaalde gevallen zijn de kosten van een bermbeheerplan in een aantal jaren terug te verdienen uit de kostenbesparing op het onderhoud (Bok 1989).
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Eriseen toename van de kosten voor planning en organisatie te verwachten bij een gedifferentieerd maaibeheer. Het iszaak om zo eenvoudig en herkenbaar mogelijk voor de uitvoering aan
te geven hoe het gedifferentieerde maaibeheer moet worden toegepast.

Milieu en ecologie
Een verbetering van de ecologische kwaliteit van de vegetatie (waarde van de groeiplaats voor
plant en dier) isalleen mogelijk bij een zorgvuldig beheer. Men moet hier al in de aanlegfase
mee beginnen. Dit moet zijn gericht op stimulering van kruiden boven grassen,zodat een evenwicht tussen kruiden en grassen ontstaat.
Het isvrijwel altijd noodzakelijk na het maaien ook af te voeren.Als de beheerder dijken maait
zonder dat wordt afgevoerd, ontstaat een ruige eentonige vegetatie en een erosiegevoelige zode.
Ook bij wegbermen kan verruiging en vervilting van de grasmat optreden.
De beheerder kan maatregelen nemen ten gunste van:
- de vegetatie van bermen;
- de dieren in bermen;
- het voorkomen van milieuhygiënische problemen.
Het is niet altijd mogelijk aan alle wensen te voldoen. Hiervoor iseen zekere differentiatie nodig.

Vegetatie
Hoe vaak en wanneer men moet maaien, hangt af van het bodemtype en de daarop voorkomende plantengemeenschappen en plantensoorten. Zie Maaitijdstippen.

Ë

Zeldzame soorten komen in bermen op relatief weinig plaatsen en in kleine aantallen voor. Toch
zijn zevoldoende interessant voor de inspanning van een afgestemd beheer. In bermen treft men
zelfs wettelijk beschermde soorten aan,waarmee de beheerder bij het onderhoud rekening moet
houden, bijvoorbeeld door afstemming van het maaitijdstip (CROW 1990c). Het Nederlandse
Ministerie van LNV geeft een lijst uit met de wettelijk beschermde plante- en diersoorten, die verkrijgbaar is bij de Infotiek.
Beschermde soorten in Vlaanderen staan in het 'Koninklijk besluit houdende maatregelen ter
bescherming van bepaalde in het wild groeiende plantensoorten' (zie deel A).
Door sterke intensivering van het beheer van landbouwgronden iseen soortenverarming opgetreden. De bermen zijn vrijwel de enig overgebleven extensief beheerde graslanden van enige
omvang. Door middel van een goed begrazingsbeheer of maaibeheer en door milieubouw zijn
soortenrijke graslanden in Nederland te herstellen. Het handboek Levensgemeenschappen (Beije
1994) en de publikatie van Sykora, De Nijs & Pelsma (1993) zijn een praktische handleiding.
Om graslandsoorten te bevorderen, moet de beheerder minder gewenste plantesoorten benadelen.
Ook vanuit de landbouw zijn sommige soorten in bermen ongewenst. Een prominente soort is
de akkerdistel. Om problemen reëel te kunnen beoordelen en te voorkomen isspecifieke soortenkennis noodzakelijk. Deze kan men zo nodig maaien vóór de bloei en zaadvorming.

Dieren
In het beheer isde laatstejaren veel aandacht geweest voor de flora. Dit is in de meeste gevallen
ook gunstig voor defauna. Soms echter zijn die belangen niet gelijkgericht. Dat is reden om het
beheer in de ruimte te variëren: hier gunstig voor flora, daar meer gericht op de fauna.
Het gaat daarbij vooral om vele soorten insekten die op de vegetatie en de bodem leven en om
kleine zoogdieren. Wanneer de beheerder de omstandigheden in bermen verbetert voor dieren
diezich over grotere afstanden verplaatsen, neemt ook de kans op verkeersslachtoffers toe.
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Om de betekenis van bermen voor defauna te behouden of te versterken iseen gevarieerd
bermmilieu van belang met structuurverschillen in de begroeiing (schrale grasbermen en ruigtkruidenvegetaties), reliëfverschillen (sloten,vijvers, kale plekken) en een niet te grote milieudynamiek.
Dit betekent dat het beheer niet meer dan de noodzakelijke activiteiten moet uitvoeren. Men
moet in het voorjaar zo laat mogelijk maaien. Het maaisel moet enige dagen blijven liggen om
insekten de kans te geven te ontsnappen en daarna afgevoerd worden. Schrale grasbermen vormen een zeer goede basisvoor insektenrijke bermen. Bovendien moet men een continu beheer
voeren, dat wil zeggen maatregelen ieder jaar uitvoeren op dezelfde wijze en op dezelfde plek
(met variatie in de ruimte). Rijkswaterstaat (1992a) heeft een boekje uitgegeven over insektenvriendelijk beheer van wegbermen.
Onderzoek moet nog meer duidelijkheid geven over deverbetering van bermen voor insekten en
kleine zoogdieren.
Duits onderzoek toonde aan dat een intensief beheer een gering direct effect heeft op insekten
zolang men dit met een zekere regelmaat uitvoert. Op langere termijn nemen zeldzame soorten
echter af en van vochtminnende soorten neemt de activiteit af (Grofskopf 1988).
Om insekten bij het maaien zoveel mogelijk te sparen kan de beheerder het beste gebruik maken
van maaibalken of maaien in handkracht. Dit blijkt uit een onderzoek naar de effecten van maaizuigen, klepelmaaien, maaibalken en handmaaien op insekten (Hemmann e.a. 1987). De meeste
schade ondervinden insekten bij klepelen. Maaien brengt meer schade toe aan insekten die op
de vegetatie leven dan aan insekten die op de grond leven. Een deel van de schade bij maai-zuigen kan de beheerder voorkomen door gebruik te maken van de 'eco-maaikop'. Deze snijdt de
vegetatie door een schotelmaaier, verkleint het boven een plaat door een klepelas en zuigt het
daarna af. De transportlucht wordt niet onder het maaigarnituur uitgehaald, maar wordt aangezogen door een rooster boven de afschermkettingen (Müller 1987).
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Een maai-zuigcombinatie
met eco-maaikop maait met
een cirkelmaaielement,
waarna een aparte
klepelashet maaisel verkleint

Om het aantal verkeersslachtoffers onder grotere dieren te verkleinen kan men gebruik maken
van wildspiegels of van rasters.
Een goed onderhoud is noodzakelijk. Ook kort houden van de begroeiing langs de verharding
beperkt waarschijnlijk het aantal slachtoffers onder dieren.
Anderzijds kan de versnippering van het landschap door de barrièrewerking van wegen worden
verminderd door onder andere faunatunnels.
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Om slachtoffers bij het maaien te voorkomen onder wild dat zich in het gras schuilhoudt en in
mindere mate ook onder vogels en insekten kan men 'wildredders' gebruiken. Dat zijn kettingen
of bellen aan de maaiapparatuur opgehangen.

Verontreinigingen
Wegen belasten het milieu op verschillende wijzen.Veel problemen kan men alleen langs politiekeweg structureel oplossen. Enkele problemen kan de beheerder voorkomen of beperken:
Geluidhinder wordt bestreden door geluidschermen, door het gebruik van 'stil' asfalt en door
snelheidsbeperkingen. Geluidschermen en -wallen die op vele plaatsen langs (rijks)wegen zijn
aangebracht, hebben ook gevolgen voor de te maaien oppervlakte en de bereikbaarheid hiervan.
Luchtverontreiniging met onder andere stikstofoxiden, zwaveloxide en koolmonoxide wordt bestreden door auto's bijvoorbeeld van katalysatoren en schone motoren te voorzien en door snelheidsbeperkingen.
Verontreinigingen van bodem en gewassen met polycyclische aromatische koolwaterstoffen
(PAK's), koolwaterstoffen (olie) en zware metalen (o.a. lood) zijn voornamelijk afkomstig uit de
uitlaten van auto's, maar ook slijtage van bandenen het wegdek speelt een rol.Wegenzout kan
door verstuiving en afstroming zorgen voor verzilting van de bermbodem. Het effect van lood op
de vegetatie iseen geremde wortelgroei, in het bijzonder in de lengte. Ook zout heeft effect op
de vegetatie, hoewel planten zich aanpassen. Het effect van zout isdat met de negatieve chloride-ionen positieve kaliumionen uitspoelen, terwijl de natriumionen achterblijven in hogere
bodemlagen. Dit resulteert voor de vegetatie in een relatieve kaliumschaarste. In extreme gevallen leidt verzilting tot de aanwezigheid van zoutminnende flora in de middenbermen.
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Deze verontreinigingen worden verminderd door maatregelen aan auto's (loodvrije benzine) en
door het water dat van een weg afstroomt, op te vangen en te reinigen. Om verzilting te voorkomen kan de beheerder in sommige gevallen strooien met zand als alternatief overwegen. Bij natzoutstrooien wordt veel minder zout gebruikt. Op ZOAB (zeer open asfalbeton) is meer zout
nodig.
Daarnaast worden de bermen verontreinigd via de landbouw. Bodem en vegetatie worden verrijkt als gevolg van overwaaien van mest vanaf landbouwgronden of (incidenteel?) het meebemesten van bermen. Ook bestrijdingsmiddelen kunnen overwaaien naarde berm.
Verontreinigingen van het maaisel zijn van belang voor de verwerkingsmogelijkheden hiervan.
De normen die gelden voor de chemische verontreiniging van het maaisel zijn aangegeven in de
volgende tabel.
N O R M E N V O O R B E R M M A A I S E L ALS V E E V O E R E N ALS C O M P O S T , E N W A A R G E N O M E N G E H A L T E N Z W A R E M E T A L E N I N

BERMGRAS LANGS ENKELE RIJKSWEGEN ( R I ) K S W A T E R S T A A T 19 9 2 B , KLEIN BRETELER 1 9 9 4 )

veevoer

zeerschonecompost"

schonecompost**

(vochtgeh.3%)*

(mg/kg

(mg/kg

(mg/kgdrogestof)

drogestof)

drogestof)

laagstewaargenomengem.

hoogstewaargenomengem.

gehalte (mg/kgdrogestof) gehalte

lood

44

33

60

<1

15

cadmium

1,1

0,4

0,5

<0,1

0,3

koper

17(schapen)
39 (runderen)

13

45

7

12

zink

275

38

140

27

56

chroom

-

25

35

4

4

5

10

1

3

3

8

<0,5

<0,5

nikkel
arseen

4,4

* Berekenduit DiervoederwetgevinginNederland, deelI.Produktschap voorveevoeder, 1990.
** Gebaseerd op Wet Bodembescherming, Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen, 1991
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De in deze tabel genoemde normen gelden voor bermmaaisel dat wordt gebruikt alsveevoer of
als grondstof voor compost. De normen voor bermmaaisel als grondstof voor compost zijn strenger dan voor de gevormde compost zelf, omdat de totale massa afneemt (vergelijk thema
Groenrestprodukten, deel A).
In de praktijk blijkt dat deverontreiniging van maaisel met zware metalen alleen in enkele gevallen een probleem is. In de tabel staan de waargenomen gehalten aan zware metalen in enkele
bermen van rijkswegen.
Uit de tabel blijkt dat de gemiddelde gehalten aan zware metalen voldoende laag zijn voor
gebruik alsveevoer en alsschone compost. Slechts het zinkgehalte is in sommige gevallen te
hoog voor gebruik alszeer schone compost. Hoge zinkgehalten worden mogelijk veroorzaakt
door de aanwezigheid van eroderende vangrails. Het isaannemelijk dat bij smallere bermen
(breedte kleiner dan 12 meter) gelegen langs wegen zonder vluchtstrook de gemiddelde gehalten zware metalen hoger kunnen liggen dan blijkt uit het onderzoek van Rijkswaterstaat (Klein
Breteler 1994).
De kwaliteit van het bermgras verbetert niet door niet of gescheiden af te voeren van de bebakeningsstrook, omdat de gehalten zware metalen in de berm afnemen met de afstand tot de weg.
Ook blijken in bermen westelijk van deweg duidelijk lagere gehalten aanwezig dan in bermen
oostelijk van een weg.
Uit eerder onderzoek isgebleken dat het loodgehalte van maaisel slechts in middenbermen een
probleem is(Groene Ruimte 1987, Rijkswaterstaat 1992b).

Verdichting
Verdichting van de bodem door uitwijkmanoeuvres, parkeren of maai-apparatuur schaadt soms
de civieltechnische functie van bermen.Verdichting heeft negatieve gevolgen voor de waterafvoer en kan problemen veroorzaken voor de luchthuishouding in de bodem en de doorwortelbaarheid. Soms heeft verdichting een negatieve invloed op de vegetatie. De groeicondities zijn
minder goed.Tredplanten zoals grote weegbree nemen toe ten koste van graslandplanten. Als
steeds in dezelfde sporen gereden wordt, kan echter een interessant microklimaat met geringe
gewasgroei ontstaan.
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Daar waar de beheerder verdichting als gevolg van parkeren wil voorkomen, kan hij de berm bijvoorbeeld met palen ontoegankelijk maken. Alternatieve parkeermogelijkheden kunnen elders
worden geboden.

Veiligheid en gebruikersgemak
Het bermonderhoud moet veilig zijn voor het verkeer en veilig voor het personeel. De machines
en werktuigen moeten bovendien aan ergonomische eisen voldoen.
Het vaker maaien van de eerste strook naast de verharding kan noodzakelijk zijn vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid. Het argument van wegbeheerders dat een te hoge vegetatie de
'bermvrees' zou doen toenemen, blijkt ongegrond te zijn. Een hogere vegetatie kan bij afwezigheid van reflectorpaaltjes zelfs de verkeersgeleiding verbeteren (Hoogerkamp 1974). In de
gemeente Rhenen bleek de berm minder 'kapot' gereden te worden als devegetatie dicht langs
de verharding blijft staan. Het gevaar bestaat echter dat bij slecht weer de kantstreep onzichtbaar
wordt.
Naast deweg moet men in de meeste gevallen maaien tot aan de geleiderail of reflectorpaaltjes,
of een strook van 1tot 1,5 m, naast fietspaden een strook van 0,5 m. Afhankelijk van de gemiddelde verkeerssnelheid op een weg iseen bepaalde obstakelvrije zone (ook zonder opslag van
struiken) of een geleiderail noodzakelijk (ROA- en RONA-Richtlijnen). Bij spoorwegovergangen
moet een oppervlakte van 20 x 500 m vrijgehouden worden van houtige en hoger opschietende
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begroeiing voor het uitzicht van de treinmachinist en het kruisend wegverkeer. Al deze bermgedeelten maait men daarom met een hogere frequentie.
Tijdens het maaien moet rekening worden gehouden met de veiligheid van het verkeer en
bovenal de veiligheid van het personeel. Eenzwaai- of knipperlicht isverplicht bij bermmaaien,
de machine moet een opvallende kleur hebben en men moet zorgen voor een goede bebakening met borden, pilonnen of rijdend bebakeringsmateriaal. De rijrichting zal zeker bij drukkere
wegen hetzelfde moeten zijn als die van het verkeer. Hierop zal de beheerder de routing moeten
aanpassen en ook af en toe moeten omrijden.
Meer informatie staat in deel C, in het boekje 'Veiligheidsvoorschriften voor groenvoorzieners'
(1992) en in het hoofdstuk Beschermende kleding tegen algemene gevaren in het deel
Persoonlijke bescherming.
Langs autosnelwegen, bij brandgevaar of gevaar voor wegwaaien van het gedroogde maaisel kan

€
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Maaien moet voorhet verkeerenvoorhet uitvoerend personeelveilig zijn

de beheerder kiezen voor maaien en opzuigen in één werkgang. Omdat het aanbrengen van
wegmarkeringen duur is, levert deze methode vaak een kostenvoordeel op. Vooral langs drukke
wegen met smalle bermen blijkt dit een goede oplossing te zijn.
Om wegschietend materiaal te voorkomen moeten de maai-elementen en alle draaiende delen
zijn afgeschermd. Geluid en trillingen moeten zoveel mogelijk worden gedempt en de uitlaat
moet van het machinebedienend personeel af gericht zijn.
Voor de veiligheid en persoonlijke bescherming tijdens het werken isveiligheidsschoeisel aanbevolen en verplicht bij machines zonder zitplaats. Cehoorbescherming isaanbevolen bij een
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geluidsniveau boven 80 dB(A) en verplicht boven 90 dB(A). Reflecterende kleding isverplicht bij
het werken langs verkeerswegen (normen Rijkswaterstaat / RAW).
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Bijhetgebruik van bosmaaierszijn persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht

Ergonomische overwegingen hebben vooral betrekking op het zicht dat de uitvoerder heeft op
het werk. Dat hangt mede af van de montage van apparatuur aan een werktuigdrager. Dit kan
voor, opzij, achter de trekker of aan een hydraulische arm zijn. Verder moeten bedieningshandels
goed bereikbaar zijn. Eriseen goede verstelbare stoel nodig, zeker bij taludmaaien.
In deel Czal per machine in detail op deze aspecten worden ingegaan.

Aanleg en reconstructie van bermen
Een verbetering van de kwaliteit van de vegetatie isalleen mogelijk bij een zorgvuldig beheer, dat
als het kan al in de aanlegfase begint. Ook een (civieltechnische) reconstructie kan aanleiding zijn
om ecologische verbeteringen aan te brengen.
Beheerders kunnen een zo rijk en gevarieerd mogelijk milieu laten ontstaan om ecologische waarden te ontwikkelen. De beïnvloedende factoren zijn vooral de keuze van de ondergrond, van
zaaimateriaal, gradiënten en een natuurlijke ontwikkeling.
Bij eventuele toepassing van natuurtechniek moeten kosten van inrichting èn onderhoud integraal bekeken worden. Aanleg kan gericht zijn op lage produktie, met zo min mogelijk maaibeurten en minder materiaal om af te voeren.Achtereenvolgens komen aan de orde:
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het ontwerp van weg en berm gelegen in het landschap;
de profielopbouw van het weglichaam en het aanvullen van te lage bestaande bermen;
het aanbrengen van de bermvegetatie;
het verlagen en afsteken van overgroeiende bermkanten.

De bijbehorende machines worden in deze uitgave van Croenwerk (nog) niet behandeld. Voor
de keuze van de maatregelen zijn aanleg en reconstructie en het onderhoud niet los te zien van
elkaar.

Ontwerp
Het ontwerp zal moeten aansluiten bij de groeiplaatskenmerken en mogelijkheden:
- de breedte van bermen, zowel zij- als midden- en tussenbermen. In brede bermen kan de ontwerper gebruik maken van gradiënten en zo min mogelijk van 'harde grenzen' (bijvoorbeeld
afnemende invloeden van zout en andere verontreinigingen);
- de helling van het talud heeft gevolgen voor de ecologie en voor de efficiëntie van het latere
onderhoud;
- de bodemtoestand (voedingsstoffen, zuurgraad, kalk, lutum, humus). Zie ook profiel;
- de vochttoestand;
- de expositie aan zonlicht (beplanting, noord- of zuidhelling) en wind (loef- of lijzijde).

ß

Meteenjuistontwerpvandebermpast de weggoed indeomgeving
De ontwerper kan rekening houden met de ligging van weg en berm in de ecologische structuur
van het landschap en het floradistrict waarin de berm ligt. Men kan uitgaan van in de omgeving
voorkomende levensgemeenschappen om de berm als drager van nieuwe levensgemeenschappen te beoordelen (Schippers 1991).
Eenontwerpplan iseen integraal plan en omvat alle groentypen. De keuze van soorten en plaats
van beplantingen draagt bij aan een ecologische inpassing van de weg in het landschap. Men
kan de keuze van zoutresistente soorten overwegen. Lichtbomen (eik bijvoorbeeld) zijn gunstiger
voor de struikondergroei dan schaduwbomen. Overige keuzen bij het ontwerp hebben bijvoorbeeld te maken met voorzieningen voor de afvoer van regen en smeltwater. Een gescheiden
afvoer met tussenbassins en zaksloten kan verontreiniging van het oppervlaktewater beperken.
Ontwerp en inrichting moeten zoveel mogelijk zijn gericht op eenvoudig onderhoud. Hierbij spelen obstakels zoals laanbomen of geleiderails, helling en draagkracht van de bodem een rol. Een
grasberm met de breedte of een veelvoud van de breedte van een maaiwerkgang kan de efficiëntie bevorderen.
Voor de fauna kan men plaatsen aanleggen die als nestgelegenheid dienst doen. Dat geldt speciaal voor insekten. Geschikte plaatsen zijn brede bermen, opritten van viaducten, taluds van ingra-
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vingen, sommige rotondes en klaverbladen, parkeer- en rustplaatsen (Koster 1986).
Structuurverschillen en reliëf zijn voor veel insekten van belang.
Men kan voor zoogdieren, reptielen en amfibieën wildwissels, faunatunnels en geleidende rasters
aanleggen.Tunnels worden vaak aangelegd ten behoeve van dassen of padden.Andere dieren
benutten ze echter ook intensief. Duikers van watergangen die de weg kruisen, kunnen worden
voorzien van loopranden.
De ecologische structuur komt het beste tot zijn recht als de ontwerper rekening houdt met:
- Relatief brede bermen met een gevarieerde vegetatie.
- Het is beter één brede berm te hebben dan twee smalle. Hier komt het natuurbelang wel
tegenover het efficiencybelang te staan.
- Een brede (gras)middenberm isongunstig: het aantal verkeersslachtoffers onder dieren neemt
toe.
- Migratieroutes voor flora en fauna moeten niet onderbroken worden door parkeer- of uitwijklocaties op ongunstige plaatsen.
De aanleg of uitbreiding van wegen of spoorlijnen heeft bovendien gevolgen voor het milieu in
ruimer perspectief. Verdubbeling van sporen bijvoorbeeld kan een milieuvoordeel op het gebied
van vervoer opleveren maar gaat (soms tijdelijk) ten koste van de natuur in de spoorberm (Koster
1991). Het ontwerp kan zorgen voor compensatie, mitigatie en verbetering van de natuurwaarden.
Mogelijkheden voor de natuurtechnische inrichting van wegbermen zijn te vinden in Van
Herwaarden (1989) en in het handboek Levensgemeenschappen (RIN 1979). Voor aanleg van
rivierdijkgraslanden wordt verwezen naar de handleiding van Fliervoet (1992). Tevens kan de
Adviesgroep Vegetatiebeheer hulp bieden bij ontwerp en inrichting.

^K3
^^-'

Profielopbouw
Ten behoeve van een lage produktie van de vegetatie moet men een schrale ondergrond kiezen.
Bij het aanvullen van te lage bermen gebruikt de beheerder dezelfde principes. Bermen mogen
maximaal 50 mm lager zijn dan de weg (CROW 1990b).
Men kan het beste gebruik maken van geschikte gebiedseigen grond voor de afdeklaag. Deze
grond moet bij het werk vrijkomen ('werk met werk maken'). Grond van te hoog geworden bermen en uit landbouwvoren is niet geschikt voor kruidachtige vegetaties.
Uit vegetatie-oogpunt is het het beste zoveel mogelijk een lage graad van milieudynamiek te
creëren, bijvoorbeeld met het oog op een schrale vegetatie. Hiervoor gebruikt men een droge,
niet te zure grond (pH 5-7) met een laag organische-stofgehalte (3 %). Bij het gebruik van verschillende grondsoorten moeten voedselrijke, vochtige en kalkrijke grondsoorten lager en in kleinere oppervlakten worden aangebracht dan de voedselarmere, drogere en zuurdere grondsoorten (CROW 1990a).
Als de nieuwe laag grond dikker isdan 5 cm, kan de oude zode beter eerst gefreesd worden. Bij
de afwerking kan bovendien enig reliëf worden toegepast om ecologische variatie te stimuleren.

Aanbrengen van de vegetatie
Uit het oogpunt van ecologie en kosten is het verstandig 'zo weinig in te zaaien alsje durft'. In
de stad wil de beheerder uit esthetisch oogpunt vaak een snellere ontwikkeling van de begroeiing dan in het buitengebied. Op taluds wil men erosie voorkomen door meer zaad en eventueel
ook kunstmest toe te passen.

Wat inzaaien?
Eenjuiste ondergrond en zaaimateriaal leidt tot een laag produktieve begroeiing. Beheerders
kunnen kiezen voor het inzaaien van grassen, beter niet voor het inzaaien van kruiden en soms
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voor het inzaaien van heide. In het buitengebied kan men beter geen kruiden inzaaien in verband met een mogelijke floravervalsing. Gebiedseigen kruiden vestigen zich bij een voldoende
open zode vanzelf vanuit de omgeving in de bermen.
De beheerder kan dit proces versnellen door vers maaisel van een soortenrijke bermvegetatie
(ook heide) met dezelfde karakteristiek uit de omgeving als 'inzaaimateriaal' te gebruiken. Spreid
dit losjes uit over de berm en hark het af wanneer het hooi geworden is.Zo sluit men aan bij de
soortensamenstelling die ter plekke thuishoort, terwijl een graszadenmengsel slechts de reguliere
soorten bevat die in heel Nederland voorkomen.
De pioniervegetatie die in het eerste jaar ontstaat, vormt een goede indicatie van de richting
waarin de vegetatie zich zal ontwikkelen.
Een eigen soorten- en rassenkeuze bij het zaaien van grassen (en eventueel kruiden) is mogelijk,
maar anders kan de beheerder een standaard B3-zaadmengsel voor bermen nemen. Dit grasmengsel is opgenomen in de Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen. Al het zaaizaad
dat men in Nederland verhandelt, moet gecertificeerd zijn. Dit garandeert de rasechtheid, de zuiverheid, de kiemkracht en de gezondheid van het zaad.

Bemesting en erosiepreventie
Bemesten isonder normale omstandigheden in bermen ongewenst. De bermvegetatie is niet
gericht op produktie. Ertreedt al stikstofbemesting op door luchtverontreiniging, inspoeling en
overwaaien van mest vanuit de landbouw. Tegen illegale mestlozingen in bermen moet men
streng optreden.
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Om erosie van taluds door wind of water te voorkomen moet de beheerder een geschikte periode voor aanleg kiezen, voldoende zaad en eventueel een startbemesting toepassen. Men kan de
ingezaaide taluds ook afdekken.
In plaats van een startbemesting is het mee inzaaien van witte klaver (5-10 kg/ha) als groenbemester een alternatief. Zeer erosiegevoelige gedeelten kan men beschermen door het aanbrengen van 5 tot 10 cm voedselrijke bovengrond of van een bandzode van uitgerolde grasplaggen
aan de bovenrand van het talud. Uit het Praktijkonderzoek Afwerkingsmethoden Smalle
Middenbermen (1993) blijkt, dat de middenbermen het beste kunnen worden afgewerkt met
schraal zand en vastgelegd met bijvoorbeeld Grassfix. Grassfix iseen mengsel van hoofdzakelijk
papierpulp en gehakseld stro. Indien een snelle bedekking wordt gewenst, kan graszaad worden
ingezaaid. Op taluds kan ook een grassen-kruidenmengsel samen met een laagje compost worden aangebracht via de spuitcompost- of hydroseeding-methode. Natuurtechnisch aangelegde
taluds worden niet afgedekt met vegetatie maar zeworden met machines bereden zodat de oorspronkelijke bodemligging wordt gehandhaafd.

Hoe inzaaien?
Een spontane ontwikkeling van de vegetatie isecologisch gezien het beste. Inzaaien van bermen,
zeker buiten de bebouwde kom, wordt afgeraden wanneer er weinig vrees bestaat voor erosie
(CROW 1990a). Bij een voldoende vlak liggende berm is inzaaien met maximaal 25 kg graszaad
per hectare voldoende. Ecologisch gezien: hoe minder men gebruikt hoe beter het is. Op steile
taluds is meer graszaad nodig, ongeveer 50 tot 70 kg/ha (zie ook de Beschrijvende Rassenlijst).
De beste zaaiperiode is in het voorjaar van maart tot begin mei.Van juli tot eind september zijn
er ook nog goede mogelijkheden.
Inzaaien kan men machinaal uitvoeren of handmatig (zaaiviool of breedwerpig). Het strooien
moet in handwerk gebeuren als het talud steiler isdan 1 :2,5. Dit istijdrovend en daarom duur.
Doorzaaien van bestaande grasmatten kanzonder voorafgaande grondbewerking.
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Verlaging en afsteken van overgroeiende kanten
Bermkanten afsteken isover het algemeen eens per vijf tot tien jaar nodig ten behoeve van de
waterafvoer en om uitwijkmanoeuvres zonder gevaar mogelijk te maken. Ook om een verschralend beheer te initiëren kan een deel van de berm verlaagd worden. Men spreekt van afsteken
van overgroeiende kanten tot 0,5 m uit de verharding en van bermverlaging alsverder dan
0,5 m uit de verharding ingrepen nodig zijn.
Voor de verkeersveiligheid isten aanzien van de vlakheid van de berm vereis?dat langs wegen
geen oneffenheden van meer dan 50 mm aanwezig zijn. Voor bermen langs fietspaden is dat
maximaal 30 mm (CROW 1990b).
Voor deze werkzaamheden kan verschillende apparatuur gebruikt worden: een bermschaaf, een
vijzel of een bermfrees.
Opnieuw inzaaien na afsteken isover het algemeen niet nodig, de schade aan de vegetatie is
gering. Eris bij bredere stroken wel sprake van een grote verstoring van het ecosysteem.
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Overditdeel

Over dit deel
Bij het bermbeheer worden verschillende machines en werktuigen ingezet voor het maaien en
afvoeren van de vegetatie.
In dit hoofdstuk is informatie weergegeven die voor een deel isgebaseerd op praktijkervaringen
en -waarnemingen.
De apparatuur wordt besproken onafhankelijk van de eventuele trekker. Over trekkers zijn enkele
opmerkingen te vinden in het deel Diversen. Die toelichting bevat ook een uitleg van de kostenberekening.
De belangrijkste werktuigen voor het bermbeheer zijn maai-apparatuur en afvoerapparatuur.
Van de maai-apparatuur worden besproken:
- schotelmaaiers;
- maai-zuigcombinaties;
- trommelmaaiers;
- maaibalken;
- cirkel(slag)maaiers;
- bosmaaiers;
- vangrail- en bermzwenkmaaiers;
- zeis.
- klepelmaaiers;
Overige maai-apparatuur wordt in deze uitgave niet behandeld, omdat zeweinig in bermen worden gebruikt. Eenchopperapparaat kan bijvoorbeeld wel in bermen worden ingezet, maar wordt
meestal gebruikt voor het maaien of plaggen van vergraste heide en kooimaaiers worden voornamelijk toegepast op gazons en sportvelden, niet in kruidachtige vegetaties.
Van de afvoerapparatuur worden besproken:
-

J^~^

opraapwagens;

^*>-^

- opraappersen;
- oprolpersen.
Andere werktuigen die bij bermbeheer ingezet kunnen worden zijn een veldhakselaar en wiersmaterieel. Bovendien zijn verschillende methoden en machines voor het laden, lossen en afvoeren van geperste pakken of rollen hooi. Die apparatuur komt deels aan bod bij het thema
Groenrestprodukten.
Van alle apparatuur worden de volgende onderwerpen besproken:
- aanbod;
- werking, behandeling en veiligheid;
- produktiviteit;
- kosten.
Bij "Veiligheid" wordt vaak verwezen naar P-bladen van de Arbeidsinspectie.
Deze bladen worden nu uitgebracht door I.SZW, Dienst voor Inspectie en Informatie (zie adreslijst).
Elk hoofdstuk wordt afgesloten met enkele aanbevelingen voor de aanschaf van apparatuur en
met een beperkt overzicht van technische gegevens. Hierin staan de merken en typen waarvan
de importeur of fabrikant heeft gereageerd op het verzoek om informatie en die op de
Nederlandse en Vlaamse markt worden aangeboden.
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Schotelmaaiers
De schotel- of schijvenmaaier maait kruidachtige vegetaties. Dat gebeurt via het principe van de
vrije snede door de slagwerking van mesjes aan horizontaal draaiende schotels.

"•.,;. .'viev. .rwm^.ri-

Degemaaide berm na hetpasserenvan eenschotelmaaier inverstek

Uitvoeringen
Men kan op diverse manieren indelingen maken in het aanbod. De belangrijkste indeling is naar
werkbreedte; andere zijn naar aanbouwmogelijkheid, vermogensbehoefte en aandrijving.

Indeling naarwerkbreedte
De werkbreedte van de schotelmaaier wordt bepaald door het aantal schotels en de diameter
van die schotels. De schotels zijn samengebouwd in een frame; het aantal kan variëren van 2 tot

6.
Erzijn schotelmaaiers verkrijgbaar met eenwerkbreedte van ongeveer 1 m tot ongeveer 3 m
De werkbreedte kan worden vergroot door aan één draagvoertuig zowel een frontmaaier als een
maaier aan de achterkant te monteren. Zo kan een werkbreedte van ruim 5,50 m worden
bereikt.

Indelingnaaraanbouwaande trekker
De schotelmaaier kan aan een twee-assige trekker worden bevestigd:
- in de driepuntshefinrichting achter de trekker. De maaier kan dan ook in verstek worden
getrokken;
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- in defronthefinrichting van de trekker;
- als getrokken maaier;
- aan een hydraulische arm.
Kleine schotelmaaiers kunnen voor een éénassige trekker worden gemonteerd.

Indelingnaaraandrijving
Detrekker zorgt als draagvoertuig voor de aandrijving van de schotels. De aandrijving kan
mechanisch of hydraulisch zijn.
De mechanische aandrijving komt van de aftakas via de tussenas naar de machine. Binnen de
machine drijven V-snaren en/of tandwielen de schotels aan.
Het vereiste vermogen per meter werkbreedte is hoog in verband met de hoge messnelheid en
de massa van de schotels.

Speciale uitvoeringen
Brede glijsloffen onder de maaier verminderen de belasting van de zode en maken een betere
aanpassing aan de bodem mogelijk. Voor vlakke terreinen worden vaak loopwielen gemonteerd.
Door de montage van zwadvormers kan direct een zwad van een zodanige breedte en op een
zodanige afstand worden gevormd, dat een volgende opraapwagen of pers het maaisel niet plat
rijdt.
Een bij het maaigedeelte gemonteerde kneuzer verkort de droogperiode van het maaisel doordat
de blad- en stengeldelen kapot zijn geslagen.

c
conische
tandwielen

Constructie enonderdelen van deschotelmaaier

Werking
Het principe van het maaien met een schotelmaaier berust op de vrije snede. De horizontaal
draaiende schotels zijn voorzien van 2 of 3 scharnierende mesjes die het gewas losslaan van de
wortel door de grote omtreksnelheid. De omtreksnelheid moet 80-100 m/sec. zijn.
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Voordelen: Een hoge capaciteit, weinig onderhoud en lage gevoeligheid voor klein zwerfvuil en
ongerechtigheden.
Nadelen: Een hoog vermogen isvereist. Erbestaat gevaar voor wegslingeren van stenen en dergelijke en er iseen kans op beschadiging van stoppel en zode. Het gras kan bij de onderaandrijving gaan stropen.
De mesjes zijn bevestigd aan ronde, ovale of driehoekige schotels. Ze zitten vast met een bout en
(zelfborgende) moer of zijn bevestigd in een meshouder met nok.
De schotels (glad of gewelfd) zijn zo gevormd dat het gewas zonder problemen kan passeren.
Deze schotels zijn in een rij samengebracht op een platte doos of balk waarin zich de aandrijftandwielen bevinden.
De schotels worden aan de onderkant aangedreven door tandwielen. Doorgaans draaien de
schotels paarsgewijs tegen elkaar in.
De aandrijving van het eerste tandwiel komt via tussenassen van de aftakas. De draairichting van
het eerste wiel wordt dus bepaald door de draairichting van de aftakas.

c

Destand van deschotelsmet demessen endedraairichting ten opzichte van elkaar vormen derillen

De buitenste schotels kunnen voorzien zijn van strippen en zijn soms verhoogd om het gemaaide
gras naar binnen te geleiden. Daardoor wordt het gemaaide gras in rillen uitgestoten; de breedte
van en de afstand tussen die rillen moeten in overeenstemming zijn met de spoorbreedte van de
trekker en een eventueel volgende opraapwagen.
Boven de schotels is ruimte om het gemaaide gewas te laten passeren;vooral bij een hoge vegetatie isdat van belang.
De balk zelf isvoorzien van steunsloffen voor de bodemgeleiding en voorzien van een stelmogelijkheid voor het regelen van de maaihoogte.
De getrokken schotelmaaier is uitgevoerd met loopwielen die ook voor de afstelling van de maaihoogte dienen.
De bodemdruk is met een veer instelbaar als de maaier in de driepuntsophanging is bevestigd.
De ophanging en vlakstelling moeten zo zijn ingesteld, dat als de maaier werkt, het resultaat
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geen golvende stoppel vertoont. De hoogte en vlakstelling worden per object één keer ingesteld
met onder andere de topstang; ze liggen dan voor die werkgang vast.

Inzetbaarheid
De schotelmaaier is inzetbaar in grazige en licht verhoute vegetaties zoals bijvoorbeeld heide. De
vegetatie mag lang of kort zijn. Ook in gelegerd gras is maaien met de schotelmaaier mogelijk.
Zwerfvuil hindert het maaiwerk niet. De onderaandrijving van de schotels heeft alsvoordeel dat
ongerechtigheden als afgebroken palen ongehinderd over de schotels heen gaan. Dat iseen voordeel ten opzichte van trommelmaaiers waarbij de trommels uit elkaar kunnen worden gedrukt.
Een schotelmaaier iszeer geschikt voor grote, vrije oppervlakten waar gebruik kan worden
gemaakt van de grote werkbreedte.
Een terrein met lichte glooiingen isacceptabel, scherpe hoogteverschillen als diepe rijsporen niet.
Bij oneffen terreinen isde hoogte-instelling van belang; het maaibeeld zal minder regelmatig zijn
dan bij een vlak terrein, omdat de afstelling van de hoogte isgebaseerd op een gemiddelde van
de terreinsituatie.
Bij minder draagkrachtige terreinen bepalen het totale gewicht van de combinatie, de bandenspanning en de bandenkeuze de inzetmogelijkheid.
Als de maai-apparatuur aan een hydraulische arm is bevestigd, kan (vanaf een verharding) een
strook tot ongeveer 6 m naast de trekker worden bereikt.
Afhankelijk van het gewicht en het zwaartepunt van de trekker zijn taluds bewerkbaar. Eenschotelmaaier kan tot 45° boven en onder de horizontaal werken.
De maaimachine gemonteerd aan een hydraulische arm kan ook worden ingezet om vanaf een
vlak stuk een talud te maaien of, verticaal gesteld, hagen te scheren.
Maaimachines zelf zijn op een aantal punten beveiligd tegen overbelasting: obstakelbeveiliging
voorkomt schade aan de machine alseen obstakel wordt geraakt. Maar een schotelmaaier in
frontophang kan bij een botsing met een obstakel nauwelijks naar achteren uitwijken. Het maaiapparaat kan dan ernstig worden beschadigd.

Werkmethode
De maaimachine moet na het transport bedrijfsklaar worden gemaakt.
Voordat de machine in de werkstand wordt gezet, moet men de messen controleren op beschadigingen en eventueel vervangen. Als één mes wordt vervangen, moeten de andere messen aan
die schotel ook worden vervangen om onbalans te voorkomen.
Nadat de machine in de werkstand isgebracht, moet hij in de lengte- en breedterichting worden
vlakgesteld en gestabiliseerd.
Dewerkroute isafhankelijk van de vorm van het perceel: de schotelmaaier wordt optimaal benut
op grote, lange aaneengesloten oppervlakten. Ook de aanwezigheid van wild en obstakels isvan
belang.
Bij het werken in een veld of een brede strook moet bij vermoeden van wild van binnen naar buiten worden gemaaid om het wild de kans te geven te ontsnappen. Als extra kan men dan nog
een wildredder op het maai-apparaat monteren.
Voorbereidende handelingen zijn: het controleren op zwerfvuil, bebakening plaatsen en het markeren van obstakels.

Onderhoud
Er is relatief weinig onderhoud. Het dagelijks onderhoud isvoornamelijk controlerend:
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- controle van de maaimesjes en het eventueel vervangen daarvan. De tijd voor het vervangen
van een maaimesje bij een bout-moerbevestiging isongeveer 10 minuten, bij mesjes met een
nokkensysteem ongeveer 5 minuten. Bij het verwisselen moet direct worden gecontroleerd of
de bout of de nok niet zover is ingeslepen dat er gevaar van breuk is.
- controle van de vangkleden;
- controle van de aandrijving en het doorsmeren daarvan.
Nieuwe mesjes hebben aantwee zijden een scherpe kant; als een mesje aan één kant isversleten
of beschadigd, kan het worden gedraaid. Let hierbij wel op de draairichting van de schotel.
Het wekelijkse onderhoud isverzorgend en controlerend:
- doorsmeren scharnierpunten;
- doorsmeren kruiskoppelingen van de tussenas;
- controle van het oliepeil van de aandrijving;
- controle van de V-snaarspanning.
Jaarlijks moet de bevestiging van de maaimessen worden vervangen en de veiligheidsvoorzieningen moeten worden gecontroleerd en zo nodig vervangen.

Veiligheid

£

De veiligheidsmaatregelen voor de omgeving worden beschreven in P-blad 84 van de
Arbeidsinspectie (Cirkelmaaiers). Enige punten hieruit:
- De uitvoering moet personen niet kunnen verwonden. Ofwel: boven de maai-elementen moet
een kap zitten die zoveel mogelijk isgesloten en tot buiten de maaicirkels reikt. Ter voorkoming van aanraking met de maaimessen moet de kap op een hoogte van 50 cm ten minste
30 cm aan voor- en achterzijde buiten de bewegende delen steken.Aan deze kap moeten
afhangende vangkleden zijn bevestigd die tot minstens het vlak reiken waarin de messen
bewegen.
- Aan de treksterkte, de doorstootsterkte en de scheursterkte van het vangkleed zijn wettelijke
eisen gesteld. Bijwerken langs wegen iseen dubbel stel vangkleden verplicht.
Laat geen mensen in de buurt van de werkende machine meelopen.Vooral achter de machine is
het gevaar groot geraakt te worden door wegspringende stukken.Waarschuw het verkeer door
het plaatsen van bebakening en het voeren van een zwaailicht. Gebruik voertuigen in een opvallende kleur en plaats bord D2 op het voertuig.
Als aan de maai-apparatuur iets moet worden afgesteld of vervangen, moet de aandrijving zijn
uitgeschakeld en de motor afgezet.
Dewerkende delen mogen alleen draaien als de machine in de werkstand staat en dus over de
gehele breedte op het maaiveld steunt.

Bedieningsgemak
Voor de ergonomische eisen te stellen aan de trekker: zie hoofdstuk Trekker in het deel Diversen.
Aangezien het geluidsniveau in het algemeen boven de 90 dB(A) ligt, isgehoorbescherming verplicht. Voor geluidsniveaus tussen de 80 en 90 dB(A) wordt het gebruik aanbevolen.
Omdat nog maar enkele functies aan het maai-apparaat mechanisch verstelbaar zijn, zijn er weinig fysieke problemen. Het aan- en afkoppelen en het zetten van de machine van de transportstand in de werkstand en terug gaat nog vaak mechanisch en kan zwaar werk zijn.

Milieu
Er kan een geringe milieubelasting optreden doordat het snijdende materiaal slijt en daardoor
metaaldeeltjes in het milieu terechtkomen. Zwerfvuil dat wordt meegemaaid, komt versnipperd
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in het maaisel en op de bodem terecht.
Bij botte of beschadigde messen wordt van de trekker een groter vermogen gevraagd met als
gevolg een hogere uitstoot van uitlaatgassen.
De geluidsoverlast isafhankelijk van de gebruikte trekker en moet zo laag mogelijk zijn. De maaimachine zelf maakt geen hinderlijk lawaai.
Afhankelijk van het tijdstip van maaien kan ecologische schade worden aangericht aan:
- de kruidenvegetatie; afhankelijk van de maaidata en de maaihoogte (10 cm) ondervindt de
vegetatie meer of minder schade.
- de zode; door juiste instelling van de maaihoogte en het gebruik van glijsloffen, isdeze te
beperken. Bij oneffenheden in het terrein isde bodemaanpassing van de maai-apparatuur
bepalend voor de mate van de schade.
- het kleine bodemleven; door de maaihoogte niet te kort te nemen, blijft de bodemfauna vrijwel ongemoeid. Omdat de schotelmaaier een lang maaisel oplevert, ondervinden ook insekten die op de planten leven niet snel schade.
- de fauna; door op de maaimachine een wildredder te monteren, kan het wild opgeschrikt
worden en de kans krijgen te vluchten. Ook de routing kan ze een grotere kans geven te ontsnappen.
- vogelnesten; bij maaien vroeg in het voorjaar kunnen de nesten van bodembroeders en de
jonge vogels worden geraakt. Als bekend isdat nesten voorkomen, kan het maaien worden
uitgesteld of kunnen de nesten tevoren worden gemarkeerd. Jonge vogels kunnen worden
verjaagd met een wildredder en door van binnen naar buiten te werken.
- bodem; verdichting, structuurbederf en zodebeschadiging door de druk van de maaicombinatie kan men beperken door het gebruik van dubbellucht of lagedrukbanden.

c

Produktiviteit
De IMAG-norm voor bermen zonder obstakels is 3.300 m 2 /uur bij eenwerkbreedte van 1,80 m;
bermen met obstakels 2.600 m 2 /uur bij een werkbreedte van 1,80 m.
De produktiviteit wordt bepaald door:
- de werkbreedte;
- het vermogen van de trekker;
- de scherpte van de messen;
- de overlap van de maaibanen;
- de aard van de vegetatie;
- de terreinsituatie (lengtes, oppervlak);
- het aantal obstakels.
Soms is het voordeliger om de berm vrij te maken van reflectorpaaltjes en dergelijke om een vrije
werkbaan te krijgen en de produktiviteit van het maaien zelf te verhogen. Wel moeten daarvoor
extra mensen worden ingezet. De wegbeheerder heeft er echter meestal bezwaar tegen omdat
het terugplaatsen onzorgvuldig gebeurt.
Eenfrontmaaier met een getrokken maaier bereikt een (zeer) grote werkbreedte. Combinatie van
een frontmaaier met een getrokken opraapwagen maakt twee handelingen in één werkgang
mogelijk.

Kwaliteit
Het resultaat van het maaiwerk isgoed als de stoppel vlak is. Ishet maaibeeld golvend, dan is de
maai-apparatuur verkeerd afgesteld. Alsde topstang te kort is, helt de maaier voorover; isde topstang te lang, dan helt de maaier achterover. Bij een te lange topstang wordt het gewas bovendien gehakseld door de maaier en ontstaan korte snippers.
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vlakstellen
Maaierhelt
achterover (topstang
telang) metals
gevolg:
versnippering
engolvende
stoppel

Maaier heltvoorover (topstangtekort)
met alsgevolg:golvende stoppel

Gevolgen van een onjuistevlakstelling: versnippering en/ofeengolvendestoppel

Als op een vlak terrein een ongelijke stoppellengte ontstaat, isde maaihoogte per schotel verschik
lend; ongelijke glijsloffen zijn een mogelijke oorzaak. Eenzodebeschadiging aan het begin en
eind van de werkgang duidt op een foutieve vlakstelling in de breedte.

Kosten
Detechnische afschrijving isafhankelijk van het aantal hectares per jaar en de terreinomstandigheden. De levensduur isgemiddeld 5 tot 6jaar bij 100 ha/jaar.
Kosten per draaiuur
schotelmaaier
werkbreedte(cm)

150

aanschafprijs (ƒ)

8.500

afschrijving (jaarx draaiuren)

4x500

onderhoudskosten (//jr)

935

overige kosten (//jr)

861

kosten per draaiuur (//uur)

7,41

Kosten per oppervlak
schotelmaaier
werkuur van de machine (//uur)

5,19

werkuur van detrekker (//uur)

14,31

manuur (//uur)

40,-

produktiviteit (mVuur)

2200

kosten per ha (//ha)

270,-

Aanbevelingen
Bij de aanschaf van een schotelmaaier moet men letten op:
- breedte, aantal schotels en aantal messen per schotel;
- bevestiging van de messen in verband met het vervangen of verwisselen daarvan;
- aandrijving en benodigd vermogen;
- bodemdruk en bodemaanpassing;
- maaihoogte-instelling;
- constructie voor de bevestiging van vangkleden;
- constructie voor obstakelbeveiliging en verstekmogelijkheid;
- hoeken die mogelijk zijn bij het taludmaaien.
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Trommelmaaiers
De trommelmaaier maait kruidachtige vegetaties. Dit gebeurt via het principe van de vrije snede
door de slagwerking van horizontaal draaiende messen aan trommels.

Uitvoeringen
De belangrijkste indeling is naar maaibreedte, andere zijn naar aanbouwmogelijkheid, vermogensbehoefte en aandrijving.

Indeling naarwerkbreedte
Dewerkbreedte van de trommelmaaier isafhankelijk van het aantal trommels en de diameter van
de schotel onderaan de trommel. De trommels zijn samengebouwd in een frame; het aantal kan
variëren van 2 tot 6.
Erzijn trommelmaaiers verkrijgbaar met eenwerkbreedte van ongeveer 1tot 3 meter.
Door combinatie van eenfrontmaaier met een getrokken maaier iseen zeer grote werkbreedte te
bereiken.

Indeling naaraanbouwaande trekker
De trommelmaaier kan aan een twee-assige trekker worden bevestigd:
- in de driepuntshefinrichting achter de trekker. De maaier kan dan in verstek worden getrokken;
- in de fronthefinrichting van de trekker;
- als getrokken maaier;
- aan een hydraulische arm.

\Z

Vaak komt een combinatie van trommels en schotels voor: de buitenste maai-elementen zijn
trommels, de overige schotels.

Schemavan deaandrijving van demaaitrommels endebeperktedoorgang tussende trommels

Indeling naaraandrijving
De trekker zorgt als draagvoertuig voor de aandrijving. De aandrijving kan mechanisch of
hydraulisch zijn.
De mechanische aandrijving komt van de aftakas via de tussenas naar de machine. In het hoofdframe bevindt zich de aandrijving vanaf de tussenas naar de trommels, die aan de bovenzijde
worden aangedreven door kroonwielen.
De aandrijving kan ook geschieden door V-snaren die zo gespannen zijn dat de draairichting per
paar trommels tegengesteld is.
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Speciale uitvoeringen
Door de montage van zwadvormers kan direct in het werk een zwad van een zodanige breedte
en op een zodanige afstand worden gevormd, dat een volgende opraapwagen of pers het maaisel niet plat rijdt.
Een gemonteerde kneuzer verkort de droogperiode van het maaisel doordat die blad- en stengeldelen kapot slaat.

Werking
Het principe van het maaien met een trommelmaaier berust op devrije snede. De trommels
draaien om een verticale asen zijn aan de onderzijde voorzien van een rand met daaraan 2 of 3
scharnierende mesjes die het gewas door de grote omtreksnelheid lossnijden van de wortel. De
omtreksnelheid moet 80-100 m/sec. zijn.
Het voordeel van de vrije snede isde geringe gevoeligheid voor klein zwerfvuil en ongerechtigheden, een hoge capaciteit en weinig onderhoud.
Nadelen zijn een hoog vereist vermogen, gevaar voor wegslingeren van stenen en dergelijke en
kans op beschadiging van stoppel en zode.
De messen zijn bevestigd aan de rand met een bout en (zelfborgende) moer of in een meshouder met een nok. De trommels zijn glad en enigszins conisch,zodat het gewas zonder problemen de tussenruimte kan passeren. Doorgaans draaien de trommels paarsgewijs tegen elkaar in.
Daardoor wordt het gemaaide gras in rillen uitgestoten. De buitenste trommels kunnen voorzien
zijn van strippen en verhoogd zijn om het gemaaide gras naar binnen te geleiden; de breedte
van en afstand tussen die rillen moet in overeenstemming zijn met de spoorbreedte van de trekker en een eventueel volgende opraapwagen.
Tussen de trommels is ruimte zodat het gemaaide gewas kan passeren;vooral bij een hoge vegetatie isdat van belang.

c

Onder de trommel iseen schotel bevestigd die vrij kan ronddraaien. Tijdens het maaien glijdt
deze met een bepaalde druk (afhankelijk van de diameter van de schotel en het gewicht van de
machine) over de bodem. De maaihoogte van de machine wordt ingesteld met behulp van
draadspindels. Ook met vulringen kan men de maaihoogte veranderen.
De ophanging en vlakstelling moeten zo zijn ingesteld dat, als de maaier werkt, het resultaat
geen golvende stoppel vertoont. De hoogte en vlakstelling worden per object één keer ingesteld
met onder andere de topstang.

Instelmogelijkheid van demaaihoogte dooreen
draadspindel
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Inzetbaarheid
Detrommelmaaier is inzetbaar in grazige en licht verhoute vegetaties zoals heide. De vegetatie
mag lang of kort zijn. Ook in gelegerd gras is maaien met de trommelmaaier mogelijk.
De aanwezigheid van zwerfvuil hindert het maaiwerk niet. Grote delen zoals paalresten en takken
kunnen de trommels echter ontzetten doordat ze niet gemakkelijk de tussenruimten kunnen passeren.
De trommelmaaier iszeer geschikt voor grote, vrije oppervlakten waar gebruik kan worden
gemaakt van de grote werkbreedte.
Eenterrein met lichte glooiingen is acceptabel, scherpe hoogteverschillen als diepe rijsporen niet.
Bij oneffen terreinen isde hoogte-instelling van belang; het maaibeeld zal minder regelmatig zijn
dan bij een vlak terrein, omdat de hoogte-instelling is gebaseerd op een gemiddelde situatie.
Bij minder-draagkrachtige terreinen bepalen het totale gewicht van de combinatie, de bandenspanning en de bandenkeuze de inzetmogelijkheid.

Een beperkte hoekmogelijkheid

£

voor taludmaaien door de
grote hoogte van
detrommels ende beschermkap

Als de maai-apparatuur aan een hydraulische arm is bevestigd, kan men (vanaf een verharding)
een strook tot ongeveer 6 m naast de trekker bereiken.
Afhankelijk van het gewicht en het zwaartepunt van de trekker zijn taluds bewerkbaar.
De machine kan ook worden ingezet om vanaf een vlak stuk een talud te maaien, echter met
maximale hoeken van ± 20° boven en onder de horizontaal. Dat is minder dan bij een schotelmaaier en heeft te maken met de grotere hoogte van de trommels.
Maaimachines zelf zijn op een aantal punten beveiligd tegen overbelasting: obstakelbeveiliging

Destoppelhoogte is
afhankelijk van de
dikte van desteunschotel
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voorkomt schade aan de machine alseen obstakel geraakt wordt. Bij het gebruik van een maaiapparaat in de frontophang kan deze bij een botsing met een obstakel nauwelijks naar achteren
uitwijken. Het maai-apparaat kan dan ernstig worden beschadigd.

Werkmethode
De maaimachine moet na het transport bedrijfsklaar worden gemaakt.
Voordat de machine in dewerkstand wordt gezet, moet men de messen controleren op beschadigingen en eventueel vervangen. Als één mes moet worden vervangen wegens beschadiging,
moeten de andere messen aan die trommel ook worden vervangen om onbalans te voorkomen.
Nadat de machine in de werkstand isgezet, moet hij in de lengte- en breedterichting worden
vlakgesteld en gestabiliseerd. De afstelling van de maaihoogte vindt dan ook plaats.
De werkroute isafhankelijk van de vorm van het perceel: de trommelmaaier wordt optimaal
benut op grote lengten. Ook de eventuele aanwezigheid van wild en obstakels zijn van belang.
Bijvermoeden van wild moet men van binnen naar buiten maaien om het wild de mogelijkheid
te geven te vluchten. Eenwildredder kan aanwezig wild opschrikken en verjagen.

Meshoudermet bladveer: snelengemakkelijk wisselen vanmessen

Voorbereidende handelingen kunnen het controleren op zwerfvuil, bebakening plaatsen en het
markeren van obstakels zijn.

Onderhoud
Bij het onderhoud moet men extra aandacht besteden aan de trommels. Slijtage moet snel worden geconstateerd om verdergaande slijtage te voorkomen.
Er is relatief weinig onderhoud. Het dagelijks onderhoud isvoornamelijk controlerend:
- controle van de maaimesjes en het eventueel vervangen daarvan. Detijd voor het vervangen
van een maaimesje bij een bout-moerbevestiging isongeveer 10 minuten, bij mesjes met een
• nokkensysteem ongeveer 5 minuten.

Tweezijdig geslepen
messen kunnen worden
gedraaid
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Bij het verwisselen moet direct worden gecontroleerd of de bout of de nok niet zover is ingesleten dat gevaar van breuk ontstaat.
- controle van de vangkleden;
- controle van de aandrijving en het doorsmeren daarvan.
Nieuwe mesjes hebben aan twee zijden een scherpe kant; als een mesje aan één kant is versleten
of beschadigd, kan het worden gedraaid. Let hierbij wel op de draairichting van de schijf.
Het wekelijkse onderhoud isverzorgend en controlerend:
- doorsmeren scharnierpunten;
- doorsmeren kruiskoppelingen van de tussenas;
- controle van het oliepeil van de aandrijving;
- controle van de V-snaarspanning.
Jaarlijks moet de bevestiging van de maaimessen worden vervangen en de veiligheidsvoorzieningen moeten gecontroleerd en zo nodig worden vervangen.

Veiligheid

£

De veiligheidsmaatregelen voor de omgeving worden beschreven in P-blad 84 van de
Arbeidsinspectie ('Cirkelmaaiers'). Enige punten hieruit:
- De uitvoering moet dusdanig zijn dat in de omgeving aanwezige personen niet kunnen worden verwond. Ofwel: boven de maai-elementen moet een kap zijn die zoveel mogelijk is
gesloten en tot buiten de maaicirkels reikt. Ter voorkoming van aanraking met de maaimessen
moet de kap op een hoogte van 50 cm ten minste 30 cm aanvoor- en achterzijde buiten de
bewegende delen steken.
Aan deze kap moeten afhangende vangkleden zijn bevestigd die reiken tot minstens het vlak
waarin de messen bewegen. Aan de sterkte en het gewicht van het vangkleed zijn wettelijke
eisen gesteld.
- Machines die buiten landbouwpercelen worden ingezet - dus ook bij bermbeheer - moeten
rondom tot op het maaivlak een dubbel stel vangkleden hebben.
Laat geen mensen in de buurt van de werkende machine meelopen. Vooral achter de machine is
het gevaar groot geraakt te worden door wegspringende stukken. Waarschuw het verkeer door
het plaatsen van bebakening en het voeren van een zwaailicht. Gebruik voertuigen in een opvallende kleur en plaats bord D2 op het voertuig.
Als aan de maai-apparatuur iets moet worden afgesteld of vervangen, moet de aandrijving zijn
uitgeschakeld en de motor afgezet.
De werkende delen mogen alleen draaien als de machine in de werkstand staat en dus over de
gehele breedte op het maaiveld steunt.

Bedieningsgemak
Voor de ergonomische eisen zoals die aan de trekker worden gesteld:zie hoofdstuk Trekker in het
deel Diversen.
Aangezien het geluidsniveau in het algemeen boven de 90 dB(A) ligt, isgehoorbescherming verplicht. Voor geluidsniveaus tussen de 80 en 90 dB(A) wordt het gebruik ervan aanbevolen.
Omdat nog maar enkelefuncties aan het maai-apparaat mechanisch verstelbaar zijn, zijn er ergonomisch erg weinig problemen. Het aan- en afkoppelen en het overbrengen van de machine van
transportstand naar werkstand en terug wordt meestal mechanisch uitgevoerd en kan zwaar
werk zijn.

Milieu
Een geringe milieubelasting kan optreden doordat het snijdende materiaal slijt en er dan metaal344
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deeltjes in het milieu terecht komen. Bij gebruik van botte messen wordt van de trekker een groter vermogen gevraagd met als gevolg een hogere uitstoot van uitlaatgassen.
De geluidsoverlast isafhankelijk van de gebruikte trekker en moet zo laag mogelijk zijn. De maaimachine zelf maakt geen hinderlijk lawaai.
Als een hydraulische aandrijving wordt gebruikt, kan men gebruik maken van milieuvriendelijke
hydrauliekvloeistof; schade aan het milieu bij lekkage wordt dan verminderd.
Zwerfvuil dat is meegemaaid, blijft versnipperd in het maaisel of op de bodem achter.
Afhankelijk van het tijdstip van maaien kan ecologische schade worden aangericht aan:
- de kruidenvegetatie; afhankelijk van de maaidata en de maaihoogte wordt de vegetatie meer
of minder beschadigd;
- de zode; door juiste instelling van de maaihoogte isdeze te beperken. Bij oneffenheden in het
terrein isde bodemaanpassing van de maai-apparatuur bepalend voor de mate van de schade;
- het kleine bodemleven; door de maaihoogte niet te kort te nemen, blijft de bodemfauna vrijwel ongemoeid. Omdat de trommelmaaier een lang maaisel oplevert, ondervinden ook insekten die op de planten leven niet snel schade. Door het maaisel niet te kneuzen of te verkleinen, kan de schade aan insekten laag worden gehouden. Kneuzen is niet direct nodig als het
maaisel toch enige dagen blijft liggen om te drogen;
- de fauna; door op de maaimachine een wildredder te monteren, kan het wild worden opgeschrikt en krijgt de kans te verdwijnen. Ook de routing (van binnen naar buiten werken bij
grotere oppervlakken) kan ze een grotere kans geven te ontsnappen;
- vogelnesten; bij maaien vroeg in het voorjaar kunnen de nesten van bodembroeders en de
jonge vogels worden geraakt. Als bekend isdat er nesten voorkomen, kan het maaien worden
uitgesteld of kunnen tevoren markeringen worden aangebracht. Jonge vogels kunnen worden
verjaagd door een wildredder en door van binnen naar buiten te werken.

c

Produktiviteit
De IMAC-norm voor bermen zonder obstakels isvoor trommelmaaiers 3.100 m 2 /uur bij een
werkbreedte van 1,20 m. Dit iseen relatief hoge produktiviteit.
De produktiviteit wordt bepaald door:
- de werkbreedte;
- het vermogen van de trekker;
- de scherpte van de messen;
- de aard van de vegetatie;
- de terreinsituatie (grote lengte, obstakels);
- de taluds.

Hydraulisch bediende verstekmogelijkheid met eenobstakelbeveiliging
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Soms is het voordeliger om de berm vrij te maken van reflectorpaaltjes en dergelijke om zo een
vrije werkbaan te krijgen en de produktiviteit te verhogen; wel moeten daarvoor extra mensen
worden ingezet. De wegbeheerder isgeen voorstander van deze werkwijze; goed overleg isdus
aan te raden.

Kwaliteit
Het resultaat van het maaiwerk isgoed als de stoppel vlak is. Ishet maaibeeld golvend, dan isde
apparatuur verkeerd afgesteld.Als de topstang te kort is, helt de maaier voorover; isde topstang
te lang, dan helt de maaier achterover. Bij een te lange topstang wordt het gewas bovendien
gehakseld door de maaier en ontstaan korte snippers.
Als op een vlak terrein een ongelijke stoppellengte ontstaat, isde maaihoogte per trommel verschillend; de maaihoogte moet dan per trommel opnieuw worden aangepast.
Eenzodebeschadiging aan begin en eind van de werkgang duidt op eenfoutieve vlakstelling in
de breedte.

Kosten
De technische afschrijving isafhankelijk van het aantal hectares per jaar en de terreinomstandigheden. De levensduur isgemiddeld 5 tot 6jaar bij 100 ha/jaar.
Kosten per draaiuur
trommelmaaier, aftakas

c

werkbreedte (cm)

150

aanschafprijs (ƒ)

8.500

10.000

afschrijving (jaar x draaiuren)

4x500

4x500

180

onderhoudskosten (//jr)

935

1.100

overige kosten (//jr)

861

904

kosten perdraaiuur (//uur)

7,41

8,50

Kosten per oppervlak
trommelmaaier, aftakas
werkuur van de machine (//uur)

5,18

werkuur van detrekker (//uur)

14,31

14,31

manuur (//uur)

40,-

40,-

produktiviteit (m2/uur)

2200

3300

kosten per ha (//ha)

270,-

180,-

5,95

Aanbevelingen
Bij de aanschaf van een trommelmaaier moet men letten op:
- breedte, aantal schotels en aantal messen per schotel;
- bevestiging van de messen in verband met het vervangen of verwisselen daarvan;
- aandrijving en benodigd vermogen;
- bodemdruk en bodemaanpassing;
- constructie voor de bevestiging van vangkleden;
- constructie voor obstakelbeveiliging en verstekmogelijkheid;
- hoeken die mogelijk zijn in taludmaaien;
- eventueel een combi: trommel/schotelmaaier.
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Cirkel(slag)maaiers
De cirkelslagmaaier iseen aanbouwwerktuig volgens het principe van de cirkelmaaier. In plaats
van een schotel of trommels met scharnierende korte mesjes heeft deze maaier een lang slagmes.
De cirkelslagmaaier wordt ingezet voor het maaien van ruigere kruidachtige vegetaties en houtige opslag. Eenzware cirkelslagmaaier kan zelfs staande houtige gewassen en in mindere mate
ook liggend takhout tot ± 10 cm doorsnee afslaan en verbrijzelen.

c

Decirkelslagmaaier: laag, maar hoog in capaciteit

In bermen worden cirkelslagmaaiers in twee uitvoeringen ingezet: deweilandbloter en de boomgaardcirkelmaaier.

Uitvoeringen
Cirkelslagmaaiers zijn verkrijgbaar in verschillende vermogensklassen; afhankelijk van de zwaarte
zijn ze aangebouwd aan éénassige of twee-assige trekkers. Het meswordt direct of indirect aangedreven vanaf de aftakas via V-snaren. De werkbreedte varieert van 30 cm tot 4,50 m, met een
daarbij behorende vermogensbehoefte van 2 tot 55 kW.
Een lichte cirkelslagmaaier kan worden aangebouwd aan een éénassige trekker die de aandrijving
voor het maaimechanisme levert.
Aan twee-assige trekkers kunnen zwaardere maaiers worden aangebouwd aan front of achteraanbouw. Eenverstekinstelling behoort tot de mogelijkheden. Door combinatie van een frontaangebouwde maaier en een in verstek in de hefinrichting gemonteerde maaier iseen zeer grote werkbreedte mogelijk.
Speciale u i t v o e r i n g e n
Hydraulische verstekstelling voor het maaien langs obstakels;
- hydraulisch bediende zwenkschijf voor het maaien langs obstakels (variabele werkbreedte);
- twee hydraulisch bediende zwenkschijven (links en rechts) voor het maaien in rijencultuur (bijvoorbeeld boomweiden);
- contramessen en grasgeleiders waardoor het gemaaide gras wordt verhakseld en gelijkmatig
wordt verdeeld. Hierdoor wordt de vertering van het maaisel bevorderd.

Werking
De cirkelslagmaaiers hebben één of meer rotoren met daarin een lang slagmes. Deze messen zijn
bevestigd aan een verticale asdie wordt aangedreven. De aandrijving isdirect vanuit de aftakas
of indirect via V-snaren.
351
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De lange messen kunnen vast of scharnierend zijn bevestigd. Eenvast mes bestaat uit een staalstrip die aan de beide einden isgeslepen en eventueel gezet.

Mesvormen enzettingen voorcirkelslagmaaiers,vastofscharnierend

Eenscharnierend mes bestaat uit een mesarm met aan de beide uiteinden een met een bout
gemonteerd mes dat isgeslepen en gezet. Bij een bloter met meer dan één rotor overlappen de
maaimessen elkaar waardoor ook bij gedeeltelijk afgesleten meseinden geen ongemaaide strepen
blijven staan.
De messen raken het gewas en daarna het maaisel enkele malen, zodat dat in meer of mindere
mate wordt gekneusd en verkleind. De afvoer van het sterk verkorte maaisel kan moeilijk zijn.
De vorm van het maaihuis en de uitvoering van het mes zorgen voor een egale spreiding van het
maaisel over het terrein of voor een afvoer van het maaisel naar de zijkant of achterkant van de
machine.
Voor de vorming van een zwad worden grasgeleidingsplaten en kneusplaten aangebracht.
Voor afvoer naar de zijkant worden vleugels aangebracht. Deze vleugels zorgen met devorm van
het maaihuis voor een luchtwerveling die het gras wegzuigt en afvoert.
De maaihoogte is instelbaar met loopwielen of glijsloffen.

Inzetbaarheid
Eencirkelslagmaaier is inzetbaar in rechtopstaande lichte tot halfzware kruidachtige vegetatie of
licht houtige gewassen waarbij het maaisel kan blijven liggen. Gelegerde vegetatie geeft veel storingen.
De hoogte van de te maaien vegetatie wordt bepaald door de grootte van de opening aan de
voorzijde van het maaihuis. In de regel iseen vegetatiehoogte tot 25 cm door een cirkelmaaier te
maaien. Hogere obstakels (stobben) kunnen niet onder de kap door. De aanwezigheid van zwerfvuil hindert het maaiwerk niet.
Door de zeer geringe machinehoogte en de verstekmogelijkheid kan men eenvoudig langs en
onder afrasteringen maaien.
De cirkelslagmaaier iszeer geschikt voor grote, vrije oppervlakten waar gebruik kan worden
gemaakt van de grote werkbreedte.
Door de geringe bodemvrijheid van de maaier moet het terrein redelijk vlak zijn. Een terrein met
lichte glooiingen isacceptabel, scherpe hoogteverschillen zoals diepe rijsporen niet. Bij oneffen
terreinen isde hoogte-instelling van belang; het maaibeeld is hier minder regelmatig dan bij een
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vlak terrein omdat de hoogte-instelling gebaseerd isop een gemiddelde situatie.
Bij minder draagkrachtige terreinen bepalen het totale gewicht van de combinatie, de bandenspanning en de bandenkeuze de inzetmogelijkheid.
Afhankelijk van het gewicht en het zwaartepunt van de trekker zijn taluds bewerkbaar.
De machine kan ook worden ingezet om vanaf eenvlak stuk een talud te maaien, echter met
maximale hoeken van ± 20° boven tot ± 45° onder de horizontaal.
Maaimachines zelf zijn op een aantal punten beveiligd tegen overbelasting: obstakelbeveiliging
voorkomt schade aan de machine alseen obstakel wordt geraakt.
Draag de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen: bij gebruik van éénassers veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming, eventueel gezichtsbescherming en bij werk langs de weg
een reflectievest.

Vereiste kennis
De bediener van de maaimachine moet vooral letten op:
- rijsnelheid en hoogte-instelling voor een uniforme maaihoogte;
- het toerental van de maaimessen voor een scherpe snede en een verkorting van het maaisel.

Werkmethode
De maaimachine moet na het transport bedrijfsklaar worden gemaakt. Voordat de machine in de
werkstand wordt gezet, moet men de messen controleren op beschadigingen en eventueel vervangen.

4C

Nadat de machine in de werkstand isgebracht, moet hij in de lengte- en breedterichting worden
vlakgesteld en gestabiliseerd. Ook de afstelling van de maaihoogte vindt dan plaats.
Dewerkroute isafhankelijk van de vorm van het perceel: de cirkelslagmaaier wordt optimaal
benut op grote lengte. Ook met aanwezigheid van wild en obstakels moet rekening worden
gehouden.
Bijvermoeden van wild moet men van binnen naar buiten maaien om het wild de mogelijkheid
te geven te vluchten. Eenwildredder kan aanwezig wild verjagen.
Voorbereidende handelingen kunnen zijn: het controleren op zwerfvuil, bebakening plaatsen en
het markeren van obstakels.

Onderhoud
Bij het onderhoud moet men extra aandacht besteden aan de slagmessen, de assen waaraan ze
draaien en de lagering daarvan. Slijtage moet snel geconstateerd en opgeheven worden om verdergaande slijtage te voorkomen.
Eris relatief weinig onderhoud. Het dagelijks onderhoud isvoornamelijk controlerend:
- controle van de slagmessen en het eventueel slijpen of vervangen daarvan (+ 15 minuten
per mes);
- controle van de aandrijving (V-snaar en olieniveaus).
Het wekelijkse onderhoud isverzorgend en controlerend (ongeveer 45 minuten):
- slijpen van messen (± 15 minuten per mes);
- doorsmeren van de draaipunten;
- doorsmeren van de kruiskoppelingen van de tussenas;
- onderhoud van de aandrijfbron bij éénassers;
- controle van het oliepeil van de aandrijving;
- controle van de V-snaarspanning.
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Veiligheid
Deveiligheidsmaatregelen voor de omgeving worden beschreven in P-blad 84 van de
Arbeidsinspectie ('Cirkelmaaiers'). Enige punten hieruit:
- De uitvoering moet dusdanig zijn dat in de omgeving aanwezige personen niet kunnen worden verwond. De cirkelslagmaaier is meestal omgeven door een geheel metalen kap. Enkele
modellen hebben aan de voor- en achterzijde een kettingscherm ter voorkoming van wegspattende stenen.
- Laat geen mensen in de buurt van de werkende machine meelopen. Vooral achter de machine is het gevaar groot geraakt te worden door wegspringende stukken.
- Waarschuw het verkeer door het plaatsen van bebakening en het voeren van een zwaailicht.
Gebruik voertuigen in een opvallende kleur en plaats bord D2 op het voertuig.
Als aan de maaiapparatuur iets moet worden afgesteld of vervangen, moet de aandrijving zijn
uitgeschakeld en de motor afgezet.
Dewerkende delen mogen alleen draaien als de machine in de werkstand staat en dus over de
gehele breedte op het maaiveld steunt.

Bedieningsgemak

r

Bij het gebruik van een maaimachine isde ergonomie van belang: bijen in de trekker en bij het
maai-apparaat.
Voor de ergonomische eisen voor de trekker: zie hoofdstuk Trekker in het deel Diversen.
Aangezien het geluidsniveau in het algemeen boven de 90 dB(A) ligt, isgehoorbescherming verplicht. Voor geluidsniveaus tussen de 80 en 90 dB(A) wordt het gebruik aanbevolen. Omdat nog
maar enkele functies aan het maai-apparaat mechanisch verstelbaar zijn, zijn er ergonomisch erg
weinig problemen. Het aan-en afkoppelen en het overbrengen van de machine van transportstand naar werkstand en terug wordt meestal mechanisch uitgevoerd en kan zwaar werk zijn.

Milieu
Een geringe milieubelasting kan optreden doordat het snijdende materiaal slijt en er dan metaaldeeltjes in het milieu terechtkomen. Bij gebruik van botte messen wordt van de trekker een groter vermogen gevraagd met als gevolg een hogere uitstoot van uitlaatgassen.
De geluidsoverlast isafhankelijk van de gebruikte trekker en moet zo laag mogelijk zijn. De maaimachine zelf maakt weinig hinderlijk lawaai.
Als een hydraulische aandrijving wordt gebruikt, kan men gebruik maken van milieuvriendelijke
hydrauliekvloeistof; schade aan het milieu bij lekkage wordt dan verminderd.
Meegemaaid zwerfvuil blijft versnipperd in het maaisel of op de bodem achter.
Afhankelijk van het tijdstip van maaien kan ecologische schade worden aangericht. Dit kan schade zijn aan:
- de kruidenvegetatie; afhankelijk van de maaidata en de maaihoogte wordt de vegetatie meer
of minder beschadigd.
- de zode; door juiste instelling van de maaihoogte en vlakstelling isdeze te beperken. Bij
oneffenheden in het terrein isde bodemaanpassing van de maai-apparatuur bepalend voor de
mate van de schade.
- het kleine bodemleven; door de maaihoogte niet te kort te nemen, blijft de bodemfauna vrijwel ongemoeid. Omdat de cirkelslagmaaier het maaisel matig tot sterk verkort, ondervinden
insekten die op de planten leven schade.
- defauna; door op de maaimachine een wildredder te monteren, kan het wild worden opgeschrikt en krijgt de kans te verdwijnen. Ook een goede routing (van binnen naar buiten werken bij grotere oppervlakken) kan ze een grotere kans geven te ontsnappen.
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Produktiviteit
De produktiviteit van de cirkelslagmaaier is iets hoger dan die van de schotel- of trommelmaaier.
De produktiviteit wordt bepaald door:
- de werkbreedte;
- het vermogen van de trekker;
- de scherpte van de messen;
- de aard van de vegetatie;
- de terreinsituatie.

Kwaliteit
De kwaliteit van een behandeling met een cirkelslagmaaier is in te delen in:
- een uniforme maaihoogte (rijsnelheid, afstelling van de glijsloffen of steunwielen);
- een scherpe snede (afhankelijk van de scherpte en het toerental van de maaimessen);
- deverkorting van het maaisel(afhankelijk van de rijsnelheid en het toerental van de maaimessen).

Kosten
Kosten per draaiuur
cirkelslagmaaier
werkbreedte (cm)

150

aanschafprijs (ƒ)

5.500

afschrijving (jaar x draaiuren)

4x500

onderhoudskosten (//jr)

605

overige kosten (//jr)

613

kosten per draaiuur (//uur)

4,91

Kosten per oppervlak
cirkelslagmaaier
werkuur van de machine (//uur)

3,44

werkuur van detrekker (//uur)

14,31

manuur (//uur)

40,-

produktiviteit (m2/uur)

3600

kosten per ha(//ha)

160,-

Aanbevelingen
De technische punten waarop men bij aankoop van een cirkelslagmaaier moet letten zijn:
- de constructie van het maaihuis en de aandrijving;
- de afscherming van de draaiende delen en de maaimessen;
- een beveiliging tegen overbelasting (slipkoppeling);
- de bevestiging van de maaimessen in verband met onderhoud, vervangen en slijpen;
- de werkbreedte;
- het vereiste aandrijfvermogen.
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Vangrailmaaiers enbermzwenkmaaiers

Vangrailmaaiers en bermzwenkmaaiers
Erzijn cirkelmaaiers die in staat zijn rond, langs en onder obstakels te maaien zonder deze te
beschadigen. De vangrailmaaier kan in één werkgang onder en aan beide zijden van de geleiderail en andere lage obstakels maaien. De bermzwenkmaaier maait in een rechtdoorgaande route
rond hoge obstakels.
Devangrailmaaier voldoet bij het maaien onder de geleiderail of langs bermplanken beter dan de
bermzwenkmaaier. Maar hij maakt bij het gebruik langs autosnelwegen een extra werkgang
nodig, omdat tussen de geleiderail en de verharding veelal een strook ongemaaid blijft.
Door het maaisysteem (schotelmaaier) met een zweefstand op de hydraulische arm iseen mooi
resultaat te bereiken.

Uitvoeringen
Deze bijzondere bermmaaiers zijn altijd opgehangen aan een hydraulische arm.
- Aanbouw van de hydraulische arm in eenframe aan de driepuntshefinrichting;
- Als vaste opbouw op de trekker (achter- of middenopbouw) aan een hydraulische kraanarm.
Het maaigedeelte bestaat uit een frame met twee éénschijfsmaaiers dat met een draaikop aan de
hydraulische arm is bevestigd.
De aandrijving is hydraulisch met een door de aftakas aangedreven hydropomp.
Deze twee maai-elementen werken zonder tussenruimte. Dewerkbreedte isdaardoor iets minder
dan tweemaal de werkbreedte van de afzonderlijke maaischotels of schijven.Als elk maai-element
bijvoorbeeld een breedte heeft van 0,70 m, isde totale werkbreedte 1,20 m.
Afhankelijk van deframeconstructie spreekt men over een vangrailmaaier of bermzwenkmaaier.

4T

Speciale uitvoeringen
Toepassing van een draaikop maakt de maaier geschikt om zowel links als rechts van de trekker
te werken.
Een hydraulisch werkende zweefstand zorgt voor een constant maaibeeld doordat er een goede
bodemvolging van het maai-element is.
Als extra kan men op de hefinrichting een blazer monteren. Deze blazer kan maaisel dat op de
verharding terecht isgekomen terug in de gemaaide berm blazen of maaisel onder de vangrail
vandaan blazen. De blazer wordt door de aftakas aangedreven.

Werking
Devangrailmaaier bestaat uit een verticaal U-vormig frame met daaraan twee hydraulisch aangedreven maai-elementen met cirkelmaaiers.
De maai-elementen werken ieder aan één kant van een obstakel (geleiderailsteunen, paaltjes,
lage bebording), zwenken bij ieder obstakel uit elkaar en nemen vervolgens direct na het passeren van het obstakel weer de oorspronkelijke stand in.
De bermzwenkmaaier isspeciaal ontwikkeld voor het maaien van bebakende stroken langs verhardingen. Hij is in de regel geconstrueerd voor ophanging in de driepuntshefinrichting van de
trekker.
De machine bestaat uit twee maai-elementen bevestigd aan een horizontaal U-vormig frame.
De overbrenging isop dusdanige hoogte aangebracht dat over bermplanken en hectometerpaaltjes kan worden gewerkt. Bij het passeren van dergelijke obstakels kan door de trekkerrijder een
soort Z-beweging worden gemaakt met de maaielementen. De maai-elementen kunnen bomen
en andere hoge obstakels 'omvatten' en zo rondom maaien.
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De vangrailmaaier: verticaal u-frame

c

De maai-elementen zijn van het type cirkelmaaier. De maai-elementen draaien in een horizontaal
vlak. Als maai-element in de vangrailmaaier wordt meestal een schotelmaaier gebruikt.
Beschermkappen voorkomen dat de messen de obstakels beschadigen en dat de messen worden
beschadigd.
Naderhand moet men het maaisel onder de geleiderail of rond de obstakels wegblazen of handmatig bij elkaar harken als het om ecologische of verkeerstechnische redenen moet worden afgevoerd.

Inzetbaarheid
De vangrailmaaier isinzetbaar in bermen:
- onder en naast geleiderails;
- rondom bermmeubilair tot ongeveer 1 m hoog;
- op smalle stroken tussen bermplanken, verkeersborden e.d.
De vangrailmaaier is inzetbaar in bermen met een grazige vegetatie. Zowel bij kort, lang als gelegerd gras kan hij goed maaiwerk leveren.
De bermzwenkmaaier isinzetbaar in bermen met bomen en andere hoge obstakels. De hoogte
van de obstakels isvoor de bermzwenkmaaier niet beperkend. De diameter van de obstakels mag
maximaal 80 cm zijn.
De aanwezigheid van zwerfvuil hindert het maaiwerk niet.

Vereiste kennis
Voor een juiste afstelling van de maai-elementen is kennis nodig om een goed resultaat te bereiken en men voorkomt onnodige onderhoudskosten als gevolg van beschadigingen aan de
machine.

Onderhoud
Dagelijks onderhoud (ongeveer 15 minuten):
- controle van messen op beschadiging, breuk en slijtage en zo nodig vervangen;
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- controle hydrauliek-oliepeil;
- controle hydrauliekslangen en-aansluitingen;
- nalopen vandesmeerpunten.
Wekelijks onderhoud (ongeveer 60 minuten):
- doorsmeren;
- messen slijpen;
- controle hydrauliek-systemen;
- reinigen apparatuur.

Veiligheid
Ter bescherming van deobstakels indewegberm eneventuele omstanders isdemaaikop uitgerust metbeschermkappen diehetwegschieten vanmaaisel, stenen e.d.voorkomen. Rondhet
maaigedeelte zijn vangkleden verplicht.
Het maaimechanisme magalleen draaien alshetwerktuig ophetmaaiveld steunt.
Alsergevaarlijke of onoverzichtelijke verkeerssituaties kunnen optreden, moeten verkeersborden
en andere bebakening worden geplaatst. Hetgebruik van eenzwaailicht- of knipperlichtinstallatie isverplicht bijhetwerken langs wegen. Hetisaante bevelen dewerktuigen entrekker in een
opvallende kleur uittevoeren endetrekker tevoorzien vaneenrichtingbord (D2vanhetWVR)
zowel voor achteropkomend alsvoor naderend verkeer.
Het zicht ophetmaaigedeelte enderoute moet vrij zijn; ookdestand vandehydraulischearm
moet een voldoende vrij zicht bieden.

Milieu
Bij gebruik van maai-apparatuur aan een trekker zijn devolgende milieu-effecten aan deorde:
- uitstoot van verbrandingsgassen;
- lekkage van hydraulische systemen;
- geluidshinder;
- versnippering vanklein zwerfvuil.
Omdat demaai-elementen aaneenarmzijn gemonteerd, kanervanaf deverharding worden
gewerkt. Dan zalschade aan bodemstructuur envegetatie door insporing niet optreden.
Op eenniet egaal terrein beschadigen demaai-elementen dezode eerder dan opeen vlakke
berm. Een maaikop aan een armmethydraulische zweefstand kanditvoorkomen.
Schade aanfauna, zode enkruidlaag isbijeen goede afstelling enjuist maaitijdstip gering.
Schade aanfauna kanmen voorkomen of beperken door hetgebruik van een wildredder. Schade
aan debodem kan worden voorkomen door hetgebruik van dubbellucht of lagedrukbanden
waarmee debodemdruk wordt verlaagd.

Produktiviteit
De produktiviteit van devangrailmaaier endebermzwenkmaaier wordt bepaald door:
- dewerkbreedte van demaai-elementen;
- derijsnelheid;
- hetvermogen;
- descherpte van demessen;

- deaard vandevegetatie;
- hetaantal enhetsoort obstakels indeberm.
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Bijeen vangrailmaaier met een maaibreedte van 1,40 m kan een werksnelheid van 2-3,5 km/uur
worden bereikt.
Gemeten werden:
- het maaien rond en onder een vangrail: 2,1 km/uur;
- het maaien van een bermstrook met hectometerpaaltjes en bermplanken: 3,5 km/uur.

Kwaliteit
De kwaliteit van het maaiwerk isgoed als er onder en rond de obstakels in de berm schoon is
weggemaaid, het bermmeubilair en de bomen niet zijn beschadigd en er geen nabehandeling
nodig is.
Aanvullend maaien met een bosmaaier iswel nodig op plekken waar de vangrailmaaier niet kan
komen: door het U-framewaaraan de maai-elementen zijn bevestigd, kan men niet om hogere
obstakels (bomen, lantaarnpalen) heen maaien. Ook bij het begin en eind van de geleiderail
moet men afwerken met de bosmaaier.
Als het maaisel moet worden afgevoerd, moet men het onder de geleiderail vandaan blazen of
harken.

Kosten
Kosten per draaiuur
vangrailmaaier
aanschafprijs (ƒ)

15.000

afschrijving (jaar x draaiuren)

5x300

onderhoudskosten (//jr)

1.200

overige kosten (//jr)

1.408

kostenperdraaiuur (//uur)

17,69

Kosten per strekkende meter
vangrailmaaier
werkuur van de machine (//uur)

12,38

werkuur van detrekker (//uur)

17,49

manuur (//uur)

40,-

produktiviteit (m/uur)

1.100

kosten per kilometer (//km)

65,-

Aanbevelingen
Let bij de aanschaf van een bijzondere bermmaaier op de volgende punten:
- zweefstand;
- draaibare kop;
- constructie voor afscherming van de messen;
- bedieningsgemak;
- zicht op het werk;
- verkeersveiligheid;
- nawerk (blazer).

Merken
Voor nadere informatie over vangrailmaaiers en bermzwenkmaaiers:
Gebr. Bonenkamp, Induna -techniek, Hemos, Herder.
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Klepelmaaiers
De klepelmaaier kan worden gebruikt in bermen met een lange, eventueel houtachtige vegetatie
met zwerfvuil, waar niet specifiek isgekozen voor een ecologisch beheer. De klepelmaaier heeft
beperkte mogelijkheden tot ruimen van het maaisel waardoor op den duur verruiging van de
vegetatie optreedt.
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Deklepelmaaier aan eenhydraulische arm: vooreensnelenruw bermbeheer

Uitvoeringen
De klepelmaaier is een aanbouwwerktuig:
- aan een éénasser, eventueel met zitplaats;
- in de driepuntshefinrichting of in de fronthefinrichting van de trekker. De aanbouw achter de
trekker kan zowel recht als in verstek zijn. Eenverstekinstelling van 40-70 cm naast de trekker
is mogelijk.
- aan een hydraulische knikarm gemonteerd aan de achterzijde of zijkant van de trekker, waardoor het maaibereik kan worden vergroot tot ± 6 m.
De aandrijving kan op twee manieren gebeuren:
- vanaf de aftakas;
- hydraulisch vanuit een door de aftakas aangedreven hydropomp.
Devermogensbehoefte isvrij groot: 20-25 kW/(m werkbreedte) bij aftakasaangedreven maaier.
De aandrijving van een hydropomp voor de hydraulische functies vereist + 20 kW extra vermo-
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gen van de trekker.
Een klepelmaaier aan een hydraulische arm heeft een verlies van 10 tot 15% van het vermogen
ten opzichte van een klepelmaaier aan de hefinrichting.
De werkbreedte is beperkt en varieert van minimaal 1tot maximaal 3 m.

Speciale uitvoeringen
Door de montage van een afvoerband kan men het maaisel naar de boven- of onderkant van het
talud verplaatsen.
Een gemonteerde afzuigunit kan het verse maaisel direct afvoeren (zie Maai-zuigcombinaties).
Met een steunwiel aan de hydraulische arm of contragewichten aan de trekker zorgt men voor
een grotere stabiliteit. Het maaibereik neemt hierdoor toe.
Door de montage van een hydraulisch bedienbare draaikop aan de knikarm kan het maaigedeelte in het horizontale vlak om obstakels zwenken.

Werking
De klepelmaaier bestaat uit een horizontale, dwars op de rijrichting geplaatste aswaaraan over
de gehele lengte klepels zijn bevestigd. Door de draaiende aswordt de vegetatie met de klepels
afgeslagen en verkleind.

£

De klepels zijn scharnierend aan de klepelas bevestigd en kunnen in vorm en gewicht verschillen.
Ze moeten echter wel allemaal gelijk zijn om onbalans en trillingen te voorkomen.
Voor lichte vegetatie (grassen) worden lichte klepels (plaatjes) gebruikt; zwaardere vegetaties (bijvoorbeeld struiken en fluitekruid) vereisen beitel- of hamervormige klepels.
De klepelas draait met een toerental van 1000-3000 r/minuut. Hij slaat de vegetatie af op de
gewenste maaihoogte. Die maaihoogte kan worden ingesteld met behulp van een verstelbare
steunrol, steunwielen of steunsloffen aan de klepelbak.
Gebruik bij een niet egale bodem een steunrol omdat die minder beschadiging aan de zode veroorzaakt dan sloffen. Vooral smallere sloffen kunnen bij bochten door wringen insnijdingen in de
zode veroorzaken.

Klepelrolen
tweemogelijke
klepelmodellen
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Ter voorkoming van aankoeken van de steunrol kan een afschraper zijn gemonteerd. Hierdoor
blijft de ingestelde maaihoogte constant.

Inzetbaarheid
De klepelmaaier is inzetbaar in bermen met een ruige vegetatie variërend van grassen tot houtachtige gewassen, afhankelijk van de gemonteerde klepels. Hij isvooral bruikbaar op terreinen
die ecologisch minder waardevol zijn of waar veel zwerfvuil wordt verwacht.
De klepelmaaier is niet geschikt voor het voeren van een verschralings- of hooilandbeheer omdat
het maaisel moeilijk isaf te voeren.
Bij een combinatie met een zuig- en afvoergedeelte heeft men meer mogelijkheden (zie Maaizuigcombinaties).
Bij een goede afstelling van hoogte, rotatiesnelheid en rijsnelheid en met de juiste klepels is het
maaisel goed afvoerbaar. Dat kan dan in dezelfde werkgang als het maaien met een transportband/harker op een zwad worden gelegd of met een zuigmond worden afgevoerd.
De klepelmaaier aan een hydraulische arm isook inzetbaar voor het snoeien van heggen en
hagen en toepasbaar voor het versnipperen van snoeihout en het verkleinen van CFT-afval. (Zie
thema's Bosverjonging en Croenrestprodukten).
De klepelmaaier iszowel op vlak terrein alsop taluds bruikbaar. Door de klepelmaaier aan een
kraanarm te monteren is het mogelijk steile taluds en slootkanten te maaien. De arm maakt maaien tot meters vanaf de verharding mogelijk zonder insporing van de bodem of plat rijden van de
vegetatie. Hierdoor kunnen ook minder-draagkrachtige terreinen worden gemaaid.
De klepelmaaier isdoor zijn bouw weinig gevoelig voor ongerechtigheden.

c

Afhankelijk van de aanbouw isaanpassing aan oneffenheden in het terrein mogelijk.
Met de maaier in de driepuntshefinrichting recht achter de trekker isde aanpassing aan de

\

u
1Xr 1

r1

s

M

%

1 1 / /

M i l / hydro™0101" / '

pomp

franieop

wielen

TIOCA/NJ

buis

De arm maakt maaien tot 6mvanaf de verharding mogelijk zonder insporing vandebodem
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bodem gering door de starheid van de verbinding.
Met de maaier in de driepuntshefinrichting in verstek achter de trekker isbodemaanpassing door
het scharnierpunt tussen maaier en trekker beter. Een hoek van 70 tot 90° ten opzichte van de
horizontaal isvoor taludmaaien mogelijk.
Indien een zweefstand via de hydrauliek mogelijk is,vermindert de bodemdruk en volgt het
maaigedeelte de oneffenheden in het terrein.
Bij een hydraulische knikarm vindt bodemaanpassing plaats via de scharnierpunten tussen de
hydraulische arm en het maaigedeelte; het maaigedeelte is in het verticale vlak 230° draaibaar en
kan in zweefstand worden gebruikt.

Vereiste kennis
Vooral dejuiste instelling van de maaihoogte isvan belang om schade aan de bodem te voorkomen.
Het instellen van de maaihoogte geeft bij de klepelmaaier nogal eens problemen. Te ver afgesleten klepels of een te laag toerental van de rotor zijn vaak de oorzaak.

Onderhoud
Dagelijks onderhoud (ongeveer 15 minuten):
- controle van de klepels en hun bevestigingspunten; indien nodig vervanging van versleten
klepels omdat anders een onbalans in de snel draaiende klepelas optreedt;
- controle van de klepelbalk op beschadigingen;
- controle van het hydrauliek-oliepeil;
- controle van de hydrauliekslangen en -aansluitingen;
- doorsmeren van de draaipunten van de klepelas.
Wekelijks onderhoud (45-60 minuten):
- doorsmeren van de scharnierpunten, tussenas en steunrol;
- controle van het oliepeil van de aandrijving;
- controle van de hydrauliekslangen en -aansluitingen op lekkages;
- reinigen van de apparatuur.

Veiligheid
De klepelmaaier isveiliger voor de omgeving dan verschillende soorten cirkelmaaiers. Een plaatstalen beschermkap moet het draaiend gedeelte afschermen. Deze kap moet tot aan het maaiveld reiken en kan eventueel worden verlengd met kettingen of rubber flappen. Dit voorkomt dat
stenen, maaisel en zwerfvuil van onder de klepelbak wegschieten.

Beschermkap enrubber flap of kettingscherm
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Als de verkeerssituatie het noodzakelijk maakt, moet men verkeerstekens (borden en afzettingen)
plaatsen.
Het gebruik van zwaailicht- of knipperlichtinstallatie isverplicht bij het werken langs wegen. Het
isaan te bevelen de machines en werktuigen in een opvallende kleur te schilderen en te voorzien
van verkeersbord D2.
Schakel bij onderhoud, controle of reparatie de aandrijving uit.
Bij het werken met een klepelmaaier aan een éénassige trekker iswettelijk verplicht:
- veiligheidsschoeisel;
- gehoorbescherming.
Aanbevolen wordt:
- oog- en gelaatsbescherming;
- reflecterende veiligheidskleding;
- handschoenen.
Voor de trekker gelden de veiligheidsmaatregelen volgens het P-blad 29 van de Arbeidsinspectie.

Bedieningsgemak
De trekker moet voorzien zijn van een tegen geluid en stof beschermende cabine met een goede
stoel en gemakkelijk bereikbare bedieningshandels. De bestuurder moet de stoel kunnen aanpassen aan zijn wensen.
Het zicht op het maaigedeelte en de route moet vrij zijn; het zicht op het werk is beter bij een in
verstek getrokken of aan een knikarm bevestigde klepelmaaier dan bij een recht achter de trekker
gemonteerde maaier.

c

Milieu
Ertreedt een geringe milieubelasting op door slijtende klepels. Eenjuiste hoogte-afstelling van de
maai-apparatuur en afstelling van de hakselplaat kan dat verbeteren.
De snel draaiende klepelas wervelt stof op dat hinder kan veroorzaken.

-y-

Deklepelaswervelt hinderlijk stofop
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Ertreedt geluidsoverlast op in de nabijheid van de werkende machine. Het meeste lawaai komt
van de snel draaiende klepelas.
De kans op schade aan de natuur is bij het gebruik van een klepelmaaier vrij groot. De schade
kan optreden aan:
- de vegetatie als gevolg van verruiging door het niet-afvoeren van het maaisel (zie deel B);
- de zode, afhankelijk van de maaihoogte (10 cm) en bodemdruk;
- de kruidlaag: maaihoogte en -tijdstip afstemmen op zaadzetting en -rijping;
- de bomen door aanraking van de maaikop met de stam;
- de bodemstructuur door bodemdruk en insporing;
- de bodemfauna, afhankelijk van de maaihoogte en bodemdruk;
- de fauna (doden, verminken of verjagen van dieren);
- de vogelnesten van bodembroeders in het broedseizoen.
Preventie en vermindering van schade is in veel gevallen mogelijk: er bestaan wildredders, waarmee de fauna wordt 'gewaarschuwd' en zo de kans krijgt te vluchten.
Schade aan bodem en zode kan men verminderen door het gebruik van dubbellucht of een
kraanarm.
Schade aan bomen en bermmeubilair kan men voorkomen door afstand tot die obstakels te houden en de plekken van te voren of erna bij te maaien met de bosmaaier die isvoorzien van een
beschermbeugel.

IC

Steunrolmet conischeuiteinden vooreen
goede bodemaanpassing
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Produktiviteit
De produktiviteit van een klepelmaaier wordt bepaald door:
- de werkbreedte van de maaier;
- de rijsnelheid;
- de rotatiesnelheid van de klepelas;
- de soort, het aantal en de kwaliteit van de klepel;
- de aard van de vegetatie en de mate van begroeiing;
- de terreinomstandigheden (bijvoorbeeld de hoeveelheid obstakels).
De produktiviteit van een klepelmaaier ligt ongeveer op de helft van een cirkelmaaier met gelijke
maaibreedte: bij een werkbreedte van 1,20 m maait een klepelmaaier ± 1.500-2.000 m2talud per
uur tegen een trommelmaaier ± 3.100 m 2 /u.

Kwaliteit
De kwaliteit van het werk hangt af van de gebruikte klepels, het toerental van de klepelas, de
hoogte-instelling en de rijsnelheid van de trekker.
Over het algemeen is het maaibeeld ruw en rafelig. Het maaisel isversnipperd en gekneusd. Het
maaisel moet goed worden verspreid over het gemaaide oppervlak om een snelle volledige vertering te krijgen enverstikking van de vegetatie te voorkomen. Afvoeren in een extra werkgang is
meestal niet goed mogelijk door de mate van versnippering. Dit geeft een min of meer ruig eindbeeld.

Kosten

c

Kosten per draaiuur
klepelmaaier,aanbouw,aftakas
werkbreedte (cm)

120

150

180

aanschafprijs (ƒ)

5.000

7.000

8.000

afschrijving (jaar x draaiuren)

3x600

3x600

3x600

onderhoudskosten (//jr)

900

1.260

1.440

overige kosten (//jr)

506

688

789

kosten per draaiuur (//uur)

4,84

6,74

7,71

Kosten per oppervlak
klepelmaaier, aanbouw, aftakas
werkuur van de machine (//uur)

3,39

4,72

werkuur van detrekker (//uur)

14,31

14,31

17,50

manuur (//uur)

40,-

40,-

40,-

produktiviteit (nf/uur)

2000

2500

3200

kosten per ha (//ha)

290,-

230,-

170,-

5,40

Aanbevelingen
Voor het effectief maaien op terreinen met obstakels verdient apparatuur met verstekverstelling
achter de trekker en apparatuur aan een knikarm de voorkeur. Hierdoor bestaat de mogelijkheid
deze obstakels te omzeilen zonder de trekker van de route te laten afwijken.
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Let bij de aanschaf van een klepelmaaier op de volgende punten:
- instelling van de maaihoogte (slof, rol, zweefstand);
- aanbouwwijze (verstekmogelijkheid, hydraulische arm,vast);
- werkbreedte;
- vermogensbehoefte;
- bevestiging van de klepels in verband met het vervangen;
- aantal smeerpunten;
- obstakelbeveiliging.
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Maai- zuigcombinaties

Maai-zuigcombinaties
Maai-zuigcombinaties zijn traditionele maaiers die zijn uitgebreid met de mogelijkheid het maaisel
direct af te laten voeren door een luchtstroom naar een getrokken (zelflossende) opvangwagen.
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Maaien enafvoerenin éénwerkgang. Dit kan nuttig zijn langs drukkewegen

De maai-zuigcombinatie kan in één werkgang een berm maaien en het maaisel afvoeren. Dit kan
nuttig zijn bij bermen langs drukke wegen waar het maaisel snel moet worden verwijderd.
Bovendien wordt de bodem zo ook maar eenmaal bereden als al op de berm moet worden gereden.
De maai-zuigcombinatie met eco-maaikop is een goed alternatief voor de klepelmaaier.

Uitvoeringen
Het principe van de maai-zuigcombinatie wordt toegepast met klepelmaaiers en cirkelmaaiers.
Op deze aangebouwde maai-eenheid wordt een afzuigsysteem gemonteerd dat het maaisel met
een luchtbeweging transporteert naar een getrokken opvangbak of opvangwagen. De opvangwagen is meestal zelflossend.
Men kan de volgende indeling naar uitvoering maken:
- een cirkelmaaier gemonteerd in defronthefinrichting van een twee-assige trekker met de
afzuiginrichting en de opvangwagen achter de trekker;
- een klepel- of cirkelmaaier gemonteerd aan een hydraulische arm aan de trekker en de afzuiginstallatie en de opvangwagen achter de trekker;
- een getrokken combinatie van een opvangwagen met daarop de afzuiginstallatie en daaraan
de hydraulische arm met de klepel- of cirkelmaaier;
- een in verstek getrokken maaikneuzer met een opvangwagen. De maaikneuzer iseen klepelmaaier met speciale klepels en een blaaspijp;
- een maaisysteem met de 'eco-maaikop'. Een cirkelmaaier maait het gewas. Het maaisel komt
vervolgens op een plaat waar het wordt geklepeld. Het geklepelde maaisel wordt afgezogen.
De transportlucht komt in dit geval niet van onder maar van boven het maai-element.
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De eco-kop,vriendelijk en effectief
De aandrijving van het maai-element kan mechanisch via de (front)aftakas zijn of hydraulisch
vanuit het hydraulische systeem van het draagvoertuig of vanaf een speciale hydromotor.
De ventilator voor het opwekken van de luchtstroom voor het maaiseltransport wordt vaak
mechanisch aangedreven via de aftakas enV-snaren.
Dewerkbreedte wordt bepaald door de soort maaier en varieert van ongeveer 1tot 1,5 m. Het
werkbereik isafhankelijk van de aanbouw.

Werking
Een maai-zuigcombinatie verschilt wat het maaigedeelte betreft niet met de traditionele maaisystemen. De maai-elementen kunnen gewone klepelbalken of cirkelmaaiers zijn. Hieraan zijn afzuigelementen toegevoegd. Bij een klepelbalk kunnen dat speciaal gevormde klepels zijn die een
luchtstroom veroorzaken die het maaisel opzuigt en via een pijp wegblaast.
De meeste afzuigsystemen werken echter met een ventilator om een transportluchtstroom op te
wekken. Met zo'n luchtstroom kan ook een langer maaisel,zoals ontstaat bij het gebruik van een
cirkelmaaier, worden opgezogen. Het maaisel wordt door een flexibele kunststofslang van de
maaikop weggezogen en in de opvangwagen geblazen.
De afzuiging kan direct of indirect zijn. Bij de directe afzuiging wordt het maaisel direct boven de
maaikop weggezogen. Bij de indirecte afzuiging wordt het maaisel door het maai-element op
een stalen plaat achter het maaigedeelte geworpen en vervolgens daarvan weggezogen. Deze
eco-maaikop heeft alsvoordeel dat de kleine bodemfauna niet wordt opgezogen doordat de
zuigmond niet in direct contact komt met de bodem.
Het maaisel wordt in een getrokken opvangwagen geblazen die, als hij vol is, op een stort of tijdelijk depot kan worden gelost.
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tossen von het opgezogen maaiselopeentijdelijk depot opdeberm

Als de transportafstand naar het lossingspunt te groot is, kan een tweede trekker en opvangwagen worden ingezet voor de afvoer van het maaisel.

c

Inzetbaarheid
Een maai-zuigcombinatie kan in principe worden ingezet op elke vegetatie die met een klepelmaaier of schotelmaaier kan worden gemaaid. Ook natte vegetatie kan worden gemaaid, maar
bij het opzuigen moet men dan wel rekening houden met de kans op aankoeken en dus mogelijk
verstoppen van de slang.Vervuiling van de vegetatie door zwerfvuil kan schade aan de zuigslang
veroorzaken.
Een maai-zuigcombinatie zet men in op bermen waarvan het maaisel in dezelfde werkgang moet
worden afgevoerd vanwege de verkeersveiligheid op smallere drukke wegen (provinciale wegen
bijvoorbeeld). Ook op enkele holle wegen in Limburg beproeft men de inzetbaarheid van de
maai-zuigcombinatie.
De lengte en het grote gewicht van een volgeladen combinatie beperken de inzetbaarheid onder
bepaalde omstandigheden.
Het gebruik van een maai-element aan een hydraulische arm vergroot de inzetbaarheid op terreinen met een lagere draagkracht, met een grotere hellingshoek of met obstakels.
Men voorkomt bodem- en zodebeschadiging door op verhardingen te blijven rijden en de vegetatie met de hydraulische arm te bereiken.

Vereiste kennis
Punten waarop men in het werk moet letten zijn juiste toerentallen voor de aandrijving van de
maai-eenheid en de ventilator. De zuigkracht van de slang isafhankelijk van de zwaarte en de
vochtigheid van de vegetatie, de openheid van de zode en de rijsnelheid.

Werkmethode
Na het transport naar de werkplek moet de machine bedrijfsklaar worden gemaakt. Voordat de
machine in de werkstand wordt gezet, moet men de messen of klepels controleren op beschadi387
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gingen en eventueel vervangen. Hierbij moet men de balans van de maai-elementen in de gaten
houden. Alvorens de maaiwerkzaamheden te beginnen, moet men de route controleren op voorwerpen die de maai-apparatuur of zuigslang kunnen beschadigen of die zelf kunnen worden
beschadigd (nesten, drainpijpen en dergelijke). Dezuigslang kan versneld slijten wanneer glas of
stenen worden meegezogen; deze moet men dus verwijderen uit het maaigebied.

Onderhoud
Het dagelijks onderhoud is controlerend:
- controle van de klepels of messen; botte of beschadigde messen vragen meer vermogen en
moeten dus worden vervangen.
- controle van het hydraulisch systeem op lekken;
- controle van de afzuigbuis op scheuren.
Het dagelijks onderhoud vraagt ongeveer 15 minuten.
Het wekelijks onderhoud iscontrolerend en verzorgend:
- controleren van klepels en messen, en vervangen van defecte onderdelen; botte messen kan
men slijpen;
- doorsmeren van de diverse smeerpunten;
- controle van het oliepeil van de hydraulische systemen;
- reinigen van het afzuigsysteem.
Het wekelijks onderhoud vraagt ongeveer 1 uur.

Veiligheid

c

De veiligheidsmaatregelen voor omstanders en omgeving zijn bij een maai-zuigeombinatie niet
anders dan bij de losse maai-eenheden. Ermoet een goede afscherming zijn van de draaiende en
bewegende delen en de omstanders moeten niet in de buurt van de werkende machine komen.
De maai-elementen mogen niet in werking kunnen zijn als de machine niet in de werkstand
staat.
Omdat de hele combinatie groot en traag is, moet bijzondere aandacht worden geschonken aan
de waarschuwing van het verkeer door het gebruik van bord D2 en het voeren van waarschuwingslichten (zwaailichten of knipperlichtinstallatie).
Voor de veiligheid van het personeel moet de aandrijving bij reparatie, afstelling of kleine onderhoudswerkzaamheden zijn uitgeschakeld.
Omdat het geluidsniveau over het algemeen boven de 90 dB(A) uitkomt, is gehoorbescherming
wettelijk verplicht. Tussen de 80 en 90 dB(A) wordt het gebruik aanbevolen.

Milieu
De maai-zuigcombinatie heeft dezelfde effecten op het milieu en de ecologie als alle cirkel- of
klepelmaaiers. Bij een maai-zuigcombinatie bestaat bovendien de kans dat met het maaisel alle
zaad en de op de vegetatie levende insekten worden meegezogen. Het gebruik van de indirecte
afzuigmethode met de eco-kop heeft daarom de voorkeur boven de directe afzuiging.
De combinatie isechter erg zwaar en de kans op bodembeschadiging isgroter. Het beste isvanaf
de verharding te werken.
De inzet van een combinatie voorkomt een tweede werkgang met zware opruimapparatuur op
hetzelfde terrein en heeft dus minder berijding van de bodem tot gevolg.
Toepassing van de maai-zuiger is ecologisch gunstiger dan van de klepelmaaier. Voor maaien
met een cirkelmaaier waarbij het lange maaisel later wordt afgevoerd, isde maai-zuiger geen
goed alternatief.
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Produktiviteit
De produktiviteit van een maai-zuigcombinatie isafhankelijk van:
- de werkbreedte van de maai-apparatuur;
- het vermogen van het draagvoertuig;
- de aard van de vegetatie;
- de terreinsituatie;
- het vermogen van de afzuigapparatuur;
- het volume van de opvangwagen;
- de afstand naar de stortplaats of depot.

Kwaliteit
De kwaliteit van de behandeling isafhankelijk van:
- de ervaring van de trekkerrijder;
- de afstelling van de maaiapparatuur en de afzuigapparatuur;
- de zwaarte en vochtigheid van de vegetatie;
- de rijsnelheid.

Kosten
De maai-zuigcombinatie maait en voert af in één werkgang, maar is een duur werktuig. De
afvoer van vochtig maaisel maakt het gewicht 4x groter en de kunststofslang is na 200-300 ha
afgeschreven, afhankelijk van verontreinigingen.
KOSTEN PER DRAAIUUR

c

geslotenopvangwagen 20m'

maai-zuigcombinatie
aanschafprijs (ƒ)

150.000

86.000

30.000

afschrijving(jaarx draaiuren)

7x450

7x450

7x450

onderhoudskosten (//jr)

17.120

14.723

1.712

overige kosten (//jr)

12.213

6.671

2.948

kosten per draaiuur (//uur)

108,04

72,11

18,92

KOSTEN PEROPPERVLAK

geslotenopvangwagen 20 m !

maai-zuigcombinatie
werkuurvan de machine (//uur'

i

werkuur van de trekker (//uur)

75,63

50,48

26,05

26,05

werkuurvan dewagen (//uur)

13,24

13,24

manuur (//uur)

40,-

40,-

produktiviteit (m2/uur)

berm
talud

1300
600

1300
600

kosten per ha (//ha)

berm
talud

1190,2580,-

1000,2160,-

13,24

Aanbevelingen
Van de maai-zuigcombinaties heeft een eco-maaikop met een cirkelmaaisysteem en een indirect
afzuigsysteem om de bodemfauna te sparen de voorkeur.
Verder isvan belang:
- vermogen en werkbreedte; - zuigcapaciteit en slangdiameter;
- bodemaanpassing;
- capaciteit opvangwagen;
- bediening;
- materiaal van de zuigslang;
- zicht;
- gewicht.
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MERKEN

HK-TURBO:
eco-maaikop

Hemosbv
klepelmaaier met ventilator en afvoerslang; het geklepelde graswordt direct weggezogen en in
de getrokken containerwagen geblazen; vele uitvoeringen mogelijk;
richtprijs: vanaf ƒ 51.000

Grenadier MBK 220:
eco-maaikop SCM

Herder bv
geschikt om te werken met cirkelslagmaaier(werkbreedte 150 cm) met afzuiging.
richtprijs: vanaf/86.000

Vandaele bermmaaier
type VD Jumbo:

Van den Berg bv
Cebr. Vandaele
klepelmaaier-zuigcombinatie of cirkelslagmaaier-zuigcombinatie met een maaibreedtevan 150cm;
bereik van de maai-zuigarm is550 cm, de diameter van de zuigbuis 30 cm. Benodigd vermogen
vanaf 60 kW. Eigen gewicht: 4600 kg. Zelflossende container 25 m^ op tandemas
richtprijs: vanaf ƒ 117.000

Maaibalken
De maaibalk is een aanbouwwerktuig voor het maaien van vegetaties door het knippen met messen die zich bewegen over vingers of andere messen.
De maaibalk is,aan welk soort trekker ook aangebouwd, een werktuig dat voor een net en snel
maaibeeld goed inzetbaar is.

IC

Gemonteerd aan een éénassigetrekker zijn kleinere en gevoelige terreinen bereikbaar. Het onderhoud en de afstelling luisteren nauw en vragen tijd en kunde.Vooral de maaibalk aan eenéénassige trekker wordt in het bermbeheer toegepast.

Uitvoeringen
De groep maaibalken kan naar het mechanismeworden onderverdeeld in de vingerbalk en de
messen- of mulchbalk. Binnen deze indeling iseenfijnere differentiatie mogelijk op grond van
aandrijving en de onderdelen waaruit de balk isopgebouwd.
De maaibalk kan aangebouwd zijn aan
- éénwielige trekkers;
- éénassigetrekkers;
- twee-assigetrekkers.
Bijéénwielige en éénassigetrekkerswordt de maaibalk voor de machine of zijdelings aangebouwd.
Bijtwee-assige trekkers isde aanbouw:
- in verstek in de driepuntshefinrichting;
- tussen devoor- en achterwielen rechts naast de trekker;
- aan de voorzijde van de trekker;
- aan een hydraulische arm.
De aandrijving van een maaibalk kan mechanisch zijn door middel van de aftakas en de tussenas
die V-snaren,een krukschijf of een drijfstang aandrijven. Bij hydraulische aandrijving komt de
energievan de trekker of van eenspeciaal aangedreven hydropomp.
De aandrijving op de maaibalk kan,afhankelijk van de lengte van de balk, aan de zijkant of middenin zitten.
Bijde aandrijvingvanuit het midden ontstaat een stevig,symmetrisch werktuig, maar iser grote
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Eénassige maaibalk: nog steeds volop in bedrijf langs dewegen

kans op stropen. Bij aandrijving aan de zijkant heeft men de mogelijkheid verder onder rasters en
dergelijke te maaien.
Maaibalken vereisen een relatief laag vermogen. Aanbouwmaaiers met een breedte van 1,60 m
vereisen 15-20 kW tegen een cirkelslagmaaier 35 kW en een klepelmaaier 40 kW. Een maaibalk
bevestigd aan een knikarm vereist 35-50 kW tegen 45-60 kW bij een cirkelslag- of klepelmaaier.
Het benodigd vermogen voor een motormaaier met een werkbreedte van 1,20 m aangebouwd
aan een eénassigetrekkers is 3-7 kW.
De werkbreedte van een maaibalk kan liggen tussen 0,75 en 2,50 m. De uitvoeringen voor eénassige trekkers gaan tot ongeveer 1,80 m, de grotere maten zijn voor aanbouw aan twee-assige
trekkers.

Speciale uitvoeringen
Voor een nette afwerking kunnen zwadborden of zwadwielen worden gemonteerd om de
gemaaide vegetatie op een zwad te leggen.
Ter bescherming van de maaibalk en obstakels kan een obstakelbeveiliging met een veermechanisme bij maaibalken-in-verstek gemonteerd zijn.

Werking
Het maaiprincipe berust op het heen en weer bewegen van een aantal 'deltavormige' messen die
zijn bevestigd op een messenrug. Hierbij wordt het gewas afgeknipt op een aantal stilstaande
391
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vingers of messen. Men spreekt dan van respectievelijk vingerbalken en messenbalken.
Wanneer het ondermes ook isaangedreven, beweegt dat tegen het bovenmes in. In dat geval
spreekt men van een dubbelwerkende messenbalk.

Vingerbalken
De vingerbalk heeft één heen en weer bewegend mes. De vingerbalk bestaat uit een zware stalen
balk met daaraan de volgende onderdelen:
- de vingers, stalen punten die het gras scheiden,waarna het kanworden afgeknipt;
- de messen die heen en weer bewegen over de vingers;
- de mesdrukkers of drukplaten die de messen tegen het snijvlak van de vingers aandrukken;
- de glijplaatjes die de messen moeten beletten naar achteren te schuiven;
- de slijtplaatjes, verwisselbare plaatjes die de slijtage van de bovenzijde van het mes en de vinger zoveel mogelijk moeten opvangen;
- de schoenen, steunen aan het eind van de balk waarmee de maaihoogte kan worden ingesteld.
Devingerbalken kan men verder onderverdelen naar de afstand tussen de vingers. Deze afstand
isbepalend voor de vegetatie die men wil maaien: hoe ruiger de vegetatie is, hoe groter de

drukker
mes
\

^

slijtplaatje
^

\.

J
/ /

çQ^
jj

vulringen
K .nliinlaatie

vingerbalk
vinger

vingerplaatje

mesbalk

vingers met getande snijplaatjes
slijtplaatje op mes
' gladde mesjes

scharnierpennen aan
brug

gaten voor slof

De vingerbalk

afstand tussen de vingers moet zijn. De indeling die men gemaakt heeft is:
- grove balk
3' (inch)
- midden balk 2 '
- fijne balk
1,5'

Messenbalken
De messenbalk heeft, in plaats van 'gewone' vingers, messen of zeer korte vingers. De messenbalk kan enkel- of dubbelwerkend zijn. Bij de enkelwerkende balk wordt het ondermes niet aangedreven of bewogen; bij de dubbelwerkende balk bewegen onder- èn bovenmessen.
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Bij de universeelbalk zijn de vingers vervangen door ondermessen. Deze ondermessen zijn op de
balk gemonteerd en geven een kleinere kans op 'stropen' van het gewas. Ook nu wordt de druk
van de messen ten opzichte van de ondermessen door drukplaten afgesteld.Als de druk wordt
afgesteld met veerbeugels, spreken we van een 'bermenbalk'.
Bij de dubbelwerkende messenbalk wordt zowel het boven als het ondermes aangedreven. De
messen maken een aan elkaar tegengestelde beweging.
De maaihoogte wordt ingesteld door het in hoogte verstellen van de binnen- en/of glijsloffen.
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De dubbelwerkende messenbalk:deonderarm endeverendebovenarm drijvenresp.
deondermesbalk enhet bovenmesaan

Wanneer een stoppel wordt verlangd die hoger isdan met de verstelmogelijkheid door één glijslof bereikbaar is, kan men nog extra (dikkere) glijsloffen aanbrengen.
Grote voordelen van dubbelwerkende tegenover enkelwerkende messenbalken en de vingerbalk
zijn het fijnere maaibeeld door de extra knippende werking, de grotere maaisnelheid en een
lagere vibratie. Dit laatste isvooral bij éénassige maaiers van belang voor de bediener.
Nadelig is het meerwerk bij het slijpen: er moeten nu twee messen worden geslepen.

Inzetbaarheid
Maaibalken zijn prima inzetbaar in lang, 'oogstbaar' onvervuild gras en zware kruidachtige
begroeiingen. Min of meer gelegerde vegetatie geeft regelmatig storingen en tijdverlies doordat
het stroopt tussen de vingers van een vingerbalk.
Messenbalken hebben hier minder last van.Vingerbalken hebben echter het voordeel dat de vingers de messen beschermen tegen beschadiging door verontreinigingen.
Ook licht houtige vegetatie zoals riet en struikheide zijn te maaien met een maaibalk. Een zwaardere uitvoering gemonteerd aan een hydraulische arm iszelfs inzetbaar als snoeibalk voor het
onderhoud van houtwallen en hagen, en maaien onderwater.
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Schematischedwarsdoorsnedeenbovenaanzicht van eendubbelwerkende (links)en
enkelwerkende(rechts) messenbalk

Maaibalken zijn door deknippende werking van demessen zeer gevoelig voor harde verontreinigingen indevegetatie.

c

Messenbalken metzogenaamde verende drukkers blijven in lang, taai materiaal (bijvoorbeeld
braamstruiken) gemakkelijk steken. Hierbij worden deverende drukkers opgelicht enkomthet
maaimes loste liggen. In datsoort vegetatie voldoet daarom eenmaaibalk metzogenaamde
platte drukkers beter.
De maaibalk aangebouwd aan een éénassige trekker isbijuitstek geschikt voor terreinen waar
een twee-assige trekker door zijn formaat en gewicht niet kan komen ofniet gewenst is. Ditzijn
dan vooral smalle bermen enbermgedeelten, middenbermen endrassige terreinen of rietlanden.
Op steile taluds kanmen speciaal ontwikkelde taludmaaiers meteen laag zwaartepunt eneen
lange, inverstek staande stuurboom inzetten.
De meeste éénassige machines kunnen (tijdelijk) worden voorzien vanlagedrukbanden, dubbellucht of kooiwielen voor werk opkwetsbaar terrein.
Maaibalken aan een twee-assige trekker kunnen hetbeste worden ingezet opgrotere oppervlakten metgrassen ofeen kruidachtige vegetatie.
Maaibalken aan eenhydraulische arm zijn voor dezelfde vegetaties inzetbaar, maar speciaal
geschikt voor terreinen dievanaf een verharding kunnen worden bereikt metdelangearm
(tot 6m), waardoor devegetatie enbodem zelf niet worden bereden. Ook voor taluds ensteile
kanten envoor terreinen metobstakels zijn deze goed tegebruiken door debeweeglijkheidvan
de armmetde maaibalk.
Hydraulisch aangedreven maaibalken zijn onder vrijwel iedere hoek tegebruiken; maaibalken
met een aandrijving door een excentriek-ovérbrenging zijn indehoek beperkt enhebbeneen
hulpstuk nodig voor hetmaaien van taluds ofslootkanten vanaf een vlak.

Vereiste kennis
Behalve een ervaring inhetbedienen enomgaan metéén- oftweeassige trekkers isvooralde
kennis van hetonderhoud van demaaibalk van belang. Het werkingsprincipe 'knippen' vereist
een grotere precisie van slijpen enafstellen danbijandere maai-apparatuur hetgevalis.
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Werkmethode
Alvorens met het maaiwerk te beginnen, moet het te maaien gebied zoveel mogelijk vrij zijn
gemaakt van verontreinigingen. Een maaibalk is met zijn bewegende, strak aansluitende messen
zeer gevoelig voor stenen, blikjes en andere harde vervuiling. Tegelijkertijd kunnen ook obstakels
worden gemarkeerd (paaltjes, drainagebuizen, vogelnesten) en eventueel waarschuwingen voor
het verkeer worden geplaatst.

Onderhoud
De werkende delen moeten goed zijn geslepen en afgesteld. Goed slijpen vraagt veel vaardigheid. Het iseen nauwkeurig en arbeidsintensief werk.
Men kan gebruik maken van een (half-)automatische slijpmachine met vaste instellingen alsveel
en regelmatig moet worden geslepen.
Vaak is het verstandig het slijpen aan een specialist over te laten en naar het werk een goed
geslepen reserve-messenset mee te nemen.

AA AA
AA
oorsprongkehjke vorm

tout geslepen

fout gesIepen

4C

goed gesiepen

Het slijpen van demessen van eenmaaibalk iseennauwkeurig werk waarbij veelfout kan gaan

Ook het afstellen van de messenbalken iseen nauwkeurig werk. Eriseen volgorde in moeilijkheid
van afstellen (van moeilijk naar makkelijk): vingerbalk-universeelbalk-dubbelwerkende messenbalk-bermenbalk.
Het dagelijks onderhoud is:
- slijpen en afstellen van de werkende delen en eventueel beschadigde onderdelen vervangen;
- smeren van de maai-aandrijving, de meeneemnokken en de drukkers;
- controle van de aandrijving (V-snaren).

Veiligheid
De maaibalk iseen veilige machine voor de omgeving. Erworden geen materiaal en verontreinigingen (steentjes e.d.) weggeslingerd.
Zorg wel dat zich geen mensen bevinden tussen de trekker en het eind van de maaibalk. De
maaibalk is, omdat hij plat isen in hoge vegetatie ligt, zelf meestal niet zichtbaar en dat levert
risico op.
Als de machine in de transportstand staat om verreden te worden over een langere afstand, moet
de balk stevig zijn verankerd. De balk moet tijdens het transport zijn afgeschermd door een hoes.
Zet bij werkzaamheden aan de machine altijd de aandrijving stop. Laat de werkende delen van
de machine alleen draaien als de maaibalk in de werkstand staat en klaar isom te beginnen aan
het maaiwerk.
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Het isaan te bevelen éénassige trekkers te voorzien van veiligheidsgas, een dodemansknop of
een stopknop onder handbereik.
Bij het werken met de maaibalk aan éénassige trekkers is het dragen van veiiigheidsschoeisel wettelijk verplicht. Aangezien het geluidsniveau over het algemeen boven de 90 dB(A) uitkomt, is
ook gehoorbescherming verplicht.
Het dragen van handschoenen en glad afgewerkte kleding wordt aanbevolen.
Bij het werken met een maaibalk aan een twee-assige trekker isgehoorbescherming verplicht
wanneer het geluidsniveau boven de 90 dB(A) uitkomt. Als de trekker over een goede geluidsarme cabine beschikt, wordt het aanbevolen.

Bedieningsgemak
De maaibalk isaltijd aan een zelfrijdende trekker gemonteerd. Bij maaibalken gemonteerd aan
een éénassige trekker treden trillingen op die voor de bedieningspersoon ongezond zijn. De dubbelwerkende messenbalk produceert door de tegengestelde beweging van het boven- en ondermes minder trillingen dan andere typen maaibalken. Het dragen van goede handschoenen vermindert de hinder van hetzogenoemde doortrillen.
Zowel bij één- als twee-assige trekkers is het bedieningsgemak van belang: de bedieningshandels
moeten goed bereikbaar zijn.

c

Bijveel manoeuvreerwerk met éénassige trekkers met maaibalk is het gebruik van een trekker die
is uitgerust met differentieel of met mechanisch of hydraulisch werkende besturing aan te bevelen.

Milieu
Het gebruik van een trekker veroorzaakt altijd uitlaatgassen. Bij gebruik van een tweetakt-trekker
komen meer schadelijke stoffen in het milieu.
De bodem kan worden verontreinigd door het morsen van brandstof bij het vullen van de tank.
Een maaibalk veroorzaakt minder schade aan insekten dan klepelen en maai-zuigen. Vogels en
wild kunnen bij gebruik van éénassige trekkers voldoende snelweg komen. Bijde snel rijdende
grote trekkers kan men een wildredder aan de trekker bevestigen.

Produktiviteit
De produktiviteit is relatief laag. Messenbalken hebben door hun dubbele werking nog de grootste capaciteit.
De produktiviteit wordt bepaald door:
- de maaibreedte;
- het type maaibalk (enkel/dubbel);
- het vermogen van de trekker;
- de rijsnelheid;
- de scherpte van de messen;
- het aantal storingen;
- de aard en mate van vervuiling van de vegetatie;
- de terreinomstandigheden;
- de benodigde voorbereidende werkzaamheden.
De knippende werking van de maaibalk (mits goed geslepen en afgesteld) levert een egaal maaibeeld. Door de scherpe snede zal de vegetatie zich snel herstellen.
Het gemaaide materiaal is nauwelijks verkleind en daarom gemakkelijk te wiersen en te ruimen.
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Kosten
K O S T E N PER D R A A I U U R

maaibalk, 1-asser, benzinemotor
werkbreedte (cm)

120

aanschafprijs (ƒ)

3.000

afschrijving (jaar x draaiuren)

3x300

onderhoudskosten (//jr)

810

overiqe kosten (//jr)

638

kosten per draaiuur (//uur)

7,82

KOSTEN PER OPPERVLAK

maaibalk, 1-asser, benzinemotor
werkuur van de machine (//uur)

5,47

manuur (//uur)

40,-

produktiviteit (nf/uur)

2000

kosten per ha (//ha)

225,-

c

Aanbevelingen
Van belang is:
- het type maaibalk (enkel,dubbel,vinger) in verband met capaciteit;
- de storingsgevoeligheid (stropen,verontreinigingen);
- de werkbreedte;
- de aandrijving en de aanbouw (één-of twee-asser, vast, arm);
- de instelling van de maaihoogte en de druk op de messen;
- het onderhoud (gemakkelijk te wisselen messen en onderdelen; reserve sets messen. Omdat
messen en balk op elkaar inslijten, moeten de messensets bij een bepaalde balk blijven);
- de veiligheid (veiligheidsgas en een dodemansknop bij éénassers);
- de obstakelbeveiliging door een veermechanisme bij maaibalken die in verstek zijn gemonteerd.
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M A A IBALKEN, GEMONTEERD ALS F R O N T M A A I E R A A N É É N A S S I G E T R E K K E R S ,

EXCLUSIEF AANDRIJVENDE TREKKER ƒ 1 . 0 0 0 - 2 . 0 0 0

MERK

werkbreedte (cm)

soort balk

fabrikant/importeur

AEBI

117-145

VB/MB/DMB

Mars milieutechniek

AGRIA

70-90-120-140

VB/MB/DMB

Boeke-Heesters

BUCHER

117-148

VB/MB/DMB

Indumij, Verbeke (B)

ESM

70-90-110-120-130-140

MB/DMB

Boeke-Heesters, Dimac (B)

COLDONI

110-130

VB

Collé Sittard
Motrac

HOLDER

120-140

DMB

KUBOTA

130-160-200

VB/MB/DMB

Dabekausen

MOTY

120-160

VB/MB/DMB

Stierman

PASQUALI

110

DMB

PUMA

100-120-130

VB/MB/DMB

Bonenkamp

REFORM

120-140-160-180

VB/MB/DMB

van Breda

TIELBURCER

65-70-100

MB

van der Horst

VB=vingerbalk, MB= messenbalk, DMB =dubbele messenbalk
M A A I B A L K E N VOOR MONTAGE AAN HYDRAULISCHE KRAANARM

<£

MERK

werkbreedte (cm)

soort balk

fabrikant/importeur

BADEMA

120-150-170

DMB

de Vor

BUSATIS

190-200-225

DMB

Boeke-Heesters/Herder

ESM

190-225-280

DMB

Herder

POWER

130-220

DMB

Dabekausen

STH

150-225

DMB

Schepers

VB=vingerbalk, MB=messenbalk, DMB =dubbele messenbalk

Bosmaaiers
De bosmaaier iseen draagbare cirkelmaaier ('motorzeis') met een verbrandingsmotor voor het
handmatig bijmaaien van kruidachtige vegetaties rond obstakels en op moeilijk bereikbare plaatsen door middel van een draadsnijkop ofslagmes.

Uitvoeringen
Naar de bouw van de bosmaaier kunnen twee typen worden onderscheiden,te weten:
- een aan een draagstel gedragen bosmaaier met starre maaiboom;
- een op de rug gedragen motor met een flexibele aandrijfas.
Het gebruik van het tweede type wordt sterk afgeraden. Dit is het resultaat van een in1989 door
het IBN gedaan onderzoek naar ergonomische en veiligheidsaspecten. Dat type wordt daarom
niet verder behandeld.
Een bosmaaier bestaat in grote lijnen uit:
- een motorblok voor de aandrijving (de bosmaaier iseen door eentweetaktmotor aangedreven machine);
- een maaiboom, met erdoor lopend de aandrijfas;
- een maaikop voor de bevestiging van een maai- of zaaggarnituur;
- een stuurboom met daarop de gasregeling.
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£enbosmaaier kan zowel vooralsna anderemaai-apparaten worden ingezet.
Zo voorkomt men schadedoor degrotere apparatuur aan bomen enandereobstakels

Hetgeheelwordt aaneenverstelbaar ophangoog aaneendraagstel ofdraagbandopgehangen.
Bosmaaiersworden inverschillende groepen ingedeeldop grondvancilinderinhoud,vermogen
engewicht. Dezecriteria bepalendeinzetbaarheid inzwaar, middelzwaar enlichtwerk.

ophangoog

motorblok

maaikop

\
beschermkap
Deonderdelen van eenbosmaaier
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INDELING BOSMAAIERS

cilinderinhoud(cm5)

vermogen (kW)

gewicht (kg)

zwaar

>50

>2,4

9,5-11,5

middelzwaar

40-50

2-2,4

9-9,5

licht

<40

<2

<:8

soort werk/ klasse

Het maaien van kruidachtige gewassen islicht werk. Vaak gebruikt men echter in de bermen een
machine voor middelzwaar werk.
De directe snijbreedte isongeveer 30 cm. In het gebruik isde echte werkbreedte door de maaiende beweging met de hele machine ongeveer 2 m.

Speciale uitvoeringen
Bijsommige types bosmaaier kan de maaikop schuin worden gezet ten opzichte van de lengte-as
van de maaiboom. Bij langdurig maaiwerk van taluds en slootkanten vergemakkelijkt dit de werkhouding.

Werking
De bosmaaier iseen werktuig dat door een één- of tweecilindermotor wordt aangedreven. De
door de maaiboom lopende aandrijfas wordt met een centrifugaalkoppeling door de motor aangedreven.
In de maaikop wordt de aandrijving via een tandwielstelsel overgebracht naar de montage-as,
waaraan het maaigarnituur wordt bevestigd met een klemplaat en/of borgmoer. De bosmaaier
wordt bediend met een stuurboom die van twee handgrepen isvoorzien. De rechter handgreep
is uitgerust met een gashandel.
De motor is meestal voorzien van een membraancarburateur; enkele merken en typen hebben
nog een vlottercarburateur. Uit het oogpunt van veiligheid (lekken en brandgevaar) heeft de
membraancarburateur de voorkeur.
Tevens moet men letten op de plaatsing van de uitlaat: deze moet zo zijn dat de uitlaatgassen
van de bedieningsman af worden geblazen.Verder moeten de uitlaat en andere motordelen die
heet worden, afgeschermd zijn zodat geen gevaar voor verbranding bestaat.
De maaiboom moet recht en stevig zijn en zo lang, dat geen contact mogelijk istussenvoet en
maaigarnituur. Erzijn bosmaaiers waarbij de maaiboomlengte tussen de stuurboom en het
motorblok kan worden veranderd; soms kan men de bevestiging van de stuurboom enigszins
verstellen zodat de boomlengte kan worden aangepast. Aan de maaiboom kan men een
beschermkap of gewasbeschermer ('boombeugel' of beschermring) bevestigen.
De maaikop bevindt zich onderaan de maaiboom. In de maaikop wordt de aandrijving van de
aandrijfas via een tandwielstelsel overgebracht op het maaigarnituur. Aan de maaikop wordt het
maaigarnituur gemonteerd met een klemplaat of een bout.
De draadmaaier, draadsnijkop of weed-eaterkop bestaat uit een schotel met daarin voorraadspoeden) met nylondraad. Erzijn koppen met 2, 3 of 4 draden. De doorsnede van de draad kan
rond of stervormig zijn.
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Boombeugelof beschermringen beschermkap

Het uiteinde van de draad steekt naar buiten. Door het hoge toerental slaan de nylondraden het
gewas af.
Bij het gebruik slijten de draden. Men moet ze dus op lengte houden. Afhankelijk van het spoeltype moet dat handmatig gebeuren of gaat het automatisch door de middelpuntvliedende
kracht bij toerental-wisselingen. Als de draden te ver uitsteken, vragen ze teveel vermogen van de
motor, het toerental neemt af en men kan niet meer effectief werken.
In debeschermkap zit soms een mesje dat de draden op dejuiste lengte afsnijdt. Bepaalde koppen hebben een systeem waarmee de draadlengte automatisch op de goede lengte blijft. Als
vuistregel kan men nemen: de juiste lengte van de draad buiten de spoel verkrijgt men door de
draad vanaf de opening tot het midden van de kop te leggen en op die lengte af te snijden.
Voor zwaardere kruidachtige en lichte houtachtige vegetaties gebruikt men een slagmes. Het
slagmes iseen metalen of kunststof schijf die isvoorzien van een aantal scherpe kanten. Twee
veel voorkomende vormen zijn het drietandsslagmes en het ronde slagmes. Erbestaan ook slagmessen met verwisselbare kunststofmesjes.
Aan de onderzijde van het slagmes kan een geleideschotel als bodemsteun worden gemonteerd.
Hierop steunt het maaigarnituur tijdens het maaien waardoor aanraking met de bodem wordt
voorkomen.
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Weed-eaterkoppen

Het maaigamituur moet zijn uitgerust met een bij het maaigarnituur passende vaste beschermkap. Deze mag bevestigd zijn aan de maaikop of aan de maaiboom.
De stuurboom heeft, in combinatie met de handvatten, alsfunctie de maaikop in de gewenste
stand te brengen en de machine te besturen. Bij de meeste werkzaamheden moet de maaikop
op ± 10 cm hoogte zoveel mogelijk evenwijdig aan het maaiveld worden gehouden. De stuurboom moet zodanig verstelbaar zijn dat een gemakkelijke en ergonomisch verantwoorde werkhouding kan worden aangenomen.
In het rechter handvat isde gashandel aangebracht. Bij het loslaten van de (beveiligde) gashandel moet deze automatisch in de stationair-stand terugkeren.
Bij de gashandel zit vaak ook de stopknop voor uitschakeling van de motor door kortsluiting. De
handvatten aan de stuurboom moeten een deel van de door de motor opgewekte trillingen
absorberen en daarom uit zacht, volumineus materiaal bestaan.
De ophangvoorziening van een bosmaaier moet verstelbaar zijn om de machine tijdens het werken een zekere balans te geven. Deze balans isafhankelijk van het gewicht van het maaigarnituur
met beschermkap en de tankvulling.
De balans kan worden afgesteld met een over de maaiboom verstelbaar ophangoog of met een
ophangstrip met verschillende gaten erin. De voorkeur gaat uit naar een groot en goed verstelbaar ophangoog boven een strip in verband met het gemakkelijk aan- en afkoppelen.
De hele machine wordt tijdens het werk gedragen aan een draagstel dat minimaal bestaat uit
rug-, borst- en schouderriemen die individueel verstelbaar zijn en een heupslab met daaraan een
(veiligheids)haak waarin de machine hangt.

Inzetbaarheid
De bosmaaier kan van verschillende maaigarnituren worden voorzien. Voor het bermbeheer met
lichte kruidachtige gewassen isdat meestal een draadsnijkop. Komt ook zwaardere en eventueel
pinkdikke, lichte houtige vegetatie (fluitekruid, oudere braam) voor in de berm, dan kan men kiezen voor een slagmes.
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Het harnas ofdraagstel: voor comfort enveiligheid

Bijvoldoende vermogen kan soms ook een zaagblad worden gemonteerd waarmee hout tot
ongeveer 1 3 cm doorsnede kan worden gezaagd.
De bosmaaier is prima inzetbaar voor het verzorgen van jonge beplantingen, slootkanten, wegbermen, spoorbermen en terreinen met obstakels waar men met grote werktuigen niet of moeilijk bij kan komen.Voorbeelden daarvan zijn te vinden rondom obstakels, langs gaas of muren, in
terreinen met oneffenheden, graskanten en dergelijke. Grote oppervlakten bewerken met een
bosmaaier is niet praktisch en efficiënt.
Ook op verhardingen isde draadsnijkop bruikbaar voor het afslaan van bovengrondse plantedelen, met name rond obstakels en langs muren.

Vereiste kennis
Een opleiding gericht op bediening en onderhoud van bosmaaiers met daarbij veiligheidsvoorzieningen en juiste werktechniek isgewenst. Het IPCGroene Ruimte verzorgt een tweedaagse cursus. Ook bij verschillende AOC's worden speciale bosmaaiercursussen gegeven.

Werkmethode
Het maaigarnituur (draadsnijkop of slagmes) zelf heeft een snijbreedte van maximaal 30 cm,
maar door de lange maaiboom en de beweeglijkheid van de hele machine is het mogelijk een
strook van ongeveer 2 m in één loop systematisch af te werken. Het te verzorgen object wordt
daarom in werkstroken van 2 m verdeeld die afgewerkt worden. Als er obstakels staan die niet
mogen worden beschadigd, kan een beschermring aan de maaiboom worden gemonteerd. Deze
van licht metaal vervaardigde ring beschermt ook meteen het maaigarnituur.
Alvorens met het werk te beginnen, moeten de volgende punten aandacht krijgen:
- keuze van het juiste maaigarnituur;
- afstelling van het draagstel (zie Bedieningsgemak);
- een centraal gelegen onderhoudsplaats;
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- werkstroken uitzetten (zie: Veiligheid);
- zorgen voor klein reparatie- en onderhoudsmateriaal.
Het beste maaiwerk verkrijgt men door een zwaaiende "zeis"-beweging te maken terwijl de
motor op volle toeren draait. Voorkom echter onbelast langdurig een hoog toerental te draaien.
Het beste resultaat verkrijgt men door de motor tussentijds door gasstoten op toeren te houden.
Tijdens het maaien moet men zoveel mogelijk contact met obstakels vermijden (gewasbeschermring) om onnodige beschadigingen en slijten van de draad te voorkomen. Bij gebruik van een
slagmes geldt hetzelfde. Al naar gelang de omstandigheden moet men het slagmes regelmatig
slijpen (zie: Onderhoud).
Het bedrijfsklaar maken van de machine omvat de volgende punten:
- het tanken van tweetaktbenzine;
- het vetpeil in de maaikop controleren en zo nodig bijvullen;
- het monteren en controleren van het maaigarnituur en de beschermkap;
- het afstellen van het ophangoog en het draagstel;
- starten en proefdraaien.
Zorg dat het maaigarnituur bij het starten vrij van de grond ligt. Maak daarbij zo nodig gebruik
van bijvoorbeeld een stuk hout of stobbe als ondersteuning.

Onderhoud

c

Het dagelijks onderhoud (ongeveer 30 minuten) omvat de volgende punten:
- controle van het vetpeil in de maaikop. De maaikop moet voor de helft zijn gevuld met hittebestendig vet. Teveel vet kan leiden tot een beschadiging van de afdichting van de kop;
- bij een slagmes: het controleren op scherpte, breuk en haarscheuren (klankproef) en slijpen;
- controle van beschermkap.
Het wekelijks onderhoud (ongeveer 30 minuten) omvat de volgende punten:
- reinigen van luchtfilter en koelribben;
- controle van het motorische gedeelte;
- controle van de anti-vibratie-rubbers (A.V.).
Vervang dezelfborgende moer of bout waarmee het maaigarnituur wordt vastgezet na enige
keren (de-)monteren.
Jaarlijks moeten de A.V.-rubbers worden vernieuwd. Dat kost ongeveer 1 uur werk.

Veiligheid
Gebruik bij ieder maaigarnituur een passende beschermkap. Bij de draadmaaier en het slagmes is
de kap vaak van kunststof of licht metaal. De kap is meestal aan de maaiboom bevestigd. Ook
komen beschermkappen voor in de vorm van een rubberen slab.
Het P-blad 1 75 (Bosmaaier, constructie en gebruik) van de Arbeidsinspectie (1990) vermeldt dat
niemand zich tijdens het gebruik van een bosmaaier binnen de gevarenzone mag bevinden. Als
veilige afstand moet men ten minste 10 m aanhouden om verwondingen door weggeslingerd
maaisel, stukjes hout en steentjes te voorkomen.
Bij uitvoering van een werk door meer mensen moet ook een onderlinge afstand van minimaal
10 meter in acht worden genomen.
De risico's die het werken met de bosmaaier met zich meebrengt, kunnen aanzienlijk worden
verminderd door de volgende technische veiligheidseisen te stellen:
- maaigarnituurbescherming;
- voldoende lange maaiboom;
- verstelbare stuurboom;
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membraancarburateur;
uitlaatbescherming;
terugverende gashandlel (veiligheidsgashandel);
stopknop onder handbereik;
goed verstelbaar draagstel met panieksluiting en goede ophanghaak;
groot ophangoog.

Bij het gebruik van een bosmaaier met draadsnijkop zijn de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen
verplicht:
aanbevolen:
- handschoenen;
- veiligheidsschoeisel;
- oogbescherming;
- veiligheidsbroek;
- gehoorbescherming;
- gelaatsbescherming.
Bij gebruik van een bosmaaier met een slagmes zijn
verplicht:
aanbevolen:
- veiligheidsschoeisel;
- veiligheidsbroek;
- handschoenen;
- gelaatsbescherming.
- oogbescherming;
- gehoorbescherming;
Bij het werken langs de weg is het dragen van reflecterende kleding verplicht.

Bedieningsgemak
Ergonomisch gezien isde belasting vrij groot: men wordt blootgesteld aan geluid, trillingen en
uitlaatgassen.
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De bosmaaier wordt aan de rechterzijde van het lichaam gedragen aan een draagstel. Dit draagstel moet zo zijn afgesteld dat het gewicht van de bosmaaier gelijkelijk over beide schouders
wordt verdeeld. Het hele gewicht komt aan de schouderriemen te hangen. De schouderriemen
moeten daarom breed (minstens 7 cm) en eventueel gepolsterd zijn.
De schouderriemen en het hele draagstel worden op hun plaats gehouden door de lenderiem.
Alle riemen moeten traploos verstelbaar zijn. De banden worden aan de voorzijde bij elkaar
gehouden met een panieksluiting om het hele harnas in één keer af te kunnen gooien.
Aan de rechterzijde van het draagstel zit de heupslab met de ophanghaak. Deze heupslab
beschermt het bovenbeen en moet ook in hoogte instelbaar zijn, zodat de ophanghaak aan de
heupslab een handbreedte onder de taille op het heupgewricht hangt.
De bosmaaier moet zo uitgebalanceerd zijn dat het garnituur ± 10 cm van de grond blijft. Het
beste kan men uitbalanceren met een half gevulde tank. Bij het gebruik van een slagmes is het
aan te raden een steunschotel onder het slagmes te monteren.
Stel daarna de stuurboom zo af dat de bediener rechtopstaand en met licht gebogen armen kan
werken.
Medisch isaangetoond dat langdurig gebruik van bosmaaiers schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Bij het werken met een bosmaaier treden trillingen op. Deze moeten zo veel mogelijk worden geabsorbeerd door anti-vibratie-rubbers, gemonteerd bij de overgang van motor naar maaiboom en bij de bevestiging van de stuurboom. Grote zachte handvatten aan de stuurboom en
de werkhandschoenen zouden een groot deel van de trillingen absorberen.
Het motorgedeelte hangt opzij van het lichaam; het motorlawaai ontstaat vlakbij het oor. De uitlaatgassen komen dicht bij het hoofd vrij; bij langdurige werkzaamheden werkt men lange tijd in
een omgeving met veel lawaai en veel uitlaatgassen. Draag daarom ook altijd gehoorbescherming. Met name mechanische trillingen en geluid veroorzaken op den duur blijvende schade.
Daarom wordt afwisseling van werkzaamheden aangeraden.
405

Bermbeheer

c
Dejuiste ophanging van eenmotormaaier: heupslaben ophanghaak

Milieu
Het werk met een bosmaaier brengt een voor de omgeving irritant hoog snerpend geluid voort
De nylondraad slijt in het werk en laat zo slecht afbreekbare resten achter in de vegetatie en op
de bodem.
Detweetaktmotor van een bosmaaier brengt schadelijke verbrandingsgassen in de lucht Het
gebruik van minder milieubelastende brandstof (o.a. Aspen-benzine) vermindert de hoeveelheid
schadelijke stoffen in de verbrandingsgassen.
Bij het vullen van de tank kan bodemverontreiniging ontstaan veroorzaken door morsen en overvullen. Hoe groter de vulopening is, hoe minder men ernaast zal gieten. Maak voor het vullen
van de tank gebruik van een jerrycan met een automatische schenktuit.

Produktiviteit
De produktiviteit van een bosmaaier isafhankelijk van:
- aard en hoeveelheid van de obstakels;
- onderlinge afstanden van de obstakels;
- vermogen van de motor;
- hoeveelheid storing en daarmee onderhoud.
Eris relatief veel onderhoud aan bosmaaiers en de onderdelen ervan.

Kwaliteit
Bij eenjuiste maaitechniek en goed materiaal is het resultaat het best. Bijeen draadsnijkop moet
de draadlengte zijn afgesteld op het vermogen van de maaier en binnen de beschermkap passen.
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Een slagmes moet goed scherp worden gehouden door het op de juiste manier te slijpen met
behoud van de oorspronkelijke snijhoeken en balans.
De obstakels (vooral bomen en struiken) mogen niet zijn beschadigd als gevolg van het maaien.

Kosten
Het gebruik van een bosmaaier van gemiddeld ƒ 1.500 aanschafprijs kost bij 1.000 draai-uren
over 2 jaar ongeveer ƒ 3,90 per werkuur. Dit is inclusief brandstof en draadverbruik en deveiligheidskleding voor de bediener. Eengroot deel van de kostenpost komt voor rekening van het
draadverbruik en de slijtage van de draadkop.
KOSTEN PER DRAAIUUR

Bosmaaiermetdraadkop
aanschafprijs (ƒ)

1.500

afschrijving (jaarxdraaiuren)

2x500

onderhoudskosten (ƒ/jr)

1.350

overige kosten (f/jr)

742

kosten perdraaiuur (//uur)

5,53

KOSTEN PERWERKUUR
Bosmaaier metdraadkop
werkuur vande machine (//uur)

3,87

manuur (//uur)

40,-

extra kleding-geld (//uur)

0,50

totaal perwerkuur (//uur)

44,37

c

Aanbevelingen
Bij de aanschaf van een bosmaaier moet men letten op:
- het vermogen (dat moet afgestemd zijn op de soort werkzaamheden die men gaat verrichten);
- het gewicht en de balans;
- het comfort van het draagstel;
- de verstelmogelijkheden van het draagstel én van de machine;
- het geluid en de trillingen;
- goede onderhoudsmogelijkheden ook in het veld, bijvoorbeeld zoveel mogelijk eenzelfde
maat moeren/bouten;
- de veiligheidsvoorzieningen voor bediener en omgeving;
- de mogelijkheid voor het gebruik van verbeterde brandstof;
- de technische voorzieningen die het gebruik verbeteren.

Merken
Per merk zijn er zeer veel typen, en hierbinnen nog weer veel variaties. Hier wordt volstaan met
een lijst van merken die in het professionele maaiwerk kunnen worden ingezet.
Bosmaaiers met een cilinderinhoud van meer dan 35 cm3 en een vermogen van meer dan 1,5 kW
voor professioneel gebruik worden geïmporteerd en geleverd door:
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Importeur

MERK

c

AHRESTY
BLUEBIRD
DOLMAR
ECHO
GAMO
HUSQVARNA
ISEKI
JONSERED
KOMATSU-ZENOAH
KUBOTA
MAKA
MARUNAKA
MARUNAKA
Mc CULLOCH
PARTNER
ROBIN
RYOBI
SHIBAURA
SHINDAIWA
SOLO
STIHL
TANAKA

Lankhaar Techniek
Euromac bv
A. Vledder
Helthuis bv
MDSbv
Husqvarna Bos & Tuin, Husqvarna Belgium sa/nv
Cebeco Agritech bv
Ter Weele Almelo bv
Yamaha
Gebr. de Vor-Achterveld bv
JeeGee
Stierman bv
Keijsers TEF Nederland bv
FAM Nederland bv
Matracom International bv, Husqvarna Flymo Belgium nv
A. Vledder
Intertools bv
Shibaura Europe bv
Matracom International bv/Samex (B)
Solo kleinmotoren GmbH
Andreas Stihl bv
jean Heybroek bv

Zeis
Eenverzorgingszeis is bestemd voor het in handkracht maaien van zware kruidige vegetaties,
braamstruiken en het afzetten van houtige gewassen tot 2 cm dikte op plaatsen waar men niet
met machines wil of kan komen.

Uitvoeringen
Dezeis isin verschillende soorten en uitvoeringen verkrijgbaar: ribzeisen, slootzeisen, heidezeisen
en vele andere streekgebonden uitvoeringen. In het bermbeheer wordt voor bijmaaien rond
obstakels en voor het maaien van kleinere, lastige objecten gebruik gemaakt van een zeis of een
verzorgingszeis. Het werktuig bestaat uit een blad en een zeisboom. De boom kan licht gebogen
of recht zijn en heeft handgrepen aan het uiteinde en in het midden van de boom. Aan de
onderzijde zit het zeisblad dat vrij sterk gebogen is. Somszit aan het blad nog een trekmes waarmee dun hout kan worden afgesneden.

Werking
Met een zeis snijdt men zonder tegendruk. Het scherp van het zeisblad snijdt het gewas af door
de beweging van de maaier. Door de breedte van het blad kan het maaisel op zwad worden
gelegd. Hiervoor iswel enige vaardigheid vereist.

lengte

rug

zeisboom

materiaal

zeis

55-75 cm

versterkt
ofonversterkt

recht of gebogen
hout/metaal

gesmeed ijzer
of hardstaal

verzorgingszeis

40-50 cm

versterkt

recht of gebogen

hardstaal

hout/metaal
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Inzetbaarheid
Dezeis is inzetbaar voor het maaien van gras en licht kruidachtig gewas, de verzorgingszeis
bovendien voor het maaien van heide, bramen en riet.Voor het maaien van ruigten zijn zeisen
van hardstaal geschikt. Dit metaal kan echter niet worden gehaard.
Op terreinen waar geen machines kunnen komen of niet zijn gewenst, kan men een maaier met
een zeis inzetten. Dit kunnen gebieden zijn die weinig draagkrachtig zijn, een stiltegebied zijn, of
te smal zijn voor de inzet van andere maai-apparatuur.

Vereiste kennis
De vaardigheid zowel voor het goed werken met een zeis zelf alsvoor het onderhoud vraagt veel
ervaring, oefening en rust.

Werkmethode
De maaier staat recht voor de te maaien baan. Hij staat licht gebogen en heeft de handvatten
van de zeisboom los en soepel in de hand. Door een cirkelbeweging vanuit de heupen (en niet
uit de rug), kan het zeisblad een halve cirkelboog maken waarbij de hiel en de rug van het blad
over de grond glijden. Dezeis neemt telkens een strook gras mee van 1-1,5 maal de bladbreedte.
Door een regelmatige zwaai komt het maaisel van het blad op zwad.

Onderhoud
Dit kwetsbare gereedschap moet men dagelijks vele malen onderhouden en bijwerken. Het
scherp van het zeisblad moet worden geslepen of gehaard voordat men begint met het werk.
Tijdens het werk moeten geregeld bramen worden verwijderd met een strekel of een wetsteen.
Het haren is het dun uitslaan van het metaal van het mes waardoor een dunne, scherpe snede
ontstaat. Hardstalen zeisen kan men niet haren.

c

Veiligheid
Tijdens het transport moet het scherp van de zeis deugdelijk zijn afgeschermd. Dat kan met een
jute zak of een speciale beschermkop.

Milieu
Door de mogelijkheid de zeis kleinschalig in te zetten iseen natuur- en milieuvriendelijk beheer
mogelijk. Maaien in handkracht isgunstiger voor insekten dan de inzetvan klepelmaaiers, maaizuigcombinaties of maaibalken.

Produktiviteit
De produktie is laag; afhankelijk van de grootte, ligging en aard van de objecten moet men een
keuze maken een zeis in te zetten. Een grote bekwaamheid van de maaier isvereist voor een voldoende produktie. Het dragen van veiligheidsschoeisel isverplicht. Draag handschoenen bij het
slijpen en braamvrij maken met strekel of steen.
Maaien met een zeis isfysiek zwaar werk. Daarbij draait het bovenlichaam en staan de voeten
gefixeerd.
De stand van de zeisboom en de handvatten iserg belangrijk. De maaier kan en zal deze naar
eigen houding en lichaamslengte afstellen. Daarbij kan hij nog kiezen uit gebogen of rechte zeisbomen.
Bij goed werken met een zeis is het resultaat een uniforme maaihoogte met een strakke stoppelhoogte. Door de snijdende werking van een scherp zeisblad herstelt het gewas snel.

Kosten
Het aantal keren slijpen, haren en afstrijken isafhankelijk van vegetatie, terrein en (steenachtige)
verontreinigingen. Dit bepaalt de levensduur van een zeisblad. Een goed onderhoud verlengt de
levensduur.
De kosten van een zeisblad liggen tussen deƒ100 en ƒ150, van een zeisboom rond de ƒ60.
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Aanbevelingen
Let bij aanschaf op de volgende punten:
- hardstalen of stalen zeis;
- juiste type zeisboom.

Merken
Zeisen en onderhoudsmaterialen worden geleverd door lokale en regionale handelaren in de
agrarische sector.

Opraapwagens
De opraapwagen iseenwerktuig dat gemaaide vegetatie van het veld verwijdert en zonder verdichten afvoert in een gesloten of halfgesloten bak.
De opraapwagens zijn voor de afvoer van maaisel bij het bermbeheer goed inzetbaar als het
gewas op wiersen isgelegd en er voldoende breedte voor de combinatie trekker/wagen is.

Uitvoeringen

c

De term opraapwagen iseen verzamelnaam voor een breed scala werktuigen met defunctie van
oprapen. De volgende indeling is gebruikelijk:
- opraapwagen: de eenvoudigste uitvoering; er zitten geen messen in het invoerkanaal;
- opraapsnijwagen: in het invoerkanaal zitten messen (tot maximaal 70 stuks);
- opraapdoseerwagen: in het invoerkanaal zitten 20-70 messen en achterop de machine zitten
horizontale loswalsen (2 of 3) voor het gedoseerd lossen van de lading.
Het volume varieert van 10tot 50 m3.
De aftakas drijft het raap- en doorvoermechanisme van dit getrokken werktuig aan.
Een hydraulisch systeem kan zorgen voor de aandrijving en werking van de knikdissel, de bodemketting, het heffen van de pick-up en de bediening van de achterklep.
Dewerkbreedte wordt bepaald door de breedte van de opraper of pick-up en varieert van 1,50
tot 1,70 m. De spoorbreedte van de opraapwagen is meestal 40 cm groter dan de werkbreedte.

Speciale uitvoeringen
Erzijn aangepaste uitvoeringen voor speciale doeleinden:
- Opraapwagens met een dichte opbouw die ook kunnen worden gebruikt alssilagewagen;
- Een automatische afslag van de bodemketting op de achterklep: bij een te hoge druk op de
achterklep stopt de bodemketting het transport;
- Een kortgewasplaat: kan worden gemonteerd voor een betere opname door de opraper bij
werk in kort gewas;
- Een hydraulische knikdissel: voor het vergroten van de bodemvrijheid van de opraper.

Werking
De opraapwagen is in principe een platte landbouwwagen met een enkele asof tandemas. Op
en aan die wagen zijn onderdelen gebouwd voor de specifieke functies.
De wagen is aan de voorzijde voorzien van een opraapinstallatie (pick-up). Deze opraper is scharnierend aan de wagen bevestigd en steunt op twee verstelbare wielen. Deze wielen geven een
betere bodemaanpassing. De opraper bestaat uit een raamwerk en een haspel met een aantal
rijen verende tanden en strippen die het gewas geleiden.
Als de tanden van de opraper schuin naar voren staan,spreken we van een 'stekende' opraper;
staan ze naar achteren,van een 'slepende' opraper. De opraper wordt bij het keren en voor het
transport mechanisch of hydraulisch geheven.
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De opraper neemt het op wiersen liggende gewas op en brengt het in het invoerkanaal. In het
invoerkanaal bevindt zich het stuwmechanisme. Dit mechanisme pakt dewiers op van de tanden
van de opraper en transporteert deze naar achteren de wagen in. Hiervoor zorgen gaffelvormige
meenemers die zijn gemonteerd op een invoerketting of invoerwals.

Devoornaamste werkendedelenvan een opraapwagen

1opraper 2stuwers3messen4bodemtransporteur 5hekwerk
Vanuit het stuwkanaal komt het gewas op de bodemtransporteur terecht die van tijd tot tijd in werking wordt gesteld om het naar achteren te transporteren. De bodemtransporteur bestaat uit
bodemkettingen en meenemers. Detransporteur wordt ook gebruikt voor het lossen van de lading.
In sommige uitvoeringen kan men de bodemkettingen zowel voor- als achterwaarts laten lopen:
bij verstoppingen tijdens het lossen kan dat nuttig zijn.

c

Achterop de wagen bevindt zich een achterschot dat bij het lossen omhoog scharniert. De hele
laadruimte isomgeven door dichte schotten; deze schotten worden verhoogd door een hekwerk
en van boven isde wagen afgesloten met draden om het gewas in de wagen te houden.
Het geheel boven de vaste dichte schotten is neerklapbaar waardoor ook lage inritten en doorgangen kunnen worden gepasseerd, maar het laadvermogen wordt beperkt.
Bij de opraapsnijwagen is in het opvoerkanaal een aantal (3 tot 30) messen geplaatst die het
gewas in stukken snijdt. Hoe meer messen, hoe fijner het gewas eruit komt. Voor de verwerking
van het gewas tot veevoer of tot compost kan dat een voordeel zijn.
Vaak zijn de messen scharnierend aangebracht, zodat ze kunnen uitwijken als hard materiaal
door de opraper wordt meegevoerd. Hierdoor kan beschadiging van de messen worden voorkomen. Messen die zijn weggeklapt, worden meestal automatisch door een veermechanisme of
soms met de hand weer in dewerkstand gezet.
De opraapdoseerwagen heeft naast de messen in het invoerkanaal ook nog twee of drie loswalsen of doseerwalsen achter in de laadruimte: deze rollen met tanden (met een doorsnede van
+ 30 cm) draaien horizontaal en worden mechanisch of hydraulisch aangedreven. Ze zorgen
voor een egaal en gedoseerd lossen van de lading.

Inzetbaarheid
De opraapwagen kan op grote oppervlakten worden ingezet die redelijk egaal zijn. Voor minder
vlakke terreinen zijn speciale opraapwagens te verkrijgen: de zogenaamde diepladers, waarbij de
wielen naast de wagen staan.Voordeel iseen grotere stabiliteit, nadeel een grotere breedte.
Steile taluds (steiler dan 1:2)zijn niet te bewerken met opraapwagens en persen. Hiervan moet
het maaisel eerst worden weggeharkt naar een vlakker stuk.
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In het terrein mogen geen te grote hoogteverschillen zitten in verband met de bodemaanpassing
van de pick-up. Die kan men verbeteren door het gebruik van steunwielen.
Hoogteverschillen zijn ook van belang bij het transport: de afstand tussen de geheven opraper en
de bodem is bepalend en beperkend. De bodemvrijheid isenigszins te vergroten door het
gebruik van een knikdissel.
Obstakels in het terrein (boomstobben, betonblokken en dergelijke) kunnen schade aan de opraper veroorzaken. Bij een stekende opraper heeft men daar meer last van dan bij een slepende
opraper.
Het terrein moet voldoende draagkrachtig zijn. Bij onvoldoende draagkracht kan een tandemas
beter zijn dan een enkele as.Ook het gebruik van lagedrukbanden isdan beter.

Volgordevan deverwerking in deopraapdoseerwagen

De tandemas heeft als nadeel dat bij het nemen van korte bochten gewrongen wordt en beschadiging van het terrein ontstaat. De belading moet worden aangepast aan de bodemdraagkracht.
Door de grote hoogte van de wagen met schotten (ongeveer 3,50 'm) kan men niet onder lage
overhangende takken werken.

Werkmethode
Afhankelijk van de bodemgesteldheid en de maaihoogte moet men de opraperhoogte instellen.
Het rapen van wiersen op een lange strook geeft geen problemen, bij een rechthoekig perceel
moet men eerst de wiersen langs de omtrek rapen; hierdoor verkrijgt men kopakkers voor
manoeuvreerruimte voor het rapen van de wiersen in de lengterichting.
Als er niet wordt geraapt moet de opraper omhoog en uitgeschakeld zijn.

Onderhoud
Het dagelijks onderhoud (controles en doorsmeren) kost ongeveer 10 minuten plus nog ± 5
minuten per mes voor het scherpen van de messen.
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Het wekelijks onderhoud (ongeveer 30 minuten en 5 minuten per mes) omvat:
- doorsmeren;
- controle van de spanning van de bodemketting;
- controle van de tanden van de opraper op breuk;
- controle van de messen en eventueel scherpen.
De tanden van de opraper moeten jaarlijks worden vervangen.

Veiligheid
De opraapwagen die zwaarder isdan 750 kg, moet voorzien zijn van een reminrichting indien
men harder dan 6 km/uur wil rijden. De reminrichting kan een oplooprem, een hydraulische
reminstallatie of een luchtdruk-reminstallatie zijn.
Voor wagens met een totaalgewicht van meer dan 1.500 kg iseen parkeerrem verplicht.
Tijdens transport over de weg moet een zwaailicht worden gevoerd.
De bediener moet tijdens reparaties of het verhelpen van storingen altijd de aandrijving uitschakelen en de krachtbron afzetten.
Tijdens het werk of transport mag niemand zich op of in dewagen bevinden.
Draaiende delen en aandrijvingen (kettingen,tandwielen, e.d.) moeten altijd afgeschermd zijn.
De bovenste messenvan de messenrollen moeten zijn voorzien van een terugslagbeveiliging.
Bijéénassige wagens met een hogere oplegdruk dan 25 kg moet een steuninrichting aanwezig zijn.
De koppeling (trekoog of wagentrekhaak) tussen trekker en wagen moet een draaipunt hebben,
zodat de koppeling kan draaien in geval van kantelen van de wagen.
Het trekpunt van de wagen moet in verband met steigergevaar onder het midden.van de trekker
zijn bevestigd.
De beweegbare (zij)schotten moeten geborgd zijn tegen onverwachts neervallen.

Û£T~*

Omdat de achterruit van de cabine vaak (gedeeltelijk) is geopend, moet men gehoorbescherming dragen omdat het geluidsniveau van de trekker en wagenmechaniek over het algemeen
boven de 90 dB(A) uitkomt.

Milieu
Schade aan de bodem en vegetatie door insporing kan worden verminderd door lagedrukbanden en door de belading aan te passen aan de trekker en de bodemgesteldheid.
Zodebeschadiging iste verminderen door toepassing van een enkele asof een gestuurde tandemas. Door te rijden op een droge zode iser minder zodebeschadiging.

Produktiviteit
De produktiviteit wordt bepaald door:
- het vermogen van de trekker;
- een hydraulische of mechanische bediening van de opraper, het stuwmechanisme en de
bodemketting;
- de breedte van de opraper;
- het soort invoersysteem en het aantal messen;
- de inhoud van de wagen;
- het voorbereidend werk: ligt het gewas netjes op wiersen;
- de bodemgesteldheid;
- de transportafstand;
- de weersomstandigheden voor en tijdens het werk.
Afhankelijk van de inhoud van de wagen isveel transporttijd nodig om de inhoud te lossen in
een depot of op de eindbestemming.
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Kwaliteit
De opraapwagen werkt snel en schoon op grote oppervlakten.
De kwaliteit van de behandeling is afhankelijk van de opname van de wiers door de opraper;
deze wordt bepaald door:
- de bodemgesteldheid en de bodemaanpassing door de steunwielen naast of achter de opraper;
- de breedte van de opraper en het aantal daarin gemonteerde tanden;
- een stekende of een slepende opraper: de stekende heeft een betere rapende werking.

Kosten
De afschrijving is afhankelijk van de t e r r e i n o m s t a n d i g h e d e n en het aantal hectares per jaar. Bij
1 0 0 ha per jaar is de levensduur g e m i d d e l d 5 t o t 6 jaar.
KOSTEN PER DRAAIUUR

opraapwagen
aanschafprijs(ƒ)

50.000

afschrijving(jaarx draaiuren)

8x400

onderhoudskosten fj/jr)

4.000

overigekosten(//jr)

4.000

kostenperdraaiuur (//uur)

37,81

KOSTEN PER STREKKENDE METER

c

opraapwagen
werkuur van de machine (//uur)

26,47

werkuur van de trekker (//uur)

21,55

manuur (//uur)

40,-

produktiviteit (m/uur)

3.000

kosten per km (//km)

29,-

Aanbevelingen
Een stekende opraper heeft de voorkeur. Let bij aanschaf op de volgende punten:
- de invoercapaciteit;
-

het assenstelsel;

- de bodemvrijheid;
- het bedieningsgemak (de mechanismen moeten vanaf de trekker in werking gezet kunnen
worden);
- de bodemketting moet zowel van voren alsvan achteren in het werk gezet kunnen worden en
de aandrijving van de bodemketting moet voorzien zijn van een vrijloop;
- veiligheid: de tussenas moet voorzien zijn van een slipkoppeling en een groothoekkoppeling
om met draaiende aftakas scherpe bochten te kunnen maken;
- de bovenste messen moeten voorzien zijn van een terugslagbeveiliging;
- de opraper moet tijdens het lossen buiten werking kunnen worden gezet.
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Opraappersen
Een opraappers iseen getrokken werktuig waarmee gemaaid gewas wordt opgepakt en tot pakken wordt geperst. Het werktuig verkleint het volume van het gewas door het samen te persen
zodat het efficiënter en goedkoper isaf te voeren.

Uitvoeringen
Bij de opraappersen onderscheidt men de volgende typen:
- de opraappers: deze bestaat in lage- en middendrukuitvoering. De balen zijn gemiddeld
100 x 75 x 30 cm met een gewicht van 25-50 kg/m 3 resp. 50-75 kg/m 3 (droog hooi);
- de grootpakpers: deze hogedrukpers levert balen van ca. 100 x 46 x 36 cm tot
250 x 100 x 96 cm met een gewicht van 100-150 kg/m 3 (droog hooi);
- de oprolpers: deze levert cilindrische balen (zie hoofdstuk Oprolpersen).
De breedte en hoogte van het perskanaal zijn binnen bepaalde grenzen enigszins regelbaar; de
lengte van de baal is instelbaar.
De lage- en middendrukpersen worden weinig meer gebruikt vanwege het grote aantal (moeilijk
te stapelen) balen per gewichtseenheid. De grootpakpers maakt extra grote maar dus ook zware
pakken.
De getrokken pers wordt aangedreven vanuit de aftakas. Soms wordt het persmechanisme aangedreven door een opbouwmotor.

c

Deverschillende functies worden mechanisch gestuurd en verricht. Ook hydraulisch bediende
opraappersen komen voor.
De werkbreedte wordt bepaald door de breedte van de opraper of pick-up; bij de gangbare
modellen varieert die van 1,50tot 2,25 m.

Speciale uitvoeringen
- Voor het automatisch vullen van een speciale, achter de pers gekoppelde wagen kan een
hydraulische pakkenwerper worden gemonteerd.
- Een balenslede kan worden aangebracht voor het laden van een transportwagen die direct
achter de pers rijdt. Op die wagen zijn dan een of twee man nodig voor het stapelen.
- Eencentraal smeersysteem kan alsextra worden geleverd.

Werking
De opraappers bestaat globaal uit vier onderdelen:
- de opraapinstallatie of pick-up;
- de zij-invoer;
- het perskanaal;
- de bindinrichting.
De opraper of pick-up zorgt voor het oprapen van het op wiersen liggende gewas. Hiervoor zijn
(gestuurde) verende tanden gemonteerd aan een aantal staven (de opraaptrommel). De tanden
staan enigszins scheppend tijdens het oppakken van de wiers.
Ze worden gestuurd door armen met rolletjes die langs een stilstaande geleiderbaan lopen.Vaak
zit boven de opraper een staaf met verende tanden die ervoor zorgt dat het materiaal tegen de
opraper wordt gedrukt.
De opraper kan worden geheven. De werkdiepte van de opraper kan worden geregeld door een
door pallen blokkeerbare draadtrommel met staaldraad. Deze trommel wordt door een
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opraaptrommel
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drijfstang

perskanaal

Deopraappersschematischin bovenaanzicht

hefboom/verende arm bediend vanaf de bestuurdersplaats met een trektouw. Ook hydraulisch
bediende oprapers komen voor.
Doordat de tanden tussen stilstaande stalen stroken bewegen, wordt het gewas naar de zij-invoer
gebracht. Op het moment dat de wiers in het zij-invoerkanaal komt, worden de tanden schuin
uit de wiers getrokken.
In het zij-invoerkanaal bevindt zich een mechanisme dat het gewas naar de perskamer transporteert. Dit mechanisme bestaat uit roterende of pendelende toevoerharken of soms een toevoervijzel. Deze mechanismen duwen het gewas zijdelings weg in het perskanaal. De harken zijn minder gevoelig voor verontreinigingen (stenen bijvoorbeeld) in het geraapte gewas dan de vijzels.

c

In het perskanaal beweegt een perskolf of perswagen heen en weer. Deze snijdt elke keer een
plak hooi langs een stilstaand mes af en duwt dat in het perskanaal.
De invoerorganen zijn zodanig afgesteld, dat de invoer synchroon werkt met de perskolf. De
afstelling van de toevoerorganen moet zo zijn dat het produkt net ver genoeg in het perskanaal
wordt gestuwd, zodat mooie rechte pakken ontstaan.
De perswagen of kolf wordt aangedreven door een krukas-drijfstangmechanisme dat zelf wordt
aangedreven door de aftakas van de trekker. Soms bevindt zich op de pers een opbouwmotor
voor deze aandrijving.
Naar achteren toe vernauwt het perskanaal zich, zodat het gewas wordt samengeperst. Deze vernauwing isvariabel door regelbare spanveren. De lengte van de pakken kan worden ingesteld
door de afslagarm bij het meetwiel in te stellen.
De instelling van de meetwielen op het kanaal schakelt het bindmechanisme automatisch in bij
een bepaalde lengte van het pak. De naalden van het mechanisme volgen een ritme dat wordt
bepaald door de perswagen: aan het einde van iedere persslag staat die even stil, en dat is het
moment om de naalden erdoor te schieten.
De naalden brengen de draad in de touwhouders, waarna de knoop wordt gemaakt.
Het knoopapparaat isgeschikt voor sisal of kunststofmateriaal; vaak gebruikt men ook een ijzerdraadbinding.
De gevormde en gebonden balen worden door het kanaal opgeduwd door de volgende baal en
vallen achter de pers op de grond.
Bij de grootpakpers komt het materiaal ook gewoon in de voorraadkamer, waarin het verder
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wordt gestuwd; het voorverdichte materiaal gaat dan het perskanaal in. Een hydraulisch aangedreven perswagen perst het materiaal dan samen tegen de losklep. Het vooraf ingestelde drukniveau wordt door nog eens 6 tot 8 persslagen overschreden en het bindsysteem treedt in werking. Na de daaropvolgende vulslag gaat de klep omhoog en valt het pak uit de machine.

1 pick up
2 stuwer
3 fotocellen
4 voorraadkamer
5 blokkeerstang
6 losklep
7 bindsysteem
8 perswagen
9 oliereservoir
10 tandheugel
11 draadhapels
12tandwiel met vrijloop
13 invoerrek
14 hydraulische pomp
15 zwadverdeler
Degrootpakpers

Tijdens het hele proces kan worden doorgereden: de pakken worden door de volgende opgeduwd en vallen van de pers op de grond of worden naar een volgende laadwagen gestuwd.
Ten opzichte van de oprolpers heeft de pakkenpers hetvoordeel dat tijdens het oprapen al rijdend
kanworden gelost. De pakken die eruit komen zijn gemakkelijk stapelbaar en te transporteren.

Inzetbaarheid
De pakkenpersen zijn inzetbaar in voorgedroogd materiaal; vers gemaaid gewas geperst tot
balen levert een niet te tillen baal. Het knoopapparaat isonder vochtige omstandigheden enigszins storingsgevoelig.
Op taluds steiler dan 1:2zijn opraappersen niet inzetbaar.
Het terrein moet vrij zijn van obstakels zoals boomstobben of grote stenen om beschadiging van
de opraper te voorkomen. Er mogen geen grote hoogteverschillen in het terrein zitten: de opraper moet de bodem goed kunnen volgen. Montage van loopwielen naast de opraper verbetert
het volgen van het bodemreliëf.
De balenpers isook inzetbaar op heideterreinen om heidemaaisel te ruimen.

Vereiste kennis
Voor bediening en onderhoud van de pers vragen vooral de volgende punten om aandacht:
- de afstelling van de opraperhoogte;
- de synchronisatie van de zij-invoer en de perswagen;
- het instellen van de persdruk en de baallengte;
- het afstellen van het bindmechanisme en het knoopapparaat; vooral de touwinvoer isvan
belang.

Werkmethode
Het gebruik van een pakkenpers is mogelijk na voorbehandeling van het maaisel: het voorgedroogde gewas moet op wiersen zijn gebracht en zwerfvuil moet verwijderd zijn.
De pers moet na het transport naar de werkplek in de werkstand (verstek) worden gebracht.
Afhankelijk van de stoppelhoogte en de vlakheid van het terrein moet de opraaphoogte worden
ingesteld.
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Bij een rechthoekig terrein moet men eerst de wiersen langs de omtrek rapen. Hierdoor ontstaan
kopakkers voor het keren voor de lengte-wiersen en voorkomt men het rijden over het liggende
materiaal. Het maken van scherpe bochten is mogelijk bij toepassing van een gedeelde tussenas.
Als er niet wordt gewerkt en geraapt, moet de opraper geheven zijn.
Na de werkgang met de pers moeten de balen worden afgevoerd. Dit gebeurt met een trekker
en wagen en door handmatig laden en lossen van de balen of machinaal met een balenwerper of
balenklem aan de voorlader.

Onderhoud
Het dagelijks onderhoud (± 15 minuten) omvat het nalopen van de smeerpunten en de controle
van vooral het bindmechanisme en de touwdoorvoer.
Het wekelijks onderhoud (± 30 minuten):
- doorsmeren;
- controle op synchronisatie en het op-tijd-staan van het knoopapparaat.
Een centraal smeersysteem voor het knoopapparaat en moeilijk te bereiken nippels isvaak als
optie leverbaar. Dat scheelt veel tijd en moeite.
Onderhoud na het seizoen: het nalopen van alle onderdelen op slijtage en het vervangen van
defecte en versleten onderdelen. Vooral de knoperhaak en de knopertang vragen aandacht.

Veiligheid
Er mogen nooit mensen meerijden op de pers. Men moet op een afstand blijven van het werkende werktuig en vooral van de bewegende delen.Als de pers isvoorzien van een balenwerper,
mogen zich achter de machine geen personen bevinden.

4r

Bij reparatie of controle van machine-onderdelen en het inbrengen van nieuw bindmateriaal
moet de aandrijving worden stilgezet.
De draaiende en bewegende delen moeten goed zijn afgeschermd en voorzien zijn van een vrijloop, slipkoppeling en/of breekbouten.
Als de pers na het transport in de werkstand (verstek) moet worden gezet, moet het linkerwiel
van de trekker worden geblokkeerd met bijvoorbeeld een baal of een vanaf de trekker te bedienen blokkering.

Bedieningsgemak
Omdat het persen van balen meestal in droog materiaal en onder droge omstandigheden plaatsvindt, moet de bediener op de trekker een goede cabine hebben die isafgeschermd tegen stof
en lawaai. Een stofbril kan nodig zijn bij het werken zonder cabine of met open cabine.
De bestuurder moet een goede stoel hebben die voor hem isaf te stellen. Hij moet zicht hebben
op de werkroute en op de pers. Defuncties die vanuit de cabine kunnen worden gestuurd, moeten gemakkelijk bereikbare bedieningshandels en knoppen hebben.
De bediening van de opraper kan mechanisch zijn; veel kracht is hiervoor niet nodig. Het in
werkpositie brengen van de pers (in verstek) vraagt energie; beide functies zijn vaak hydraulisch
uitvoerbaar.

Milieu
Het binden van de balen kan met sisal of kunststoftouw; milieukundig heeft het gebruik van sisal
de voorkeur. Bijstorten of composteren vergaat dat materiaal. Lege rollen en resten van touw
worden bovendien nog wel eensweggegooid of in het veld achtergelaten.
De ecologische schade, die kan ontstaan door insporen en verdichten bij het rijden en werken op
een gevoelig terrein, kan worden verminderd door het gebruik van lagedrukbanden of dubbellucht. Het maken van scherpe bochten moet men vermijden.
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Degrote zware combinaties met brede banden kunnen vooral schadeveroorzaken aan het bodeminsektenleven. Het gewicht van de combinatie trekker/pers moet men aanpassen aan dedraagkracht van het terrein. De meeste schade door insporing ontstaat echter bij de afvoer van de
balen. Ze moeten daarom op goed bereikbare en toegankelijke plaatsen worden achtergelaten.

Produktiviteit
De produktiviteit van opraappersen wordt bepaald door:
- de grootte van de opraper en de invoeropening;
- het aantal persslagen per minuut: bij een groot aantal slagen iseen snelle invoer van het
materiaal mogelijk;
- de afmetingen van het perskanaal;
- de kwaliteit van het voorbereidende werk;
- terrein- enweersomstandigheden.
De pakken liggen over het veld verspreid. Hierdoor is het afvoeren arbeidsintensief.

Kwaliteit
De kwaliteit van de behandeling blijkt uit het resultaat: mooie balen,goed gevormd en stevig, op
een schoon geraapt oppervlak.
De kwaliteit isafhankelijk van de bediener en de weersomstandigheden voor en tijdens het werk
en wordt technisch bepaald door:
- een goede opname van dewiers;
- regelmatigheid van de baal;
- een goede binding door het bindmateriaal.

Kosten
KOSTEN PER DRAAIUUR

pakkenpers

grootpakpers

grootpakpers

aanschafprijs (ƒ)

24.000

160.000

200.000

afschrijving (jaar x draaiuren)

7x400

7x400

7x400

onderhoudskosten (//jr)

4.800

48.000

60.000

overige kosten (//jr) (incl. draad/touw)

2.880 (t)

1.088 (dr)

15.000 (dr)

kosten per draaiuur (//uur)

24,93

199,14

248,63

pakkenpers

grootpakpers

grootpakpers

KOSTEN PER OPPERVLAK

werkuur van de machine (//uur)

17,45

139,40

174,04

werkuur van detrekker (//uur)

21,55

26,05

26,05

manuur (//uur)

40,-

40,-

40,-

produktiviteit (nf/uur)

9.000

15.000

15.000

kosten per ha (f/ha)

88,-

136,-

160,-

Aanbevelingen
Aan een opraappers mogen de volgende eisenworden gesteld:
- de pers moet een behoorlijk aantal slagen per minuut kunnen maken;
- de pers moet een goede technische beveiliging hebben;
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de hydraulische functies betekenen ergonomisch voordeeleen centraal smeersysteem;
de pers moet een vrijloopkoppeling hebben om doordraaien na uitschakeling van de aftakas
te voorkomen;
een aankoppeling met trekmuil of vaste oplegpin.

C
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Oprolpersen
Oprolpersen of rondebalenpersen worden bij het bermbeheer ingezet voor het ruimen van de
gemaaide vegetatie en de afvoer daarvan in rollen. Deze rollen maken het transport economisch
omdat het volume isverkleind.
De oprolpers iseen compacte, handelbare machine die snel en effectief werkt.

De oprolpers: eeneffectieve afvoervanhet maaisel

Uitvoeringen
Erzijn twee soorten oprolpersen:
- De oprolpers met een vaste perskamer voorzien van stalen rollen. Hierbij worden balen met
een vaste diameter met een zachte kern gevormd. De diameter van de perskamer is constant
en het materiaal vult de perskamer min of meer meerollend. Het eigenlijke persen begint als
de kamer helemaal isgevuld, waardoor de buitenkant van de rol vaster wordt geperst dan de
binnenkant. De persdichtheid is regelbaar, de diameter van de rol is hierbij constant.
- De oprolpers met een variabele perskamer met (kunststof) riemen of banden. Hierbij kunnen
balen met verschillende diameter met een harde kern worden gevormd. De pakken worden
van binnen naar buiten opgerold en verdicht door middel van riemen of kettingen. Door het
rapen en rollen eerder te stoppen, kan men de diameter van de rollen kleiner houden.
Oprolpersen worden geleverd in verschillende uitvoeringen, waarbij variatie isin:
- de breedte van de opnemer;
- de doorsnede van de perskamer;
- de breedte van de perskamer;
- het bindmechanisme (touw, metaal of netomwikkeling);
- de vermogensbehoefte.
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De aandrijving van het raap- en stuwsysteem komt via de tussenas van de aftakas.
Hydrauliek wordt gebruikt voor het heffen van de opraper (pick-up), de bediening van de achterklep en van het uitwerpmechanisme.
De opraapbreedte varieert van 1,50 tot 2,10 m.
De werkbreedte kan worden vergroot door gebruik te maken van zwadvormwielen. Deze wielen
geleiden het in brede wiersen liggende gewas naar de opraper en vergroten zo de werkbreedte.

Speciale uitvoeringen
De oprolpers kan worden voorzien van:
- een balenuitwerper; Als de rol isgevormd en het touw rond de rol isgewikkeld, wordt de rol
door de balenuitwerper weggerold. Hierdoor isachteruitrijden om de rol te lossen niet meer
nodig.
- een net-binding; De balen worden in plaats van met touw met een geperforeerd kunststoffolie
omwikkeld. Hiermee voorkomt men verlies van kort materiaal aan de buitenzijde van de rolbaal.
- zwadvorm-wielen voor het concentreren van brede wiersen voor de opraapopening (pick-up)
van de pers;
- een hydraulische knikdissel om de bodemvrijheid te vergroten;
- steunwielen naast de pick-up voor een betere bodemaanpassing van de pick-up in oneffen
terrein;
- een wielstel opzij van de pers voor een betere stabiliteit in oneffen terrein;
- een automatische kettingsmering.

Werking
De oprolpers maakt cilindrische balen met eenvolume van 1,0-2,5 m3en een gewicht van 2001.300 kg (afhankelijk van het vochtgehalte). De afmetingen van de ronde balen kunnen in diameter en breedte variëren: de diameter van 1,20-1,80 m, de breedte van 1,20-1,50 m.
De oprolpers bestaat uit een opraper (pick-up), een perskamer en een bindinrichting.
De opraper isin hoogte instelbaar door het verstellen van de tastwielen aan de zijkant van de
opraper. De opraper transporteert het gewas naar de pers- of rollenkamer.

Oprolpers metvasteperskamer
In de perskamer bevinden zich rollen die door riemen of kettingen worden aangedreven. De rollen zorgen ervoor dat het gewas als het ware wordt 'opgerold'. Op het moment dat de perskamer vol is, beginnen de rollen het gewas in elkaar te persen.Als de gewenste (ingestelde) persdruk is bereikt, treedt het bindmechanisme in werking.

Oprolpers metvariabeleperskamer
De perskamer wordt gevormd door kunststof riemen. Deze riemen vormen een cilinder met
variabele inhoud. Wanneer het gewas wordt ingevoerd,zorgen de riemen ervoor dat het materiaal in de (kleinere) cilinder al in elkaar wordt geperst. Wanneer dan nog meer maaisel wordt

Schemavan eenvasteperskamer: ééndiameter rolbalen
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ingevoerd, wordt de inhoud van de cilinder weer groter door het wijken van de banden. Deze
worden op spanning gehouden door een veerbelaste spanrol. De baal heeft dus van binnen naar
buiten een gelijke persdruk, en kan dan ook in elke gewenste diameter worden gemaakt.

Schemavan eenvariabeleperskamer: elkegewenste diameter van debalen mogelijk

Het bindmechanisme treedt in werking als de balen de gewenste (ingestelde) persdruk hebben
bereikt. Dit wordt aangegeven door een signaal:tijdens het binden mag geen maaisel meer worden
geraapt en moet de combinatie dus stilstaan;de aftakas draait door tot hetwikkelen isafgelopen.

t

Door de baal vele malen met touw te omwikkelen, moet de baal zijn ronde vorm behouden. Dat
omwikkelen geschiedt door een touw mee te laten draaien tussen de baal en de aangedreven rol.
Er kan ook een netfolie rond de baal komen:vooral bij kort en los maaisel voorkomt dat verlies
van materiaal.
Dan kan de baal worden gelost: door de achterklep te openen valt de baal eruit. Voordat de baal
wordt gelost, moet de combinatie eerst enige meters achteruitrijden: de baal valt recht onder de
geopende achterklep. Om de klep weer te kunnen sluiten zou men anders eerst weer naar voren
moeten rijden (dus over de niet-geraapte wiers), de klep moeten sluiten en weer achteruit moeten rijden om daarna opnieuw te kunnen beginnen met het rapen.
Isde pers uitgerust met een balenuitwerper, dan isachteruitrijden niet nodig: de baal wordt na
het openen van de achterklep weggeschoten over de geraapte baan,de klep kan weer worden
gesloten en het oprapen kan opnieuw beginnen.

Inzetbaarheid
Voor de inzet van de oprolpers iseen redelijk vlak terrein nodig: de bodemvrijheid isvrij gering.
Dooreen knikdissel te monteren, kan men de bodemvrijheid vergroten. Bij kleine bodemoneffenheden gaat het oprapen beter door het monteren van steunwielen naast de pick-up.
Bij een minder draagkrachtige bodem zijn brede banden of lagedrukbanden aan te bevelen. Ook
tandem- of schommelassen kunnen de bodemdruk verminderen.
Door de grote hoogte (tot 2,50 m) moet men rekening houden met overhangende takken van
bomen langs de te ruimen route en stabiliteit.

Vereiste kennis
Ervaring voor de bediening en onderhoud van de machine geldt voor:
- het afstellen van de opraperhoogte;
- het invoeren van het bindmateriaal;
- het op tijd zetten van het bindmechanisme;
- het afstellen van de persdruk.
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De pers wordt zo aan de trekker bevestigd dat de pers vlak staat. Daarna worden de hydrauliek
en de tussenas aangesloten en de pick-up-hoogte afgesteld.
Voordat men met rapen en persen begint, moet het maaisel op wiersen/rillen liggen en vrij zijn
van (grof) zwerfvuil.

Onderhoud
Dagelijks onderhoud (ongeveer 10-15 minuten):
- controle van de hydraulieksystemen;
- doorsmeren en controle van kettingspanning;
- aanvullen bindmateriaal.
Wekelijks onderhoud (ongeveer 30 minuten):
- doorsmeren;
- controle kettingspanning;
- smeren aandrijfketting en smeerpunten;
- controle van de opraaptanden en het vervangen van kapotte of versleten tanden;
- controle van het centraal smeersysteem (indien aanwezig).
Een centraal smeersysteem voor het knoopapparaat en moeilijk te bereiken nippels isvaak als
optie leverbaar. Dat scheelt veel tijd en moeite.

Veiligheid
De draaiende delen van de combinatie trekker/oprolpers moeten afgeschermd zijn. Als de pers is
uitgevoerd met een balenwerper, mogen op het moment van uitwerpen geen personen achter
de pers aanwezig zijn.

UtT^
* —

Nooit mogen mensen op dewerkende machines meerijden!
Schakel bij onderhoud, controle en reparatie de aandrijving uit. Bijwerkzaamheden aan de geopende achterklep moet deze in geheven stand geborgd zijn.
De aandrijving, overbrenging en draaiende delen moeten voorzien zijn van een vrijloop, slipkoppeling of breekbouten.

Bedieningsgemak
De trekker moet voorzien zijn van een goede, tegen geluid en stof beschermende cabine met een
goede stoel en bedieningshandels onder handbereik. De bestuurder moet de stoel aan zijn eisen
kunnen aanpassen.
Ermoet een indicator aanwezig zijn om aan te geven hoe dik de baal isen een optisch of akoestisch signaal dat aangeeft dat de ingestelde persdruk is bereikt en het binden begint.

Milieu
Erwordt vaak kunststoftouw of -net gebruikt voor het binden; het gebruik van sisal-of strotouw
als bindmateriaal isechter aan te bevelen als een verdere verwerking van het maaisel (compostering) plaatsvindt. Bij gebruik van ander bindmateriaal moet men dat vóór de compostering verwijderen.
Schade aan de bodem en de zode kan ontstaan door insporing als gevolg van een te grote
bodemdruk. Deze kan men verminderen door gebruik te maken van lagedrukbanden, brede banden, tandemassen of schommelassen.
Men beperkt ook de schade door een route te kiezen met zo min mogelijk bochten en manoeuvreerwerk.
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Laat tijdens het uitwerpen nooit iemand achter depersaanwezig zijn

£

De rollen moeten op een goed toegankelijke plek worden achtergelaten voor verder transport
om zoveel mogelijk schade aan de bodem te vermijden.

Produktiviteit
De produktiviteit van een oprolpers wordt bepaald door:
- de werkbreedte en perskamerafmetingen;
- de voorbereiding van wiersen;
- de terreinsituatie en weersomstandigheden voor en tijdens de werkzaamheden;
- de aanwezigheid van extra voorzieningen: een balenuitwerper en automatische kettingsmering.

Kwaliteit
Al het maaisel moet worden geruimd en er moeten balen worden gevormd. De kwaliteitvan de
behandeling isdus te zien aan een schoon achtergelaten veld en goede balen. De opraper en de
terreinomstandigheden bepalen hoeveel maaisel wordt opgeraapt en achterblijft.
De kwaliteit van de oprolpersbalen isafhankelijk van:
- de persdrukinstelling;
- een goede invoer naar de opraper: de invoer moet afwisselend links en rechts zijn voor regelmatig gevormde balen;
- de binding: de binding moet tot aan de zijkant van de rol gaan en moet voldoende wikkelingen hebben om het maaisel bij elkaar te houden.
Het produkt, rollen met afmetingen van 1,20-1,50 x 1,80 m en een gewicht van 200-1.300 kg,is
snel te laden met een trekker met een voorlader en af te voeren met groot laadmaterieel.
Door de dichte persing zijn de balen weinig weersgevoelig, mits ze op de juiste manier zijn opgeslagen: balen liggend op de vlakke kant hebben veel last van inwatering, liggend op de ronde
kant weinig. Men kan volstaan met afdekking door een zeil tot zeworden gebruikt.
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Kosten
K O S T E N PER D R A A I U U R

oprolpers
aanschafprijs (ƒ)

50.000

afschrijving (jaar x draaiuren)

7x400

onderhoudskosten (//jr)

15.000

overige kosten (//jr) (incl. touw)

3.795

kosten per draaiuur (//uur)

63,05

KOSTEN PER OPPERVLAK

oprolpers
werkuur van de machine (//uur)

44,45

werkuur van detrekker (//uur)

21,55

manuur (//uur)

40,-

produktiviteit (m2/uur)

9.000

kosten per ha (//ha)

118,-

Aanbevelingen
Bij de aanschafvan een oprolpers moet men letten op:
- capaciteit;
- afmetingen,gewicht,assen;
- invoer bindmateriaal;
- onderhoud (smeersysteem);
- vergrootergonomischgemak door signalen, balenuitwerper;
- veiligheid.

431

Bermbeheer

•ë tJ

c

Q_

^

5 ^

S .O

Q

<
O
o:
c

O
432

S £>

,

_j

,

Oprolpersen

CU

en

«
-z.

1É °

OJ

c

3
0

0

—1

un

*r

MD

^
ro

i-n
un
»-j

« i

-3-

^

O
O
0

ö

co
co

u-ï
0
MD

O

uS

n-i
un
CN

o-J

*3-

y i
•v
y i

CTN

m
m'

O

LO

O

0

(N

O
LO

O

O

u"l
rv.

0
m

(^

co

O
O
CN
PM

ra TOra TO

>

O

*"7
0

•"7

MD

«O

0

O
O

(N

0

^r

c

~Ö3

0
m

CD
CO

0

^7
^7
O
0
MD

MD

*T

O

0
0
un

uo

ra

co
0

Ö

<*•

TOTO.TO

0

2 5

^

0
un
"3-

"ÖJ

TO

O
O
O

^r

r».
tN

TO

0
un

0

CD
V-

LT)

m cr\
o% r N

^

O
O
IM

O
O
<N

0
CO

O
CO

m
r7

0
ro
«•7

O
0 \

0
0 .

m
m

m
m

l \

•^r

m

*jr

^

•*f

^

CO

O

i n

"*

^r
m

0
MD

^7
0

ó
ó
0
0

co

0
^0

0
0
(N

01

o
i
>

LU

O
un

U

u

O

O

g

O
fM

O
un

MD
rsi

cc
vO

—
*
>
et:

_!
MD

_ i
MD

LU
LU

Q
Z
X
0

LU

•~n

0
un
un

CO

^~ *~

Z
O
cc

MD
a l

:*: ^

co

433

Bermbeheer

IS

î -a

C
E

re

If

Sï
OJ
OJ

o _OJ
E re
<v
> OJc

J5
OJ

•o

E

^

en

CÛ

en
o

>

Cd
LU

LU

g

O

o
CM
Q_

I ês
>

434

O- CC

Bronnenen literatuur

Bronnen en literatuur
Veiligheidsvoorschriftenvoorgroenvoorzieningen. Misset, 1992.
Werken met deBosmaaier. Praktijkschool Arnhem.
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Weidebouwwerktuigen,Instructiebladen voorde MAS,nr. 177.Ministerie Landbouw & Visserij Directie Landbouwonderwijs, 1983.
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ibn-dlo

MensenGroen
Onderzoek voor een gezond milieu

Het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek doet onderzoek ten behoeve van het behoud,
het herstel en de ontwikkeling van bossen, natuurterreinen en stedelijk groen. Het gaat daarbij
zowel om land- als waterecosystemen. Het onderzoek wordt uitgevoerd voor overheden of voor
eigenaren, beheerders en gebruikers van bos en natuur.

De Afdeling Bedrijf en Bestuur werkt daarom samen met u aan de volgende vragen:
Hoe kunnen planning, inrichting, gebruik en beheer beter op elkaar worden afgestemd,
uitgaande van ecologische principes?
Wat is voor de uitvoering en de acceptatie nodig (bestuurlijk, economisch, organisatie)?
DeAfdeling Bedrijf en Bestuur heeft projectgroepen voor uwvragen op het gebied van
NATUUR EN BOS BUITEN EN IN DE STAD
VAN EIGEN TOT OPENBAAR GROEN
ECOLOGISCH VERANTWOORD PLANNEN EN INRICHTEN

c

* de projectgroep organisatie en middelenbeheer doet onderzoek naar de inzet van personeel en werktuigen: inzicht in kosten van aanleg- en onderhoud, besturing van aanleg- en
onderhoudswerken, kwaliteitsbewaking in het beheer en effecten van machines en werktuigen op het milieu. Deze groep verzorgt ook het praktijkboek GROENWERK
* de projectgroep groenzorg en ecologie van de stad richt zich op het speerpunt Ecologisch
Verantwoorde Stedelijke Ontwikkeling (EVSO) en onderzoek naar mogelijkheden voor een
meer natuurlijk beheer van groen in het stedelijke gebied
NATUURONTWIKKELING EN BOSAANLEG
BEDRIJFSVOERING VAN BOS EN NATUURGEBIEDEN
RECREATIEF GEBRUIK VAN HET GROEN
* de projectgroep bedrijfsvoering natuur werkt aan de planning en evaluatie van natuurbeheer en -beleid, processen en sturingsmogelijkheden en onderzoek van de ecologische betekenis en praktische consequenties van milieuvariaties
* de projectgroep bosbedrijfsvoering richt zich op planningsvraagstukken en economische
analyse van bos met accent op kleinschalige meer natuurlijke bos-beheervormen en bosuitbreiding
* de projectgroep recreatie en gebruik doet onderzoek naar de relatie recreatie-natuur
De Afdeling Bedrijf en Bestuur staat klaar voor u!
Informatie:
IBN-DLO, afdeling Bedrijf en Bestuur
Bosrandweg 20
tel 08370 - 77810 (na 10-95: 0317 - 477810)
Postbus 23, 6700 AA Wageningen
fax 08370 - 24988 (na 10-95: 0317 - 424988)

BOOMBLAD is het tweemaandelijkse tijdschrift van het IBN-DLO met resultaten van
IBN-onderzoek in bos, natuur en stad.
Het tijdschrift -oplage 12.000 exemplaren- wordt gratis toegezonden aan mensen die
in de groene sector en het natuurbeheer op kader-niveau werkzaam zijn.
Aanvraagformulieren voor gratis toezending zijn verkrijgbaar bij het IBN.
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Over dit thema
Het thema Graslanden behandelt het beheer van graslanden met een natuurfunctie.
Deel A behandelt de achtergronden van het beheer van graslanden. Erwordt ingegaan op het
ontstaan van natuurlijke en halfnatuurlijke graslanden, op de verscheidenheid aan graslandtypen,
op de relatie tussen graslandtypen en de bodem en op het beheer van graslanden.Voorts wordt
ingegaan op de aanwezige fauna in graslanden, zoals weidevogels, ganzen, kleine zoogdieren,
reptielen, amfibieën en insekten.
In de bestuurlijke uitgangspunten komen de functies van graslanden en de wet- en regelgeving
aan de orde.

&

In deel Bworden de verschillende onderhoudsmaatregelen behandeld. Het gaat hierbij om de
maatregelen niets doen, maaien en afvoeren, begrazen, bemesten, branden en plaggen. Maaien
en afvoeren, en begrazen staan hierbij centraal. In de beheertactiek wordt ingegaan op de frequentie en het tijdstip van maaien en op de keuze van de diersoort, de veedichtheid en de periodiciteit bij begrazing. Ook wordt ingegaan op de kosten en op (om)vorming van grasland.
In deel Cworden de bij het beheer ingezette werktuigen, materialen en veesoorten besproken. In
dit thema komen aan de orde de in te zetten grote grazers en hulpmiddelen (afrastering e.d.), de
bandenkeuze (voor trekkers en aanbouwwerktuigen) en de schudmachines. Belangrijke maaiwerktuigen worden besproken bij het thema Bermbeheer. Dit zijn de schotelmaaier, de trommelmaaier, de maaibalk, de bosmaaier en dezeis.
Belangrijke werktuigen om de gemaaide vegetatie te verzamelen, de wiersmachines (bandhooiers, cirkelharken en harkwielen) worden behandeld bij het thema Groenrestprodukten.
Belangrijke werktuigen om het maaisel op te nemen en af te voeren zijn besproken bij het thema
Bermbeheer. Dit zijn de opraapwagens, de opraappersen en de oprolpersen.
De kunstmeststrooier wordt behandeld bij het thema Bosaanleg. Aanvullende informatie over
afrasteringen staat bij het thema Bosverjonging.

Afbakening
In dit thema Graslanden wordt ingegaan op het beheer van natuurlijke en halfnatuurlijke graslan-
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den. Erwordt niet ingegaan op het beheer van sport- en recreatievelden. In een latere uitgave
van Croenwerk komt dit beheer aan de orde. Ook wordt niet ingegaan op het gangbare agrarischeweidebeheer. Dit type beheer valt buiten de doelstellingen van dit praktijkboek. Het beheer
van grazige vegetaties in bermen wordt behandeld in het thema Bermbeheer.

Achtergronden
Zolang de mens in de geschiedenis vee heeft gehouden, zo lang bestaan graslanden waar door
menselijk ingrijpen de ontwikkeling van grazige vegetaties isgestimuleerd ten koste van bos en
moeras. Op deze wijze ontstonden in het verleden de halfnatuurlijke graslanden. De planten die
daarin groeiden, verschenen spontaan. De soortensamenstelling werd bepaald door klimaat, de
bodemeigenschappen en de gebruiksvorm.
Produktiegraslanden en gazons dragen nu een geheel kunstmatige begroeiing. De grassen worden ingezaaid, de onkruiden bestreden, de bodem wordt bemest om de gewenste vruchtbaarheid te verkrijgen en gedraineerd of beregend om de gewenste vochtigheid in te stellen. De
graslanden die nu in het landschap domineren, zijn in feite grasakkers. In ons land isdaarvan nu
1.100.000 ha aanwezig, dat is 30%van het landoppervlak.
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Moderne grasakker (foto:
F.A. Bink)

De oude halfnatuurlijke graslanden zijn vrijwel uit het landschap verdwenen en alleen nog te vinden in natuurreservaten en de bermen van wegen en spoordijken. In het hoofdstuk Bermbeheer
wordt nader ingegaan op het beheer van bermen.
Halfnatuurlijke graslanden vertonen altijd de neiging te veranderen zodra het beheer wordt
gestaakt. Meestal ontstaat dan bos. Halfnatuurlijke graslanden kunnen alleen in stand worden
gehouden door regelmatig te maaien of door er vee te laten grazen.
Op plekken waar bomen niet kunnen gedijen door harde wind of teveel zout in de bodem kunnen natuurlijke graslanden voorkomen. In Nederland is dat beperkt tot de zeeduinen en de kwelders van het delta- en waddengebied.
Natuurlijke graslanden worden wel vaak benut alsweide voor het vee. Ook wilde dieren als ganzen gebruiken deze als graasgebied, met name de kwelders. Deze vormen van begrazing hebben
een duidelijk invloed op de samenstelling van de vegetaties.
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Ecologische achtergronden
Bodem en graslandtypen
leder bodemtype draagt een karakteristieke vegetatie. Ook de aard van het beheer of de gebruiksvorm draagt daartoe bij. De ideale beheervorm isdie combinatie van maatregelen waarbij de
ontwikkeling van een vegetatietype tot stand komt overeenkomstig de potenties van het bodemtype. Natuurontwikkeling is het laten zien van wat de natuur te bieden heeft bij een zo bescheiden mogelijk menselijke beïnvloeding. Het iseen spel tussen natuurlijke processen en een sturing
daarin door beheeringrepen. Dit moet slim worden gespeeld. Men kan enerzijds het jaarlijkse projcesvan groei, afsterven en bodemvorming opvoeren door bemesting of anderzijds dempen door
een deel van het gewas af te voeren. Door te maaien of vee te laten grazen beïnvloedt men de
milieu-omstandigheden en daarmee de structuur en de samenstelling van de vegetatie. Dit zijn
de sturingsmogelijkheden in het proces om bepaalde vegetatietypen te ontwikkelen.

Een schraalgrasland op
eenvoormalige zandverstuiving (foto: f.A. Bink)

Van groot belang isde hoeveelheid nutriënten die in de bodem van plek tot plek beschikbaar is.
Vooral de fluctuaties van het bodemvocht en de doorluchting in de loop van het seizoen bepalen
de beschikbaarheid van de nutriënten voor de planten in onderlinge wisselwerking met factoren
alszuurgraad en gehalte organische stof.
Op goed gedraineerde gronden met een geringe vochtbinding kan het vochtgebrek in de zomer
de groei van de planten sterk remmen, er treedt een zomerdepressie op. Voor de ene plantesoort
kan het optreden van een zomerdepressie geen kwaad, een ander lijdt daar sterk onder. Op een
wisselvochtige bodem die 'swinters lange tijd dras staat waardoor de bodem zuurstofloos wordt
en in de zomer zo sterk uitdroogt dat krimpscheuren aan het bodemoppervlak optreden, is de
situatie nog extremer. Erzijn maar weinig plantesoorten die dat regime verdragen.
Het verschil tussen een zure en een basische bodem isdirect te zien aan de verschillen in soortensamenstelling van de vegetatie, vooral als de bodem weinig vruchtbaar is.
Het organische-stofgehalte beïnvloedt het vochthoudend vermogen van de grond. Bij de vertering van organische stof in de bodem komen plantenvoedende stoffen vrij. Op basische gronden
verteert de organische stof snel, vooral onder invloed van bacteriën. Op zure gronden verteert de
organische stof langzamer en daar vooral door schimmels. Op natte, zure en zuurstofarme
bodems gaat de vertering heel slecht en kan zelfs veenvorming optreden.
De bodemvruchtbaarheid, de bodemdoorluchting, de vochttoestand, de vochtfluctuatie, de zuurgraad en het organischestofgehalte zijn de belangrijkste factoren die in onderlinge wisselwerking
441
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het proces van vegetatie-ontwikkeling bepalen.
Biotische invloeden/zoals het beheer en de activiteiten van de bodembewonende fauna, kunnen
het uiteindelijke resultaat sterk beïnvloeden.
Het jaarlijks geproduceerde plantemateriaal in een vegetatie hoopt zich ondergronds (afgestorven wortels) en bovengronds (bladeren en stengels die een strooisellaag vormen) op. Hoewel
bacteriën en schimmels een belangrijke rol spelen in de afbraak van dit organische materiaal,
wordt het merendeel afgebroken door het leger van bodemdieren die het materiaal fijn kauwen
en de grond in werken. Dit zijn kleine dieren (van minder dan een halve tot enkele millimeters)
zoals springstaarten en bodemmijten. Daarnaast leveren ook grotere dieren alswormen en larven
van kevers hun aandeel.

L
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Ookgrotere dieren levef ü H H ren hun aandeel(een
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mierenbuit)

De afbraak van het organische materiaal stagneert als dit bodemleven niet goed functioneert. Dit
gebeurt bij vergiftiging van de bodem, zuurstofloosheid, hoge zuurgraad of bij afwezigheid van
dit bodemleven zoals in jonge gronden. Men ziet dan dat in een grazige vegetatie 'vervilting'
optreedt. Het oude strooisel verdwijnt niet. Dit resulteert in een monotone vegetatie waarin dikwijls één grassoort sterk overheerst.
De graafactiviteiten van de bodemfauna bevorderen de doorluchting en bij transport van minerale ondergrond naar boven wordt de beschikbaarheid van nutriënten voor de plantengroei sterk
beïnvloed.
Veengrond is het lastigste bodemtype bij het beheer van graslanden. Het bestaat uit puur organisch materiaal en kan bij goede doorluchting en een actief bodemleven geheel verdwijnen en
alle aanwezige voedingsstoffen vrijgeven.Veengrond kan veraarden, d.w.z. verteerd worden
door bodemorganismen. Eenveengrond die langzaam veraardt, kan eenfraaie kruidenvegetatie
opleveren. Eenveengrond die snel veraardt, brengt een nauwelijks te beteugelen ruigte voort.

Bodem en produktie
De produktie van graslanden kan uiteenlopen van 0,5 tot zo'n 1 3 ton droge stof per ha per jaar.
In agrarische produktiegraslanden worden oogsten tot 16 ton gehaald bij een beheer van vijf
maal maaien per jaar. De hoeveelheid produktie bepaalt mede de intensiteit van het beheer in
relatie tot het doeltype. Zie de paragraaf Beheertactiek in dit hoofdstuk.
Soortenrijke graslanden zijn mogelijk wanneer de gemiddelde produktie hoger dan vier ton maar
lager dan zeven ton is. De maximale soortenrijkdom kan optreden bij een produktie van vier tot
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vijf ton. De bodemtypen die produkties van minder dan vier ton voortbrengen, dragen graslandtypen die weliswaar soortenarmer zijn, maar wel bijzondere soorten kunnen herbergen. Bij deze
lage produkties iseen grote verscheidenheid aan vegetatietypen mogelijk. Bij hoge produkties
neigen de vegetaties naar eenvormigheid en lage soortenrijkdom. Lage produktieniveaus houden
niet automatisch een hoge soortenrijkdom in, maar zijn wel een voorwaarde.
De gewasproduktie varieert van jaar tot jaar en hangt nauw samen met de regenval. In een
regenrijke zomer kan deze meer dan tweemaal hoger zijn dan in een droge zomer.
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Verscheidenheid aan grazige vegetaties
Voor het gehele land zijn in totaal meer dan 80 grazige vegetatietypen beschreven (Westhoff en
Den Held 1969) waarin meer dan 1.000 soorten voorkomen. Dit isruim 70%van de Nederlandse
flora.
De verscheidenheid aan vegetatietypen is het gevolg van deverschillen in de bodem, het successiestadium, de ruimtelijke variatie en de aard van het beheer.

s\

Bodemtypen
De aard van de vegetatie wordt vooral bepaald door de bodem waarop deze groeit. De uiteenlopende bodemtypen komen tot stand door de verschillende waarden waarin een aantal bodemfactoren kunnen optreden:
- voedingsstoffentoestand: zeer arm -vrij arm -vrij rijk - rijk -zeer rijk;
- vochttoestand: zeer droog - droog -vochtig - nat -wisselend droog-nat;
- organischestofgehalte: humusloos - licht humeus - sterk humeus -venig;
- zuurgraad: basisch - neutraal - zuur;
- zoutgehalte: zoet -zilt -zout -wisselend zoet en zilt.
Er kan een grove indeling in vegetatietypen worden gemaakt op basisvan bodem- en vochtfactoren:
- schrale graslanden op vochtige tot natte, vrij arme bodem;
- schrale graslanden op droge, zeer arme tot vrij arme bodem;
- produktieve graslanden op vochtige tot natte, vrij rijke tot rijke bodem;
- produktieve graslanden op droge, vrij rijke tot rijke bodem;
- graslanden op zilte gronden.
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Produktieve
graslanden op
vochtige tot
natte, vrij rijke
tot rijke bodem

In de praktijk van het beheer van natuurterreinen, stedelijk groen en van bermen langs wegen en
wateren verlangt men echter een gedetailleerdere onderscheiding van graslanden en grazige
vegetaties. Men wordt geconfronteerd met jonge vegetaties die nog in een pionierstadium verkeren, zoomvegetaties en ruigten. Men treft maatregelen die verschraling beogen, terwijl bepaalde
maatregelen verruiging tot gevolg hebben. Het gaat dus om het hanteren van een proces, de
successie die in de vegetatie kan optreden.

Successie

S\

Een graslandvegetatie die karakteristiek isvoor een bepaald bodemtype iser niet zo maar, daar
gaat een langdurige ontwikkeling aan vooraf. Een bodem moet rijpen, het bodemleven moet
zich ontwikkelen, de verschillende plantesoorten moeten de kans hebben gekregen om zich te
vestigen. Op een pas aangelegde of ontstane bodem verschijnen planten waarvan het zaad zich
gemakkelijk verspreidt en in het volle licht kan kiemen. Dit zijn de pioniers. Vervolgens ontstaat
geleidelijk een gesloten vegetatie die de bodem beschaduwt en bedekt met een laagje strooisel.
De soorten die zich dan kunnen vestigen, hebben zaden die onder deze omstandigheden kunnen kiemen. De een- en tweejarige pioniersoorten ruimen het veld voor overblijvende soorten.
Destruik- en boomsoorten die zich daaronder bevinden, gaan uiteindelijk overheersen en vormen een bos.Als de groei-omstandigheden voor boomsoorten gunstig zijn, blijft op de plek tot
in de lengte der dagen bos. De climax in de vegetatiesuccessie is bereikt.
Wordt echter de ontwikkeling naar bos belet, dan komt een vervangingsgemeenschap tot stand
die in veel gevallen bestaat uit een grazige vegetatie. Onder een hooiland- en/of beweidingsbemms i \

Kü

Desuccessie opeenbraaklandje aan dedijk van Heteren.Linksdesituatie vlak na deeerste begroeiing; rechtsde
situatie een jaar later (foto's: F.A. Bink)
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heer ontstaat dan een halfnatuurlijk grasland. Bij het staken van het beheer gaat de successie uiteindelijk weer verder in de richting van bos.
Vanuit een bestaande graslandvegetatie gezien zijn er onder invloed van beheer twee veranderingen mogelijk: verschralen en verruigen. Verschralen treedt op wanneer de afvoer van voedingsstoffen de aanvoer overtreft, bij verruiging vindt het omgekeerde plaats. Het ontwikkelen van een
stabiel stadium onder een bepaalde vorm van beheer vergt een lange tijd. Dit kan uiteenlopen
van een kwart tot meer dan een volle eeuw. Oude, soortenrijke vegetaties op een ongestoord
bodemprofiel zijn schaars en daarom een kostbaar goed.
Het proces van verschralen of verruigen kan men volgen aan het verschijnen of verdwijnen van
plantesoorten die men als indicatoren hanteert. Zie paragraaf Effectiviteit van deel B.

OVERZICHT BELANGRIJKSTE GRAZIGE VEGETATIES
Natuurlijke graslanden
geen beheerofhoogstens extensieve beweiding

helmvegetaties (Elymetalia arenarii)
zeerschralegraslanden (Festuco-Sedetalia)
-vegetaties van hetzilverhaververbond (Thero-Airion)
-vegetaties van hetduinviooltjes verbond (Galio-Koelerion)
buntgrasvegetaties (Corynephoretalia canescens)
zilte graslanden (Asteretea tripolii)

Halfnatuurlijkegraslanden
jaarlijksmaaien ofbeweiden

hooi- enweilanden op drogetot vochtige bodem (Arrhenatheretalia)
- produktief glanshaverhooiland(Arrhenatheretum elatioris)
-vrij schraal glanshaverhooiland (Arrhenatheretum brizetosum)
- kamgrasweide (Lolio-Cynosuretum)
-vochtig stroomdalgrasland (Fritillario-Alopecuretum pratensis)

intensiefgebruik ensterke bemesting

beemdgras-raaigrasweide(Poo-Lolietum)

jaarlijksmaaien ofbeweiden

vrij schrale tot schrale hooilanden opvochtige tot natte bodem

&

(Molinietalia)
- blauwgrasland Qunco-Molinion)
- nat hooiland (Calthion)
jaarlijksmaaien ofbeweiden

vrij schraletot schrale graslanden op droge, kalkrijke bodem
- kaikgrasland(Mesobromion)
• droog stroomdalgrasland (Medicagini-Avenetum centaurietosum)

jaarlijksmaaien ofbeweiden

schrale graslanden op droge,zure bodem (Nardo-Callunetea)
-vegetaties met gewoon biggekruid, pijpestrootje en tandjesgras
-vegetatiesvan bochtigesmele
-heischraalgrasland(Violion caninae)
diversegraslandtypen op afwijkende standplaatsen

vaak betreden standplaatsen

-vegetaties van hetweegbreeverbond (Lolio-Plantaginion)

wisselvochtige standplaatsen

-vegetaties van hetzilverschoonverbond (Lolio-Potentillion)

brakke envochtigestandplaatsen

-vegetatiesvanziltfioringras enaardbeiklaver (Agrosti-Trifolietum
fragari)

Zomen
zomen langsdoornstruwelen

vegetaties met marjolein en bochtige klaver (Trifolion medii)

zomen langs loofbossen

vegetaties met look-zonder-look en kleefkruid (Galio-Alliarion)
vegetaties metzevenblad enbrandnetel (Aegpodion podagrariae)

zomen langs rietkraag, moeras enslootkant

vegetaties met moerasspirea, kattestaart envaleriaan (Filipendulion)

Ruigten
op humusrijke,vochtige bodem

ruigte vanfluitekruid en brandnetel

op droge,stikstofrijke bodem

ruigte met melganzevoet en klein kruiskruid (Chenopodietea)
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Ruimtelijke variatieen beheer
Wanneer menbijhetbeheer van eenterrein deinstandhouding ofdeontwikkeling van natuurwaarden voor ogen heeft, isderuimtelijke variatie daarbinnen vanbelang. Deruimtelijke variatie
kan totstand komen door verschillende bodemtypen of reliëf inhetterrein, maar ookdoordat
het beheer opverschillende plekken anders is. Metname bijeenbeweidingsbeheer kiestmen
voor een bepaalde verhouding inoppervlakten vankorte enruige vegetatie, struweel enbosschage. Maar ookdoor een maaibeheer iseendergelijke landschapsontwikkeling terealiseren,zij
het metscherpere grenzen, leder onderdeel wordt danopeen andere manier beheerd.
Met vergroting vanderuimtelijke variatie vergroot mendekans ophetvoorkomen vanmeer
soorten. Voor planten gaat hetomeengrotere verscheidenheid aantypen vanstandplaatsen,
voor dieren gaat hetvaak omoppervlakten vanbepaalde vegetatietypen engelijktijdig om
bepaalde combinaties van verschillende typen. Metname zoomvegetaties inde overgangszone
van korte vegetatie naar struweel of bos zijn vanbelang. Essentieel ishetbenutten vandepotentiële kwaliteiten vanderuimtelijke overgangen. Hetgaat omdegradiënten diealslinten tussen
de verschillende milieutypen in liggen, zoals deovergang vandroog naar nat, rijk naar armen
-wathetbeheer betreft -van intensieve naar extensieve beïnvloeding.

Beheer van graslanden

A

Vroeger werd hetbeheer vooral bepaald door deaard vanhetterrein. Degraslanden metlage
produktie werden alleen beweid, diemeteen hoge produktie beurtelings beweid engehooid.
Op kwetsbare veenbodems endrassige gronden werd meestal alleen gehooid. Hetweidenvan
vee enmaaien enafvoeren vanhetgewas veroorzaakten eenverarming vandebodem, vooral bij
gebruik alshooiland. Degraslanden diejaarlijks konden worden gehooid, lagen op plaatsen waar
de bodem voldoende voedingsstoffen naleverde. Zijwaren inonsland vooral gesitueerd in beeken rivierdalen enopveengronden diedoor ontwatering licht veraardden (endaardoorook
inklonken). Soms werd stadscompost gebruikt omde bodem teverbeteren. In het algemeen
werden graslanden verder niet bemest, want mest was toen eenkostbaar artikel waar men inde
tuin- enakkerbouw omzattespringen.
Het vroegere landgebruik was constant. Menhaddoor schade enschande geleerd opwelke plek
een bepaalde gebruiksvorm duurzaam konworden toegepast. Deze boerenwijsheid is inmiddels
goeddeels verloren gegaan endekunde inhetomgaan metdebodem enhalfnatuurlijke vegetaties moet opnieuw worden ontwikkeld. Metditverschil dathetnuvaak niet alleen omdeagrarische gebruikswaarde gaat, maar omdenatuurwaarde eneenefficiënte bedrijfsvoering binnen
een complexe beheerorganisatie.

Neveneffecten
De ouderwetse techniek van hooien wassterk ingeperkt door dewerktuigen dievroeger beschikbaar waren: maaien metdezeis,verzamelen vandesnede meteen hark, drogen op ruiters enin
handkracht dragen naar demetpaard ofos bespannen wagen.
Met moderne werktuigen kost maaien, wiersen enoprapen geen spierkracht meer, maarde
bodem krijgt wel veel meer teverduren door de rijdende voertuigen. Vegetaties op drassige
bodems zijn metdetegenwoordig gangbare machines niet te maaien, terwijl ditvroeger geen
probleem was. Natte hooilanden zijn uiterst schaars geworden. In reservaten zijn zijsterk in kwaliteit achteruitgegaan, mede door hetmechaniseren vanhet beheer.
Met hettoepassen vanlage-drukbanden ismenerniet. Menvoorkomt daarmee meestalwel
zichtbare insporing, maar een sterke bodembeïnvloeding blijft. Uiteindelijk leidt dittot een sterke
wijziging indevegetatiesamenstelling viadebeïnvloeding vanprocessen diezich inde bodem
afspelen. Hettotale gewicht van degebruikte machine, deveroorzaakte trillingen (motorvermogen) enhetaantal malen berijden hebben eencumulatief effect.
Bijeenbeleid waar kosten enbaten worden afgewogen, kanmenindeverleiding komen alleen
te investeren in halfnatuurlijke graslanden op bodemtypen diehetgemechaniseerde onderhoud
relatief goed verdragen. Daarmee verdwijnt hetsoortenrijke hooiland opvenige of drassige
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bodem dat vroeger in Nederland zo rijk was vertegenwoordigd en vele bijzondere planten, insekten en weidevogels huisvestte. Het isdaarom een grote uitdaging voor beheerders om op locaties
waar het bodemtype en de waterhuishouding nog de kwaliteiten bezitten om soortenrijke vegetaties voort te brengen naar technische oplossingen te zoeken voor een doelmatig maaibeheer.
Een ruw beheer heeft tot gevolg dat alle typen vegetaties neigen naar het weegbree- of het zilverschoonverbond. In situaties waar verrijking van de bodem optreedt doordat er onvoldoende
organische stof wordt afgevoerd bij het maaien, gaan devegetaties neigen naar ruigten van fluitekruid, brandnetel en ridderzuring of naar ruigten van melganzevoet en klein kruiskruid.
''.tóyi,-;*;Igisäijgit!
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Bij agrarisch gebruik gaat het om een hoge produktie van het grasland. De daarvoor benodigde
bodemvruchtbaarheid wordt bereikt door bemesting en bodemverbetering. Bij de ontwikkeling
van natuurwaarden gaat het om de handhaving van een geschikte balans in de voedingsstoffenkringloop. Door middel van het afvoeren van het maaisel wordt een klein deel van de voedingsstoffen aan de kringloop onttrokken. Deze onttrekking moet in evenwicht zijn met de natuurlijke
verrijking door aanvoer van plantevoedende stoffen uit de atmosfeer en het vrijkomen van deze
stoffen door de verwering van het bodemmateriaal.
Op gestoorde of verrijkte gronden kan men gedurende een korte periode een verschralingsbeheer
toepassen,waarbij de afvoer de aanvoer sterk overtreft. Het doel daarvan isdeze gronden
geschikt te maken voor de ontwikkeling van een soortenrijke vegetatie. Een verschralingsbeheer
moet zo lang worden voortgezet tot de produktie van de vegetatie in overeenstemming is met
het niveau dat eigen isaan het bodemtype in ongestoorde en gerijpte toestand. Op voorheen
bemeste zandgronden kan dit niveau al na vier tot zesjaar worden bereikt, op kleiige gronden is
daar 15 tot 20 jaar voor nodig. Men verschraalt dus de bodem om devegetatie soortenrijker te
laten worden.

—.
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Objecttypen
Agrarisch graslandbeheer gebeurt perceelsgewijs. Voor graslanden waarbij tevens natuurwaarden
in het geding zijn, geldt dit minder. Graslandbeheer waarbij de ontwikkeling van natuurwaarden
voorop staat, heeft als kenmerk dat er wordt ingespeeld op de bodemgesteldheid en de variatie
die daarin binnen een object aanwezig is. Erwordt vaak naar een bepaald landschapsbeeld
gestreefd waarbij korte en ruige grazige vegetaties, struwelen en bosschages integraal worden
beheerd. Dit geldt met name voor wegbermen, natuurreservaten en in grote objecten binnen het
stedelijk groen. Daarbij kan worden gestreefd naar een zodanige samenhang van de verschillende
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vegetatietypen dat de levensvoorwaarden van veel soorten dieren worden gerealiseerd. Grasland,
zoom en ruigte leveren daarin een eigen bijdrage. Dit houdt in dat het beheer ingewikkelder is
en ruimtelijk gedifferentieerd moet worden naar verschillende maaitijdstippen en maaifrequenties. In grote objecten kan voor een beweidingsbeheer worden gekozen om dit te bereiken. In
dergelijke complexe objecten is het een uitdaging voor de beheerder om zowel flora alsfauna
recht te doen.

Faunavan graslanden
Door het eeuwenlange grondgebruik als grasland iseen aangepaste, kenmerkende fauna ontstaan.
Dieren die zich in graslanden thuisvoelen, hebben daar verschillende redenen voor. Het kan gaan
om de openheid van het landschap, zoals bij weidevogels, of om de vegetatie als voedselbron,
zoals bij hazen en konijnen. Ganzen en zwanen hebben beide relaties.
Kleine dieren zijn vaak gebonden aan grasland in combinatie met een ander type begroeiing.
Insekten reageren sterk op het microklimaat van de vegetatie. Dit microklimaat varieert met de
hoogte en dichtheid van de vegetatie, de helling en de expositie van het terrein en de beschaduwing.

A

leder type beheerregime veroorzaakt een bepaald ritme in de groei van de grazige vegetatie. Bij
maaien wordt de vegetatie onthoofd en het microklimaat dat daarvoor gedempt was, wordt
plotseling veel ruiger. Zon en wind krijgen vrij toegang tot bijna op de bodem. Het tijdstip in het
seizoen waarop dit gebeurt, heeft grote invloed op de ontwikkeling van zowel de planten als de
dieren, waarvan iedere soort zijn eigen groeiritme en herstelvermogen heeft. Met de keuze van
de maaidatum bepaalt men voor een deel de soortensamenstelling. Bij een hoge maaifrequentie
in het seizoen neemt niet alleen het aantal plantesoorten sterk af, maar ook het aantal diersoorten.
Beweiding geeft een mozaïek van verschillen in alle opzichten, maar beweiding met een hoge
veebezetting heeft hetzelfde effect alsfrequent maaien.

Weidevogels
Weidevogels leven van insekten, wormen en allerlei andere ongewervelde dieren die hoog in de
bodem of laag in de vegetatie leven. Het zijn zomergasten die de graslanden gebruiken om er te
broeden en hun kuikens groot te brengen. Dit valt in de periode van eind maart tot eind juli. Het
gaat om zo'n 14 soorten vogels, zeven soorten steltlopers: grutto, kemphaan, kievit, scholekster,
tureluur, watersnip en wulp en andere soorten als gele kwikstaart, graspieper, veldleeuwerik en
enkele soorten eenden.
Graslanden zijn als broedplaats geschikt wanneer de vegetatie tot in de voorzomer vrij laag blijft
en het maaien plaatsvindt op het tijdstip dat de kuikens zichzelf goed kunnen redden. Dat isna
midden juni.
De overlevingskans van de kuikens wordt verhoogd indien het maaien van de percelen van een
graslandgebied gespreid in de tijd en ruimte plaatsvindt. Met name het uitsparen van een strook
langs de sloten iszeer doelmatig.
Graslanden zijn ook geschikt als broedplaats indien deze alsweide worden gebruikt, mits de veebezetting niet te hoog is.
Een hoge grondwaterstand in het voorjaar en een beperkte mestgift leiden tot een groeiverloop
van de vegetatie dat gunstig isvoor weidevogels. Vanouds zijn de graslanden op bodems waar
een kleilaag op veen ligt het meest geschikt. Deze gronden zijn in het voorjaar te kwetsbaar voor
mechanische belasting. Paslater in het seizoen verkrijgen deze een hogere draagkracht en kunnen dan worden gehooid of beweid. Een lage mestgift kan tevens tot een gunstiger voedselaanbod voor de kuikens leiden, omdat dan relatief meer grotere insekten optreden waar de kuikens
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het van moeten hebben.
Weidevogels houden van open ruimten. Eenvoor weidevogels gunstig beheerd graslandperceel
van een hectare temidden van een uitgestrekte omgeving van intensief gebruikt grasland kan
daarom dezelfde waarde hebben als 100 ha grasland van dezelfde kwaliteit in een bosrijke of
dicht bebouwde streek.
Het beheer van weidevogelgebieden bestaat vooral uit beperking van het agrarisch gebruik in
voorjaar en voorzomer en het afzwakken of het tenietdoen van de cultuurtechnische maatregelen
die tot een vervroegd gebruik hebben geleid, zoals ontwatering en hoge bemesting.
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Ganzen en zwanen
Ganzen, zwanen en enkele andere vogels zoals smienten en meerkoeten zijn planteneters. Dit zijn vooral
wintergasten die in de periode van oktober tot half
mei de graslanden gebruiken als graasgebied. Deze
vogels prefereren een lage vegetatie waarvan het gras
een hoge voedingswaarde (met name een hoog eiwitgehalte) heeft. Er kan schade optreden wanneer de
vogels massaal en gedurende lange tijd een perceel
begrazen, vooral wanneer de bodem modderig is. De
bodem kan dan verslempen door het lopen van de
vogels.

Een scholeksternest(foto: F.A. Bink)

Vooral de sterk bemeste beemdgras-raaigrasweiden
en grasakkers in het noorden en westen van het land,
in de IJsselmeerpolders en in de uiterwaarden van de
grote rivieren zijn in trek. Vroeger waren vooral de
hoge kwelders, de zeegrasvelden, de fontijnkruidvelden en de akkers met wintergraan belangrijk alswinterfoerageergebied.
Van een aantal soorten komen in ons land ook broedvogels voor. Voor hen is naast het wintergraasgebied
ook een broedplaats nodig en een gebied waar zij veilig kunnen ruien in augustus. Broedplaatsen worden
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in de regel aan de oevers van grote wateren gekozen met rietkragen en aangrenzend grasland,
de ruiplaatsen in grote en afgelegen rietvelden.
De graslanden die als winterfoerageergebied worden benut, kunnen het beste worden nabeweid
waardoor het gras kort de winter ingaat.

Kleine zoogdieren

5H

De kleine zoogdieren van het open veld zijn muizen en mollen en beide kunnen afbreuk doen
aan de agrarische gebruikswaarde van het grasland. De overige kleine zoogdieren zoals de egel,
de spitsmuis en de kleine roofdieren (bunzing, hermelijn en wezel) prefereren vooral overgangszones van grasland naar een ruige begroeiing of bos. Brede wegbermen, spoordijken, fortificaties, bosranden en duinen zijn milieutypen waar vooral konijnen voorkomen. Akkerland, bemeste
graslanden of onbemest maar produktief grasland zijn de plaatsen waar vooral hazen leven.
De muizen zijn van belang als stapelvoedsel voor valken, uilen en de kleine roofdieren, de konijnen voor vossen.
Muizen kunnen soms voor korte tijd zeer talrijk optreden in grasland of braakland, met als gevolg
dat roofvogels, reigers en kleine roofdieren eveneens talrijk aanwezig kunnen zijn.
Beschermende maatregelen ten behoeve van kleine zoogdieren zijn bij het graslandbeheer vooral
gericht op de kleine roofdieren. Deze maatregelen bestaan uit het instandhouden of creëren van
ruigtestroken alsschuilplaats voor deze dieren.

Reptielen
In ons land komen zeven soorten reptielen voor die het alle moeten hebben van vegetaties met
eenzeer geringe beïnvloeding door beheermaatregelen. Met de ringslang kan men alleen te
maken krijgen bij het beheer van graslanden in waterrijke gebieden.
De ringslang jaagt op kikkers en andere kleine waterdieren en houdt zich daarom vooral in oeverzones op. Voor de ringslang is het uitsparen van stroken langs oevers bij het maaien van de graslanden tot aan het eind van het seizoen (omstreeks midden september) van belang. De ringslang
legt de eieren in hopen plantaardig afval waarin broei optreedt. Het plaatselijk gedurende enige
jaren laten liggen van hopen maaisel of aangespoelde veek bij oevers of aan de rand van bosschages isvoor hem van levensbelang. De consequentie iswel dat zich op deze plekken na enkelejaren een ruigtebegroeiing ontwikkelt. Dus alleen plaatselijk zulke hopen aanleggen en dat dan
steeds op dezelfde plekken.
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Konijnengrazen de vegetatiekortaf
(foto:F.A. Bink)

Amfibieën
In ons land komen 1 3soorten amfibieën voor die allemaal voor hun voortplanting op water zijn
aangewezen. Zodra men bij het beheer van graslanden met de aanwezigheid van wateren te
maken heeft, krijgt men altijd met amfibieën te maken.
Buiten de voortplantingstijd leven de meeste soorten salamanders, kikkers en padden in grazige
vegetaties en ruigten waar zij jagen op insekten,wormen en allerlei kleine bodemdieren. Voor
amfibieën isde samenhang belangrijk tussen het voortplantingsbiotoop in het voorjaar dat
bestaat uit een poel, ven of sloot, het foerageerbiotoop in de zomer, waaronder graslanden, en
het overwinteringsbiotoop dat bestaat uit ruigteplekken, takhopen, dichte hagen of soms ook uit
water dat gedurende de winter zuurstofrijk blijft.
Het overwinterings- en het voortplantingsbiotoop kunnen soms honderden meters uiteen liggen.
In het voorjaar vindt dan een massale trek naar het water plaats waarbij soms wegen worden
overgestoken (de paddentrek).
Intensief gebruikte graslanden zijn ongeschikt voor amfibieën. Waar het op aankomt is het uitsparen van plekjes waar voldoende rust heerst. Zijn in het terrein poelen aangelegd speciaal voor
amfibieën, dan is men tevens gebonden aan een landschappelijke inrichting van het terrein waarbij wordt gelet op de samenhang met andere terreindelen waar het foerageer- en het overwinteringsbiotoop kunnen worden gerealiseerd.
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Dagvlinders
In Nederland komen thans ruim 60 soorten dagvlinders voor; 59 inheemse en vier trekkende
soorten die vrijwel ieder jaar worden waargenomen. Daarvan hebben 40 soorten een relatie met
graslanden, zomen of ruigten. Hieronder zijn er 12 waarvan de rupsen op grassen leven. De overige soorten leven als rups op kruiden. In het totaal zijn erzo'n 23 soorten waar men in de praktijk
mee te maken krijgt buiten de natuurreservaten.
Deverschillen in levenscyclus en vooral de wijze van overwinteren maakt dat de ene soort een
bepaald maai- of beweidingsbeheer goed verdraagt en een andere niet. In beweide of vroeg in
het seizoen gemaaide graslanden gedijen vooral de soorten die in twee of meer generaties per
jaar optreden. De soorten die slechts één generatie per jaar voortbrengen en als halfvolgroeide
rups overwinteren, zijn gebaat bij een maairegime van eenmaal per jaar laat in het seizoen. Echter
de soorten die hoog in devegetatie overwinteren, verdragen in het geheel geen maaibeheer. Als
populatie kunnen zij alleen standhouden wanneer de oppervlakte van de vegetatie waarvan zij
afhankelijk zijn voldoende groot isen gefaseerd wordt gemaaid. Dan wordt jaarlijks een wisselend
klein gedeelte niet gemaaid.
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GRASLANDBIOTOPEN VAN DAGVLINDERS
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graslanden: 1helmvegetatie, 2zeerschralegraslanden, 3buntgrasvegetaties,4drogetot vochtigehooi- enweilanden, 5vochtigetot
natte hooilanden, 6 kalkgraslanden, 7heischralegraslanden,8vegetatiesvanhetweegbreeverbond,9vegetaties vanhetzilverschoonverbond, 10vegetatiesvanziltgraslanden, 11 beemdgras-raaigrasweiden
zomen: 12zomenlangsdoornstruwelen, 13zomenlangsloofbossenmetlook-zonder-look, 14zomenlangsloofbossenmetzevenbladen
brandnetel, 15zomenlangs rietkragen
ruigten: 16 ruigtenvanfluitekruid enbrandnetel, 17 ruigtenvan melganzevoet enklein kruiskruid.

Een plek isvoor een bepaalde soort geschikt als de oppervlakte van de geschikte vegetatie toereikend is. Het benodigde oppervlak is per soort verschillend en kan uiteenlopen van 0,5 ha tot
meer dan 20 ha. Verder moet daarin het aantal planten die tot voedsel voor de rupsen dient toereikend zijn;voor de vlinders geldt dat tijdens de vliegtijd geschikte bloeiende planten aanwezig
moeten zijn. De geschiktheid van de vegetatie wordt vooral bepaald door het microklimaat dat
daarin heerst. Lage en ijle vegetaties veroorzaken een warm en droog microklimaat, hoge en
gesloten vegetaties een koel en vochtig. Het vuurvlindertje, bruin blauwtje, icarusblauwtje, heidevlinder en hooibeestje zijn vlindersoorten van de lage en ijle vegetatietypen. De dikkopjes, het
bruine zandoogje, het oranje zandoogje en het koevinkje leven bij voorkeur in hoge en gesloten
typen. De tegenwoordig op nog maar weinig plekken voorkomende zilveren maan leeft op vochtige plekken met een vrij hoge maar ijle vegetatie waarin viooltjes groeien. De argusviinder leeft
bij voorkeur op plekken waar variatie aanwezig is in de vorm van lage en hoge vegetatie naast
elkaar en waar kale grond, steile hellingen, stenen muren of picknickbanken aanwezig zijn. De
oranjetip en het bont zandoogje zijn soorten die vrijwel alleen in zomen langs houtwallen en bosranden voorkomen of in open bossen. Devlindersoorten waarvan de rupsen op brandnetel leven,
hebben ieder een eigen standplaatsvoorkeur. Het landkaartje en de atalanta prefereren kleine
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Dezilveren maan (foto: F.A. Bink)
plukjes brandnetel in de halfschaduw, de dagpauwoog prefereert eenflinke bos brandnetels in
het open veld op een vochtige plek, bijvoorbeeld aan een slootkant, en de kleine vos een droge
plek, bijvoorbeeld in een wegberm of een akkerrand.
Doordat deverschillende dagvlindersoorten uiteenlopende relaties hebben met planten, vegetatie
en landschap en verschillend reageren op een
bepaald beheerregime, kunnen binnen één terrein
nooit alle soorten tezamen aanwezig zijn. Wanneer
zo'n 10 van de 23 algemene graslandsoorten aanÉ M Û H ^ H k i l ^ ^ ^ ^ ^ H wezig zijn, heeft het terrein goede kwaliteiten voor
dagvlinders. Komt in het terrein een populatie van
een zeldzame dagvlinder voor, dan heeft men zonder meer hoog gescoord.

&

Overige insekten
Het aantal insektesoorten dat in graslanden kan
worden aangetroffen loopt in de duizenden. Naast
de dagvlinders genieten slechts enkele groepen
daarvan een bredere belangstelling. Dit zijn met
name de libellen, sprinkhanen, graafwespen, wilde
bijen, hommels en loopkevers.

Libellen
Libellen zijn afhankelijk van water. Inwater brengen
zij hun jeugdstadium door. Libellen zijn rovers die
leven van kleine insekten en de volwassen libellen
vangen deze alvliegend in de lucht. Van de ongeAls het hooibeestjeingraslandvoorkomt, wordter veer 50 soorten libellen die in Nederland leven, kan
eengoed beheergevoerd (foto: F.A. Bink)
men de helft op veel plekken tegenkomen. Deze
453

Graslanden

VEILIG MAAITIJDSTIP
maaitijdstipinweeknummers

36

38

geelsprietdikkopje

+

zwartsprretdikkopje

+
+

+

21

22

23

25

26

28

30

31

33

35

groot dikkopje

+

groot koolwitje

+

+

40

+

+

+

+

+

+

+

+

+

knollewitje

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

vuurvlindertje
bruin blauwtje

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

icarusblauwtje
daqpauwoog
distelvlinder

+

+

+

+

+

+

atalanta

+

+

+

+

+

+

+

+

+

kleinevos

+

landkaartje
zilveren maan

+

+

+

+

heidevlinder

oranje zandoogje
+

hooibeestje

+

+

+

argusvlinder

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

bont zandoogje

+

+
+

koevinkje

+
+

+

bruin zandoogje

!

l

geaderd witje
oranjetip

A

39

!
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21:eind mei;22-25:juni; 26-30:juli; 31-35:augustus; 36-39:september; 40:oktober; !=extensief maaibeheer

zijn alsvolwassen dier zwerflustig en kunnen uiteenlopende typen van wateren alsvoortplantingsbiotoop benutten.
Erzijn twee typen libellen: de waterjuffers en de glazenmakers.
Waterjuffers zijn ranke, als helikopters vliegende libellen die in rust hun vleugels langs hun
lichaam vouwen. Deze soorten houden van een rietkraag of ruige oeverbegroeiing. Het laten
staan van deze oeverbegroeiing gedurende het zomerseizoen houdt de plek aantrekkelijk voor
deze dieren.
De glazenmakers zijn snel vliegende libellen die in rust hun vleugels gespreid houden. Zij jagen
bij voorkeur langs randen van struwelen of bosschages of scheren over de watervlakte.

Sprinkhanen
Sprinkhanen kan men waarnemen door het geluid dat de mannetjes maken. Er komen ruim 40
soorten voor. De soorten die snorrende of ratelende geluiden maken, zijn veldsprinkhanen die
met de achterpoten over hun vleugels raspen. De sprinkhanen die een hoog tsjirpend geluid
maken, zijn de sabelsprinkhanen die geluid maken door hun vleugels over elkaar te wrijven.
Veldsprinkhanen leven overwegend in schrale en open grazige vegetaties en verdragen een maaibeheer op een tijdstip voordat de eieren uitkomen (begin juni), of nadat de eieren gelegd zijn (na
half september). In de praktijk zijn veldsprinkhanen daarom gebonden aan een extensief maaibeheer waarbij gefaseerd een deel van het grasland wordt gemaaid. Veldsprinkhanen leggen hun
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eieren in de bodem of aan het bodemoppervlak tussen de grasstengels.
Sabelsprinkhanen leven overwegend in zomen, ruigten, struwelen en bomen. Een aantal soorten
legt eieren in de stengels van planten (bijvoorbeeld de zeldzame soorten wrattenbijter, kleine
wrattenbijter en zadelsprinkhaan). Ook deze soorten kunnen met een gefaseerd maaibeheer uit
de voeten. De veldkrekel isdoor zijn hard en zeer lang aanhoudend tsjirpen makkelijk te herkennen. Het iseen soort van zeer schrale graslanden en heidevelden met plekjes kale grond. De veldkrekel iszeer sterk achteruitgegaan. Als men deze soort in het terrein aantreft, verdient dit alle
aandacht bij het beheer.

Graafwespen
De meeste graafwespen graven holletjes in kale,zandige plekken of in steilkantjes die op het zuiden zijn georiënteerd. Het verdient aanbeveling om zulke plekjes in het terrein te ontzien.
Graafwespen zijn verder gebonden aan bloemrijke vegetaties waar zij foerageren.

Bijen en hommels
Een aantal van de wilde bijen maakt nesten in de grond op dezelfde plekken die graafwespen
benutten, een klein deel doet dit in holle plantestengels. Deze zijn dus afhankelijk van een extensief maaibeheer waarbij een deel van de ruigte blijft overstaan. Braamstruwelen zijn met name
van belang voor enkele wilde bijen. Hommels maken hun nest in de grond en benutten vaak
oude muizegangen. Bijen en hommels zijn sterk gebonden aan bloemrijke vegetaties waarin composieten, lipbloemigen en vlinderbloemigen voorkomen.

Loopkevers
Van loopkevers bestaat een grote verscheidenheid. De meeste loopkevers zijn onooglijke torretjes,
enkele soorten zijn echter bijna indrukwekkend groot. Loopkevers zijn vrijwel allemaal rovers die
van allerlei bodemdieren leven. Erzijn soorten die zich thuisvoelen in akkerland, andere bewonen
alleen bosbodems en weer andere houden het bij oevers. Defraaie en opvallende zandloopkevers
leven op kale zandige plekken en komen dus vooral voor in heidevelden, zandverstuivingen en in
de duinen.
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Veel andere insekten en wormen spelen een belangrijke rol bij de afbraak en omzetting van de
vegetatie en het scheppen en instandhouden van omgevingsverschillen. Vooral de soorten die
materiaal uit de ondergrond naar boven werken (mieren, mestkevers) bevorderen de terreindifferentiatie sterk. Natuurgerichte beheermaatregelen moeten hierop inspelen door bijvoorbeeld
geen grove maaiwerktuigen in te zetten in een terrein met mierenbulten.

Bestuurlijke uitgangspunten
Functiesvan graslanden
Graslanden kunnen een of meer functies vervullen. Belangrijke functies van graslanden zijn:
- Landbouw
Produktie van gras voor veevoer of graszaad. Het gras kan ter plekke worden geconsumeerd
(beweiding) of elders (maaien en drogen, inkuilen en hooien).
- Natuur
Natuurlijke en halfnatuurlijke graslanden herbergen tal van levensgemeenschappen.
Waardevolle graslanden liggen in vrijwel alle fysisch-geografische regio's van Nederland
(Natuurbeleidsplan 1990): het heuvelland van Zuid-Limburg, de hogere zandgronden, het
rivierengebied, het laagveengebied en het zeekleigebied. Deze graslanden vormen een belangrijk onderdeel van de ecologische infrastructuur. Zowel in kerngebieden, in natuurontwikkelingsgebieden als in verbindingszones.
- Recreatie
Sommige graslanden worden 'direct' door de recreatie gebruikt, zoals sportvelden en ligwei455
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den. De meeste andere graslanden hebben recreatief medegebruik. Hiervoor zijn bijvoorbeeld
bloemrijke graslanden belangrijk.
- Cultuurhistorie
De halfnatuurlijke graslanden zijn in de loop der geschiedenis in Nederland door de mens
gecreëerd. Indien het verkavelingspatroon, de bodemopbouw en de halfnatuurlijke vegetatie
nog intact zijn, hebben deze graslanden een grote cultuurhistorische waarde.
- Civieltechnische functie
Een grazige begroeiing zorgt voor een stevige zode. Dit isvan belang voor de begaanbaarheid
met werktuigen of vee en voor auto's (in grasbermen). Ook iseen stevige zode van belang ter
voorkoming van erosie. Bijvoorbeeld erosie door wind op zand- en lössgronden en erosie door
water op hellingen en taluds, op oevers en dijken, in de uiterwaarden en op kwelders.

Bloemrijkegraslandenzijn belangrijk
voorderecreatie(foto:A. Koster)

Wetten en regels

s\

Nederland
Wet Bodembescherming
Deze wet beoogt voor het gehele land een algemeen beschermingsniveau te bieden waardoor
het vermogen van de bodem om tegelijkertijd veel functies te vervullen wordt veilig gesteld. Op
grond van deze wet is het Besluit Gebruik Dierlijke Meststoffen (Bgdm) afgekondigd. Het
Bgdm beoogt de mestgift te beperken tot het niveau van de onttrekking van meststoffen door
het gewas (evenwichtsbemesting).
Gebruiksnormen
Deze mestgift wordt uitgedrukt in kilo's fosfaat per hectare per jaar. Voor niet-landbouwkundige
terreinen geldt een beperking tot maximaal 70 kg fosfaat. Op natuurterreinen mag deze hoeveelheid slechts worden gebruikt indien dit past in het beheerregime op grond van bijvoorbeeld de
Natuurbeschermingswet of de Beschikking Beheersovereenkomsten of met instemming van de
minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). Op niet-landbouwkundige terreinen is
het verboden om waterige fracties (dierlijke meststoffen met een droge-stofpercentage van minder dan 5%) te gebruiken. Op grasland (in landbouwkundig gebruik) geldt vanaf 1995 een maximum van 1 75 kgfosfaat. De eindnorm voor grasland is 125 kg fosfaat. Het is nog niet bekend
wanneer deze eindnorm in werking treedt. Op landbouwgrasland mag van de bemesting maximaal 50 m3 per ha per jaar uit waterige fracties bestaan.
Uitrijbepalingen
Het isverboden op grasland mest uit te rijden:
- in de maanden oktober tot en met januari;
- bij sneeuwbedekking of bevroren grond.
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Emissie- arme aanwending
Op grasland is het gebruik van dierlijke meststoffen alleen toegestaan met behulp van speciale
apparaten (mestinjectie, zodebemesting en zode-injectie). Een uitzondering geldt vooralsnog
voor het gebruik van vaste mest. (Haerkens 1992)
Op grond van het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (1993) is het
gebruik van zuiveringsslib, compost en zwarte grond niet toegestaan in natuurgebieden.
Regeling beheerovereenkomsten 1993
Deze regeling richt zich op het inpassen van natuurbehoudsdoelstellingen binnen de agrarische
bedrijfsvoering. De Regeling Beheerovereenkomsten iseen uitwerking van de Relatienota (1975).
De mogelijkheid voor boeren om een beheerovereenkomst af te sluiten met het Bureau Beheer
Landbouwgronden (BBL) in beheer- en reservaatgebieden ontstaat nadat Gedeputeerde Staten
een beheerplan voor een bepaald gebied hebben vastgesteld. Het verschil tussen beheer- en
reservaatgebieden isals volgt:
Beheergebieden:
- beheerovereenkomsten vrijwillige basis
- voor de duur van zesjaar
- tegen een bepaalde vergoeding
Meerdere beheersbepalingen zijn mogelijk. Voor alle beheer- en reservaatgebieden wordt een
beheerplan opgesteld. Hierin worden de mogelijkheden opgenomen. Diverse beheerpakketten
zijn:
passief beheer:
maatregelen die de externe produktie-omstandigheden handhaven
(bijvoorbeeld geen wijziging van de detailontwatering)
weidevogelbeheer:
maatregelen gericht op het verkrijgen van een rustperiode van voldoende omvang (bijvoorbeeld niet maaien en niet weiden van
1 april tot 15 juni)
botanisch beheer:
maatregelen gericht op het verlagen van het bemestingsniveau en
op het verlaten van het tijdstip van de eerste snede
perceelsrandenbeheer:
maatregelen gericht op een extensief gebruik van de perceelsranden
(bijvoorbeeld slootkanten).
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Reservaatgebieden:
In reservaatgebieden kunnen op basis van vrijwilligheid gronden worden verworven ten behoeve
van de terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties. In de periode voorafgaand aan deze
aankoop kunnen boeren een beheerovereenkomst afsluiten met BBL.
Bergboerenregeling
De Bergboerenregeling isde nationale uitwerking van de Richtlijn van de Raadvan de Europese
Gemeenschappen betreffende de landbouw in bergstreken en in sommige probleemgebieden.
De regeling wordt toegepast in beheer- en reservaatgebieden en in sommige gebieden daarbuiten. Boeren in deze gebieden kunnen met het BBLeen overeenkomst afsluiten, waarbij zij zich
verplichten de natuurlijke handicaps in stand te houden (passief beheer).
Pachtwet (Walda 1990) (Markusse 1993)
In de nieuwe Pachtwet zijn de mogelijkheden verruimd om gronden te verpachten aan agrariërs
en daarbij beperkende voorwaarden te stellen ten behoeve van natuur en landschap. Deze beperkingen:
- hoeven niet noodzakelijk te passen in een agrarische bedrijfsvoering;
- moeten gewenst zijn voor instandhouding en/of ontwikkeling van aanwezige waarden van
natuur en landschap;
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- kunnen eenvoudiger dan voorheen worden aangepast aan de natuurlijke processen in het
reservaat;
- moeten worden gecompenseerd. (Louwerse 1994).
Voorbeelden van beperkende voorwaarden zijn een maximum aantal runderen per hectare, een
verbod op bemesting en/of chemische bestrijding, het verplicht hooien van een deel van het terrein (Lommerse 1994).
Deze mogelijkheden bestaan op gronden in reservaatgebieden en in door de ministervan LNV
aangewezen gebieden. De minister wordt hierbij geadviseerd door de Provinciale Commissie
Beheer Landbouwgronden (PCBL). De pachter ontvangt een vergoeding in de vorm van een korting op de pachtprijs. Deze vergoeding kan oplopen tot 75%van de pachtprijs.

Graslandbeheerplan
Om grasland als grasland in stand te houden voor een van de vele mogelijke gebruiksfuncties is
altijd een of andere vorm van beheer vereist. De hoofddoelstelling dient naar de hoofdfunctie
gedefinieerd te worden en nevendoelstellingen mogen daarmee niet in strijd zijn. Veel thans
hooggewaardeerde kwaliteiten van graslanden zijn ontstaan als onbedoeld nevenprodukt van
een normaal agrarisch beheer.

5^

In het algemeen is het niet zinvol om doelstellingen al te specifiek en gedetailleerd te verwoorden in soorten die zouden moeten verschijnen of verdwijnen, want dat isvaak in eerste instantie
afhankelijk van de directe omgevingsfactoren in het desbetreffende grasland. In algemene termen kan een doelstelling voor een grasland met hoofdfunctie 'natuur' worden verwoord als het
streven naar een graslandgemeenschap met een voor die plaats optimale diversiteit aan spontane
organismen.
Het resultaat van het uitgevoerde beheer kan op korte en lange termijn worden geëvalueerd aan
het dan voorkomende soortenbestand onder voorwaarde van een redelijke technische beheerregistratie. Zie de paragraaf Evaluatie in deel Bvan dit thema.

Onderzoek, voorlichting en onderwijs
Onderzoek
In Nederland wordt onderzoek verricht aan het beheer van graslanden door:
- DeAdviesgroep Vegetatiebeheer van het IKC natuurbeheer in samenwerking met de vakgroep
Terrestrische Oecologie en Natuurbeheer (TON) van de Landbouwuniversiteit Wageningen;
- De instituten van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek:
IBN-DLO: Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (bos, natuur en stedelijk groen); IMAGDLO: Instituut voor Milieu- en ACritechniek (landbouwwerktuigen); SC-DLO: Staring Centrum
(landelijk gebied); AB-DLO: Instituut voor Agrobiologisch en
Bodemvruchtbaarheidsonderzoek.

Voorlichting en advisering
Voor algemene advisering over beheer van graslanden:
- IKC natuurbeheer, de regionale consulentschappen LNO, deAdviesgroep Vegetatiebeheer;
- IKC-Rundvee, Schapen en Paarden (IKC-RSP)
- Directie Beheer Landbouwgronden;
- Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie voor Milieu, Natuur en Landinrichting,
Bestuur Natuurbehoud en -Ontwikkeling, Werkgroep Natuurtechnische Milieubouw.
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W^j]r'0ß- Graslandonderzoekers
Onderwijs
Verschillende instellingen verzorgen opleidingen encursussen vanbelang voor het beheervan
natuurlijke graslanden:
- Agrarische Onderwijs Centra (AOC's);
- IAHL;Transferpunt Larenstein;
- IPCDier Barneveld;
- IPC Dier Oenkerk;
- IPCGroene Ruimte;
- Landbouwuniversiteit Wageningen.

5^

Meer informatie over dit onderwijs isteverkrijgenbij:
- deinstellingen zelf;
- het IKC natuurbeheer;
-

STOAS.
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Onderhoud van graslanden
Halfnatuurlijke graslanden ontstaan door beheervormen waarbij de vegetatieproduktie elk jaar
voor het grootste deel wordt afgenomen en/of omgezet. Natuurlijke graslanden ontstaan op
plekken waar klimaat en substraat de normale successie naar struweel en bos sterk belemmeren.
De natuurlijke graslanden (in Nederland voornamelijk op kwelder en in zeereep) behoeven geen
beheer, maar extensieve beheervormen in ruimte en tijd kunnen ook hier de kwaliteit, in termen
van diversiteit en zeldzaamheid, positief beïnvloeden.
De begroeiing van halfnatuurlijke graslanden isspontaan ontstaan. De instandhouding van deze
begroeiing isafhankelijk van regelmatig ingrijpen.
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Bosopslag na éénjaar nietsdoen

Cultuurgraslanden komen tot stand door inzaaien en intensief onderhoud van maaien of beweiden, bemesten, egaliseren en bestrijden van onkruid en schadelijke insekten. De aandacht wordt
in dit deel speciaal gericht op de halfnatuurlijke graslanden waarvan men de natuurwaarde wil
vergroten en instandhouden.
Bij alle maatregelen ter instandhouding van graslanden wordt vegetatieproduktie op de een of
andere manier afgevoerd. Beheermaatregelen die over geruime tijd constant volgens dezelfde
methodiek worden toegepast, leiden altijd tot specifieke vegetatietypen. De soortensamenstelling
en structuur van hooi- en weilanden zijn alszodanig duidelijk te onderscheiden. Wanneer de
kwaliteitvan graslanden door uitwendige oorzaken (cultuurtechnische maatregelen, zure regen
e.d.) terugloopt, kan dit soms enigermate worden getemporiseerd door in ieder geval de (inwendige) beheermaatregelen zoveel mogelijk constant te houden. Wanneer het doel van het beheer
isom de kwaliteiten te handhaven, die in het verleden op die plaats zijn ontstaan, dan kan dat
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alleen door consequent hetzelfde beheer te blijven toepassen, aannemende dat aan de overige
omgevingsfactoren niet isgesleuteld. Met een begrazingsbeheer kan dus niet de kwaliteit van een
hooiland in stand worden gehouden. Beheerveranderingen zorgen op korte termijn altijd eerst
voor storingsverschijnselen, die naar de criteria van diversiteit en zeldzaamheid veelal natuurtechnisch negatief moeten worden beoordeeld. Of bij constante toepassing van een nieuwe beheermaatregel na verloop van tijd iets beters ontstaat dan ervroeger was, isgeheel afhankelijk van de
condities ter plekke, maar vooral ook van de gehanteerde criteria voor 'goed'/beter' en 'fout' in
dit opzicht.

Maatregelen
De maatregelen waarmee men de ontwikkeling van de vegetatie kan sturen,zijn de regelmatig
toe te passen ingrepen maaien en afvoeren, weiden van vee, bemesten en branden. Ook het
bewust achterwege laten van dergelijke ingrepen wordt als een maatregel opgevat. Ter verbetering van de uitgangssituatie voor de ontwikkeling van soortenrijke graslanden kan op de daarvoor
in aanmerking komende plaatsen eenmalig de maatregel afplaggen worden toegepast.

Niets doen
Niets doen in graslandvegetaties leidt al op korte termijn tot vermindering van het aantal voorkomende soorten; afhankelijk van de uitgangssituatie gaan enkele dominante soorten overheersen.
Bekende verruigers zijn strandkweek op kwelders, zandzegge in de droge duinen, duinriet in
duinvalleien, liesgras in natte weiden, pitrus in vochtige weiden, pijpestrootje op venige bodems
en gevinde kortsteel op kalkgraslanden. In (over)bemeste graslanden leidt niets doen vaak tot een
sterke toename van brandnetel, akkerdistel en ridderzuring.
Op plekken die altijd grasland zijn geweest, kanzo'n ruigtestadium zich bij niets doen soms wel
20 jaar handhaven voordat het eerste houtige gewas omhoog schiet.
Volledig 'niets doen' in graslanden geeft faunistisch gezien dezelfde effecten van afname van de
verscheidenheid. Tijdelijk 'niets doen' kan speciaal in begraasde situaties op korte termijn esthetisch aantrekkelijke graslandaspecten opleveren. Meer informatie hierover staat bij de paragraaf
Frequentie.

Maaien en afvoeren
Het afvoeren van het maaisel isde essentie van een maaibeheer. Indien het gemaaide (of geklepelde) gewas ter plaatse blijft liggen, isdat nadelig voor alle doelstellingen die verhoging van de
graslanddiversiteit beogen. Gras werd van oudsher gemaaid om te dienen alswintervoeding voor
de veestapel.) De eerste snede werd veelal gehooid (juni - hooimaand). De latere sneden werden
als kuilvoer opgeslagen. De kwalitatief hoogste opbrengst (in termen van voedingswaarden voor
het vee) wordt verkregen wanneer het gewas kort voordat de meest voorkomende grassen in
bloei komen wordt gemaaid: een tijdstip dat van jaar tot jaar afhankelijk van de weersomstandigheden kanvariëren.
In het verleden heeft deze praktijk geleid tot een grote variatie aan spontane organismen op
bodems van verschillende samenstelling. Jaarlijkse afvoer van de vegetatieproduktie betekent dan
dat verschillen in het substraat die de nutriëntenbeschikbaarheid voor de vegetatie beïnvloeden,
blijven bestaan.
Moderne agrarische maatregelen ter opvoering van de graslandproduktie en vergemakkelijking
van de machinale bewerkbaarheid (zware bemesting, diepe ontwatering en nivellering van het
mesoreliëf) doen bestaande substraatverschillen teniet en leiden tot soortenarme graslandvegetaties.
Een maaibeheer werkt over de gehele behandelde oppervlakte egaal. Een nadeel voor een grotere
diversiteitsontwikkeling is,dat het ontstane microreliëf jaarlijks teniet wordt gedaan door het
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Het afvoeren van het maalsel isdeessentie van het
maaibeheer

maaien met de tegenwoordig gangbare werktuigen. Dit geldt in mindere mate voor het maaien
met de zeis of de bosmaaier, indien vakkundig toegepast. Maaien en afvoeren kan worden gevarieerd in frequentie en tijdstip met verschillende resultaten al naar gelang de specifieke situatie en
de gehanteerde doelstellingen. Ook kan maaien in combinatie met andere beheermaatregelen
worden uitgevoerd om specifieke doelstellingen te verwezenlijken.

*lj

Begrazen
Het belangrijkste verschil van begrazing ten opzichte van de andere beheermaatregelen is de
inwendige differentiatie die door begrazing in het gebied ontstaat. Het gehele terrein wordt niet
op dezelfde manier behandeld zoals bijvoorbeeld bij maaien of branden, maar door het gedragspatroon van het vee ontstaan in alle opzichten situaties van veel, weinig, nauwelijks en geen
beïnvloeding. Dat geldt voor de afvoer van het gewas door het ongelijkmatig grazen, voor de
nutriëntendistributie door het ongelijkmatig mesten en voor de fysisch-chemische kwaliteiten van
de bodem door de ongelijkmatige betreding. Begraasde graslanden kunnen zich ontwikkelen tot
zandverstuivingen, moddervlakten of bos en alles daartussen. Dit isafhankelijk van factoren als
graasdichtheid, diersoort, begrazingsperiode en inrichting van het terrein.
Begrazing als maatregel schept binnen een terrein verschillen waardoor een specifiek milieu kan
ontstaan vooreen groter aantal planten en diersoorten. De maatregel kan in zeerveel opzichten
worden gevarieerd om aan doelstellingen van zeerverschillende aard te beantwoorden. Ook in
beheercombinaties kan begrazing van grote betekenis zijn. Een beheercombinatie is bijvoorbeeld
hooilandbeheer met nabeweiding.

Bemesten
Bemesten iseen maatregel ter verhoging van de graslandproduktie (aanvoer van voedingsstoffen) en hoort alszodanig niet thuis in het rijtje graslandbeheermaatregelen, indien natuurdoelstellingen worden nagestreefd. Meer produktie betekent ook dat er meer moet worden afgevoerd (met meer kosten). Algehele bemesting van graslanden leidt er toe dat kleine verschillen in
de beschikbaarheid van nutriënten worden genivelleerd met een eenvormiger vegetatiebestand
als resultaat.
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Door begrazing ontstaat differentiatie in het terrein

De natuurkwaliteit van graslanden in Nederland issnel teruggelopen vanaf het moment dat
grootschalig kunstmest kon worden toegepast. Ook het toepassen van alleen maar stalmest werkt
nu samen met de 'natuurlijke' neerslag al nadelig t.a.v. de verscheidenheid aan spontane soorten
in graslanden. Alleen in overwegend zeer voedselarme situaties kan een lokale mestgift soms een
'natuurverrijkend' effect sorteren (wolverlei in heischrale graslanden).

5B

In graslanden die worden beheerd ten behoeve van ganzen, zwanen en eenden (winterfoerageergebieden) kan bemesting zinvol zijn. Hier gaat het om de produktie van voldoende gras van
hoge voederwaarde. Bemesting dient plaats te vinden in het groeiseizoen. Er mag nooit meer
mest worden toegediend dan het gewas kan opnemen. Het meerdere zou immers uitspoelen
naar het grondwater. Op graslanden kunnen zowel organische als kunstmeststoffen worden
gebruikt. Vloeibare dierlijke meststoffen moeten worden geïnjecteerd. Kunstmest wordt uitgereden met een kunstmeststrooier.

Branden
Met uitzondering van dijkhellingen in het deltagebied werd in Nederland nooit een brandbeheer
voor grasvegetaties gedurende langere tijd toegepast. Branden leidt in eerste instantie tot verhoogde mineralisatie (meer voedingsstoffen beschikbaar) met in het opvolgende seizoen tot
gevolg de terugkeer van het afgebrande ruige gewas in een vitale vorm met afname van de soortendiversiteit. Vegetaties die vaak worden gebrand, krijgen een samenstelling van planten die dit
branden goed verdragen. Naast brandnetels kunnen op geëigende plaatsen een aantal fraaie
kruiden zoals grootbloemcentaurie, knoopkruid en pastinaak gedijen. Brandbeheer op kleine
schaal werd daarom ook wel door natuurbeheerinstanties toegepast.
Branden kan als eenmalige beheermaatregel worden toegepast bij doelstellingen als het terugdringen van het grasbestand in heiden (pijpestrootje) of regeneratie van verruigde hooilanden,
maar moet dan wel direct worden gevolgd door een begrazings- of maaibeheer. De huidige
milieuwetgeving verbiedt echter het toepassen van een brandbeheer.
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Plaggen
Ook plaggen kan bij het beheer van graslanden als eenmalige maatregel effectief worden aangewend. Het verwijderen van de zode isverreweg de beste methode om in vermeste situaties snel
de uitgangspositie te verbeteren voor een beoogd soortenrijk grasland. Zie voor meer informatie
de paragraaf Omvorming.

Beheertactiek
Het hangt geheel van de lokale uitgangssituatie in een gebied af met welke tactiek de graslandbeheermaatregelen het best kunnen worden toegepast om het beoogde effect te bereiken. De
beheerdoelstellingen kunnen ook per terrein sterk verschillen afhankelijk van de potenties die de
lokale situatie biedt. Deze potenties kunnen uit waarnemingen in het veld (soorten en structuren)
worden afgeleid, maar ook worden bepaald door de ligging van het desbetreffende grasland in
het landschap. Mogelijk reliëf en de begrenzing door wateren, houtwallen, bosstructuren of prikkeldraad kunnen factoren zijn om het op de ene plaats net iets anders te doen dan elders ten
behoeve van de leefmogelijkheden voor bepaalde organismen.
Eerstworden de afzonderlijke algemene kenmerken van een maai- en graasbeheer behandeld.
Vervolgens wordt aan de hand van veelvoorkomende uitgangssituaties de beheertactiek van
mogelijke eenmalige, tijdelijke en uiteindelijk permanente beheermaatregelen aangegeven.

Maaien en afvoeren
Frequentie

£

De maaifrequentie moet worden gerelateerd aan de jaarlijkse produktie van de graslanden en kan
voor relatief voedselarme situaties worden beperkt tot eenmaal per jaar.
In arme droge situaties kan het maaibeheer in veel gevallen in klimatologisch droge jaren achterwege blijven (tijdelijk niets doen). Wel moet dan af en toe de eventuele opslag van struiken worden verwijderd.
Op relatief voedselrijke graslanden moet bij toepassing van uitsluitend maaibeheer doorgaans
tenminste tweemaal per jaar worden gemaaid. Maait men slechts eenmaal in het naseizoen, dan
ontwikkelen zichvaak ruigtevegetaties. Op minder voedselrijke graslanden en/of bij doelbewuste
toepassing van een late eerste snede kan vaak ook met eenmaal maaien en afvoeren worden volstaan. Dit is mede afhankelijk van het heersende klimaat.
Waar beoogd wordt het nutriëntenniveau zo snel mogelijk tot 'natuurlijke' proporties terug te
brengen, kan een hoogfrequent maai- en afvoerbeheer (tot 4 à5 maal) gedurende een aantal
jaren nodig zijn.
Veel kwaliteiten zijn tot stand gekomen als gevolg van het oude boerenbeheer en een boerenwijsheid was 'dat hooilanden, met name in de beekdalen, kaal de winter in moeten'.

Maaitijdstip
Door ingrijpende cultuurtechnische maatregelen als ontwatering en bemesting zijn in de cultuurgraslanden de tijdstippen waarop kan worden gemaaid aanzienlijk vervroegd. Indien ook hier
wordt gestreefd naar meer 'natuur', dient eerst bekeken te worden in hoeverre het mogelijk is
genoemde maatregelen terug te draaien.
Het meest geschikte maaitijdstip voor graslanden isde periode kort voordat de overheersende
grassoorten in bloei schieten. Dan wordt de grootste hoeveelheid aan nutriënten afgevoerd, terwijl het afgevoerde produkt kwalitatief het beste is.
Een streven om van om te vormen bemeste graslanden meteen een weidevogelreservaat te
maken door onder meer laat te maaien, kan in veel gevallen het beste even worden uitgesteld.
Eerst moet meestal de 'overtollige' hoeveelheid nutriënten worden afgevoerd door een frequent
maaibeheer.
Ook bij het terugdringen van eenzijdige ruigten in het grasland (brandnetel, akkerdistel, ridder-

466

Beheertactiek
MAAIFREQUENTIE/GEMIDDELDE PRODUKTIE

bodem

gewasproduktie

graslandtype

ton/ha/jaar

maaifrequentie
perjaar

zeerarm

0.5-2

zeerschraal

0.4)*

arm

2- 4

schraal

0.5-1

vrijarm

4- 6

vrijschraal

1

vrij rijk

6- 9

produktief

2

9-13

hoogproduktief

2

produktiegrasland

3

rijk
zeerrijk

13-16

1

frequentieinklimatologischhoog produktievejaren

zuring, pitrus) kan een frequent maaibeheer met een eerste snede kort voor de bloei van de desbetreffende soort het probleem in 2 à 3jaar minimaliseren. Een uitgesteld maaitijdstip ter bevordering van gewenste soorten (bijvoorbeeld orchideeën) werkt onder voorwaarden alleen in een
niet gesloten zode.
In het algemeen moet het meest geschikte maaitijdstip in relatie tot de weersomstandigheden op
veldindicatie worden gekozen. Dit kan voor de eerste snede in diverse situaties variëren van mei
tot augustus. Normstellingen als 'maaien na 15 juni' hebben vaak tot gevolg dat in uitgestrekte
graslandgebieden alles op ongeveer hetzelfde tijdstip wordt gemaaid. Dit kan leiden tot een
structuurnivellering die vaak averechts staat op de doelstelling.
Afvoertijdstippen zijn niet van overwegend belang als maar in hetzelfde jaar wordt afgevoerd. Het
permanent laten liggen van rottend gewas levert het volgende jaar een nog grotere ruigte op.
Het tijdelijk laten liggen van rottend gewas levert kale plekken in de herfst op. Hierdoor ontstaan
kiemmogelijkheden voor nieuwe planten waardoor de soortendiversiteit kan toenemen. Voor het
handhaven van typische hooilandaspecten is het raadzaam het hooilandbeheer voort te zetten.
Dit houdt in het gewas op het land te laten drogen tot hooi in plaats van maaien en afvoeren in
één werkgang.
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Grazen
Diersoort
Alle grote herbivoren hebben door hun verschillende behoeften en gedragsaspecten een specifieke invloed op de structuur van een grasvegetatie. Binnen elk grasland ontstaan bij begrazing al op
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korte termijn structuurverschillen van kale afgegraasde plekken naast ruigere plekken. Dit bevordert de differentiatie door biotische en abiotische werkingen. Runderen scheppen onder alle
omstandigheden de grootste hoeveelheid structuurverschil met een zeer kleinschalige verdeling
van vlak en ruig met overgangen. Bij paarden wordt dezeverdeling grofschaliger met meestal
scherpe grenzen. Bijschapen zijn de overgangen vaak zo geleidelijk dat grenzen nauwelijks kunnen worden vastgesteld.
Het terugdringen van bestaande houtopslag door begrazing is alleen mogelijk door geiten in te
zetten.
Wil men jaarrond begrazen, dan kan men beter geen gebruik maken van veerassen die zijn doorgefokt. De keuzewordt dan beperkt tot winterharde dieren. Bij de selectie van dieren voor jaarrondbegrazing moet men uitgaan van de algemene conditie; doorgaan met die individuen die
het goed blijken te doen en kneusjes afvoeren. Specifieke raskenmerken bieden geen garantie
voor de inzetbaarheid van een individu als natuurtechnisch grazer. Wel lijkt bij schapen die permanent buiten worden gehouden een zo sluik mogelijke vacht een voordeel te zijn.
Schapen binnen een raster vergen niet alleen meer toezicht maar ook een duurder raster dan
andere veesoorten. Op overwegend vochtige terreinen brengt schapenhouderij vaak veel veterinaire kosten met zich mee.
De effecten op de grasvegetatie verschillen niet significant tussen de rassen binnen één diersoort.
Wel kan het ene ras gemakkelijker hanteerbaar zijn dan het andere. Zo zou met de komst van de
Amerikaanse infok in de Nederlandse zwartbontfokkerij het jongvee, dat veel bij inscharingen
wordt gebruikt, veel onrustiger zijn geworden.
Kortom er kunnen tal van praktische overwegingen zijn om voor een bepaald terrein tot de
meest geschikte keus van een veesoort te komen in relatie tot de doelstellingen en de beschikbare beheermiddelen.

B

Ook gemengde begrazing (verschillende diersoorten tegelijkertijd) is mogelijk. Dan worden wel
de specifieke structuurverschillen in de vegetatie die ontstaan ten gevolge van de begrazing door
een bepaalde diersoort ten dele genivelleerd. Ook in terreinen die hoge kwaliteiten als broedgebied voor weidevogels hebben, kan gemengde begrazing in verband met de rust in het terrein
beter achterwege worden gelaten.

Dichtheid
Op grond van het vroegere en huidige landgebruik met landbouwhuisdieren zijn voor natuur-

Het terugdringen van
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technische begrazing vier dichtheidsklassen opgesteld gerelateerd aandetotale oppervlaktevan
het begraasde terrein (zie tabel). Zokunnen deeffecten ophetterrein intermen van structuurontwikkeling van devegetatie bijtoepassing ven verschillende graasmethodieken worden vergeleken.
DICHTHEID (DIEREN/HA) ENVEGETATIECONSUMPTIE (ALSPERCENTACE VAN DE TOTALE JAARLIJKSE VEGETATIE
PRODUKTIE)

Dichtheid

paard/rund

schaap/

feitelijk

geit

geconsumeerd

dieren/ha

dieren/ha

% totale gewasproduktie

Intensief

>1

>3

>30

Normaal

0.3-1

1-3

10-30

Extensief

0.1-0.3

0.3-1

5-10

Zeerextensief

<0.1

<0.3

<5

Dezeer extensieve dichtheid komt naar deminimum kant overeen met dedichtheid van natuurlijke herbivoren inwildernissen-(niet door demens beïnvloede vegetaties).
Extensief kan nader worden gedefinieerd alshetmaximaal mogelijke bijeen landbouwkundig
gebruik waarbij dedieren toemoeten kunnen metdevegetatie dieinhetgebied zelf wordt
geproduceerd bijzeer beperkte cultuurtechnische technieken (Middeleeuwen).
Normale dichtheden worden mogelijk bijvoortgaande ontwikkeling van decultuurtechnieken
enige aanvoer van meststoffen overeenkomend metdetoestand in Nederland totkort na de
Tweede Wereldoorlog.
Intensieve dichtheden tenslotte zijn alleen mogelijk nagrote cultuurtechnische ingrepen in het
terrein eneen aanzienlijke aanvoer van mest en krachtvoer van buitenaf.

B

Defactor dichtheid isvooral bijhetbegin vaneen graasbeheer inrelatief eenvormige gebieden
bepalend voor hetuiteindelijke resultaat. In terreinen diealjarenlang begraasd worden gaat verhoging ofverlaging van dedichtheid niet meer opkorte termijn gepaard meteen evenredig
effect ophetterreingebruik zoals datindetabel isgeschetst. Hetpatroon van vegetatieverschillen isaleen sterk bepalende factor voor hetterreingebruik geworden.
TERREINGEBRUIK* BIJ VERSCHILLENDE DICHTHEIDSKLASSEN IN PERCENTAGES VANDE OPPERVLAKT

zwaar

Intensief

80

15

5

Normaal

20

50

25

5

Extensief

5

15

50

30

Zeerextensief

1

10

25

65

matig

licht

zeerlicht

Dichtheid

* Een zwaarterreingebruikleverteen100% kortevegetatie,bij eenmatigterreingebruikontstaanopeentermijnvan 1-5jaar ruigten,bij
licht op eentermijnvan5-15 jaarstruwelen enbij zeerlichtop eentermijnvan15-100jaarbos; allesonderdegemiddelde Nederlandse
klimaat- ensubstraat-omstandigheden.

De optimale graasdichtheid opeen bepaald terrein wordt mede bepaald door deperiodiciteit,de
methodiek en niet indelaatste plaats dedoelstellingen voor hetterrein. Gemiddeld kanbijseizoenbegrazing toten metnormale dichtheden worden begraasd (maximaal 1 paard/rundper
hectare) enbijjaarrondbegrazing toten metextensieve dichtheden (maximaal 0,3 paard/rund
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per hectare). Ook uit oogpunt van natuurontwikkeling kan het in bepaalde gevallen gewenst zijn
gedurende een korte periode met intensieve dichtheden te werken.
Bij alle dichtheden kunnen wel ergens in het terrein overbegrazingsverschijnselen optreden: bijvoorbeeld vernieling van de zode op zodanige wijze dat de begroeiing daar niet meer van de
grond kan komen of naar het oordeel van de beheerder veel te kaal afgegraasde plekken. Deze
lokale overbegrazingsverschijnselen zijn echter inherent aan begrazing en vanuit een natuurgericht standpunt alleen maar voordelig. Erontstaat differentiatie in het terrein door uit- en instuiven van grond, bodemverdichting en nutriëntenniveau. Tijdelijk overbegraasde plekken kunnen
°P termijn vaak zeer specifieke natuurwaarden ontwikkelen. Met behulp van inrichtingsmaatregelen kunnen overbegrazingseffecten enigermate worden gestuurd.

Periodiciteit
Bij begrazing zijn twee hoofdtypen te onderscheiden: jaarrondbegrazing en seizoenbegrazing.
Jaarrondbegrazing kwam tot voor kort in Nederland nauwelijks voor.
Seizoenbegrazing vindt doorgaans plaats van mei tot november, maar kortere perioden zoals bij
nabeweiding zijn ook goed mogelijk. Seizoenbegrazing sluit op veel terreinen direct aan bij de
traditionele beheervormen. Op een groot aantal vaak buitendijkse en/of overwegend vochtige
terreinen isseizoenbegrazing de enige mogelijkheid. Deze vorm van beheer kan over het algemeen door middel van een inschaarsysteem met behulp van vee van derden worden uitgevoerd.
Bij natuurdoelstellingen is het van belang dat de dieren in de herfst zo lang mogelijk in het veld
blijven. In die tijd loopt de gemiddelde voedingskwaliteit van de vegetatie sterk terug en wordt
naar verhouding meer ruigte opgeruimd (indicatie: gestructureerde koeievlaaien). Isvoor de
vleesafzet ingeschaard (vetweiderij), dan komen vanaf half september de economische belangen
in strijd met de natuurtechnische omdat de dieren vanaf die tijd nauwelijks meer aanzetten en
vaak zelfs weer in gewicht terug kunnen lopen. Begrazing tot laat in het najaar kan ook van veel
betekenis zijn voor de kwaliteiten in het volgende voorjaar als broed- en foerageergebied voor
weidevogels.
Het kan een natuurbeschermingsbelang zijn om binnen een complex oude cultuurgraslanden de
gehele beheervariatie in stand te houden met alle goede gevolgen voor de spontane vegetatie
van dien: hooilanden, hooilanden met nabeweiding en weilanden. Systemen waar naar verhouding een klein deel als hooiland wordt beheerd (het vochtigste deel), een iets groter deel als
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Effecten van dichtheidvanjaarrond- en seizoenbeweiding op landschapsontwikkeling (ontleendaan Lotz & Poorter,
1983)
Toelichting:

1=geslotenbos
2=vrijopenbos
3=openbos
4=zeeropenbos
5=parklandschap

6=openparklandschap
7=ruiggrasland
8=overwegend ruiggrasland
9=kortgrasland
10=geheelkortgrasland

MD

hooiland met nabeweiding en het grootste deel als inschaarweide, waarbij dezelfde dieren na het
maaien en het openstellen van rasters tevens voor de nabeweiding worden gebruikt, blijken in de
praktijk goed mogelijk te zijn.
Jaarrondbegrazing kan alleen in die terreinen worden uitgevoerd waar in het ongunstige seizoen
(november-maart) voldoende voedingskwaliteit in de vegetatie aanwezig blijft. In het algemeen
zijn dat de droge graslanden waar het gras op stam verhooid en niet verrot. Ermoet altijd meer
dan één voedingsgewas van enige kwaliteit beschikbaar zijn. Of er jaarrond kan worden begraasd
zonder bijvoedering in de winter is meer afhankelijk van de terreincondities dan van de terreingrootte. Bijvoedering met gewas afkomstig van andere terreinen leidt tot eutrofiëring van het terrein.
De dichtheid bij jaarrondbegrazing moet worden afgestemd op de winterkwaliteit van het gewas.
Deze dichtheid isover het algemeen veel lager dan noodzakelijk om het grasland alszodanig in
stand te houden. Verruiging en bosvorming zullen optreden. Indien dit niet isgewenst, zijn aanvullende maatregelen nodig: combinaties van jaarrondbegrazing met seizoenbegrazing en/of een
ander afvoerbeheer.
Bijjaarrondbegrazing moeten altijd voorzieningen worden getroffen om onder exceptionele
omstandigheden (veel sneeuw, ijzel) in de winter bij te voeren met geconserveerd gewas uit
eigen terrein.
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Inrichtingvanhet terrein

B

Grote herbivoren die geruime tijd in hetzelfde gebied verblijven ontwikkelen daar een vrij constant gedragspatroon. Wanneer het gebied groot genoeg is(> 100 ha) wordt een dagelijkse
ronde door het terrein gemaakt, waarbij de dieren regelmatig op dezelfde tijdstippen in dezelfde
terreindelen zijn te vinden. Deze ronde wordt onder invloed van de zon meestal rechtsom afgelegd. Het nachtrustgebied -dat naar verhouding meer wordt bemest - ligt meestal in het zuidoostelijk deel van het terrein, terwijl de grote dagrust meestal in het noordelijk deel van het terrein plaatsvindt. De strook direct langs een raster wordt vrijwel altijd zeer intensief betreden.
Weersomstandigheden, barrières in het terrein, de beschikbaarheid van water en schaduw en
menselijke activiteiten in het terrein kunnen dit spontane gedragspatroon een andere vaste loop
geven of anderszins tijdelijk sterk beïnvloeden.
Bij de inrichting van een terrein voor begrazing, het plaatsen van rasters, het graven van een
drinkpoel, het bouwen van een vangkraal e.d., moet men er rekening mee houden dat dit concentratieverschijnselen oproept. Deze maatregelen moeten dus niet worden getroffen in of nabij
vegetatietypen met onvoldoende draagkracht. Omgekeerd kan men ook daar voorzieningen treffen waar men graag ziet dat de vegetatie flink wordt aangepakt. Dit kan bijvoorbeeld door het
plaatsen van een liksteen, dat vaak noodzakelijk isom de dieren in een goede conditie te houden. Het plaatsen van een enkele schuurpaal op egale vlakten kan de terreindifferentiatie sterk
bevorderen. Binnen enkele jaren kan zo zelfs een poeltje ontstaan.
Indien ruigte wordt voorgemaaid, isde kans groot dat de dieren de nieuwe uitloop ervan kort
kunnen houden mits jaarlijks betrekkelijk geringe oppervlakten ruigten worden behandeld.
Terreindelen die moeilijk toegankelijk zijn, worden over het algemeen minder benut. In graslandcomplexen gescheiden door sloten kan men er zorg voor dragen dat elk perceel van meer dan
één kant kan worden benaderd. Omgekeerd kan men de intensiteit van het terreingebruik van
bepaalde gedeelten ook met kunstmatige barrières (bijvoorbeeld een vrijstaand raster) verminderen.
Voor dit soort maatregelen kunnen echter geen algemene regels worden gegeven in verband
met de vaak zeer specifieke terreincondities.
Bij een gegeven doelstelling kunnen altijd, in relatie tot de bestaande en potentiële terreinkwaliteiten, de meest geschikte beheermaatregelen en methodieken worden aangegeven om graslanden te handhaven of de 'natuurlijkheid' ervan te verbeteren.
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Verbetering van de 'natuurkwaliteit' van graslanden door inwendige beheermaatregelen (grazen,
maaien) hangt in de eerste plaats af van de substraatcondities (ligging in het landschap, reliëf,
hydrologie, bodem). Op gunstige plekken met in alle opzichten veel gradiënten leidt elke vorm
van afvoerbeheer op vrij korte termijn tot een hogere soortendiversiteit. Op vlakke plekken met
weinig verschillen van de omgevingsfactoren dragen de inwendige beheermaatregelen ertoe bij,
dat kleine verschillen zich beter in de begroeiing kunnen manifesteren (verschralen door maaien
en afvoeren) of juist als gevolg van de maatregel ontstaan (begrazen). Op vrij lange termijn
neemt hier de natuurkwaliteit toe.
In de tweede plaats hangt mogelijke kwaliteitsverbetering samen met het klimaat en het weer.
Extreme weersomstandigheden kunnen na lange tijd nog van invloed zijn, overigens voor de
natuur meestal in positieve zin. Op korte termijn ontwikkelt een afgeplagd grasland zich na een
natte periode anders dan na een lange periode van droogte.
Pasin de derde plaats kunnen specifieke effecten van graslandbeheermaatregelen worden vastgesteld door vergelijking van begraasde, gemaaide, en anders of niet beheerde oppervlakten in
overeenkomstige uitgangssituaties. Door regelmatige inventarisaties, permanente kwadraten (pq)
of transectanalyses blijkt dat bij begrazing vanuit relatief eenvoudige uitgangssituaties (voormalige landbouwgronden, nieuwe gronden, verwaarloosde terreinen) de hoogst mogelijke diversiteit
aan spontane organismen ontstaat. Verhoging van de diversiteit iseen direct gevolg van de gedifferentieerde beïnvloeding door begrazing. In eerste instantie ontstaat een patroonverschil in de
vegetatie alszichtbaar effect. Bij een patroonverschil gaan abiotische factoren anders inwerken
waardoor het differentiërend effect kan worden versterkt. Door wind wordt bijvoorbeeld het
organisch afval van de kaalgegraasde plekken afgeblazen en juist in de ruige plekken geconcentreerd. Bij periodieke overstromingen selecteren de verschillende vegetatiestructuren een verschillend sediment.
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Differentiatie van de vegetatie wordt bij begrazing ook sterk in de hand gewerkt door het ontstaan van microreliëf vaak door de activiteiten van de bodembewonende kleine fauna, zoals
konijnen, mollen, mieren en mestkevers. Een belangrijk effect dat tot een hoge mate van stabiliteit leidt, is de versnelde omzetting van geproduceerd vegetatiemateriaal gedurende hetzelfde
jaar onder begrazing waarbij bodemorganismen een grote rol spelen. Na het instellen van een
begrazingsregime op voormalig akkerland blijken regenwormen snel in aantal en in soorten toe
te nemen.

M

Graslandmaatregelen in relatie tot verschraling
Het ontstaan van verschil in condities voor de plantengroei kan in vrijwel alle gevallen primair
worden verklaard uit verschillen in nutriëntenbeschikbaarheid van plek tot plek. Naarmate het
gehele gebied voedselrijker wordt kunnen er maar over een geringer traject verschillen ontstaan.
Het merendeel aan zeldzame graslandorganismen isaangepast aan een relatief laag nutriëntenniveau. Voor natuurdoelstellingen isdaarom verschraling (het nutriëntenniveau zo laag mogelijk)
belangrijk. Soortenrijke levensgemeenschappen worden vooral aangetroffen op de grenzen van
voedselarme en voedselrijke omstandigheden, waar de voedselarme component in ligging (arm
boven, rijk beneden) of in oppervlakte domineert. Een kleine voedselarme plek in een overigens
rijk gebied levert niets bijzonders op. Een iets voedselrijkere plek in een arm gebied kan met een
enorme diversiteit en een hoog gehalte aan zeldzaam voorkomende organismen gepaard gaan.
Bijeen maai- en afvoerbeheer kan afhankelijk van de uitgangssituatie het totale nutriëntenniveau
in 5 à 10 jaren tot 'natuurlijke' proporties worden teruggebracht. Het meeste effect in dit opzicht
kan echter worden bereikt door eenmalig afplaggen van dezode van daarvoor geschikte
bodems.
Bij begrazing treedt binnen een terrein een herverdeling van nutriënten op onder invloed van het
terreingebruik. Verschraling in absolute zin vindt door begrazing nauwelijks plaats. De afvoer van
nutriënten uit het terrein in de vorm van vlees is onder de huidige omstandigheden meestal in
evenwicht met de 'natuurlijke' verrijking door de atmosferische depositie.
Het behoeft geen betoog dat elke vorm van extra bemesting strijdig is met verschralingsdoelstellingen.

Evaluatie beheermaatregelen van grasland
Het spontaan voorkomen, verschijnen of verdwijnen, uitbreiden of afnemen van natuurlijke
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organismen zijn de enige criteria waaraan het falen of het succes van de beheermaatregel kan
worden gemeten. Voor deze veranderingen spelen de abiotische omstandigheden en het heersende klimaat de belangrijkste rol. Eenzelfde beheermaatregel kan onder verschillende omstandigheden geheel verschillende effecten op de soortensamenstelling van een grasland hebben,
zelfs bij bijna gelijke uitgangssituaties.
Bij de beoordeling van het beheer van graslanden op het bereiken van een hogere graad van
natuurlijkheid kan men gebruik maken van soortenlijsten die voor verschillende plantegeslachten
beschikbaar zijn (zie tabel).
De termijn van beoordeling isafhankelijk van de uitgangssituatie en de aard van de beheerverandering. Wanneer tegelijkertijd de omgevingsfactoren worden veranderd (bijvoorbeeld instelling
van een gemiddeld hoger grondwaterniveau) of bij het wijzigen van een graasbeheer in een
maaibeheer en omgekeerd, moet tenminste een termijn van vijf jaren constant beheer in acht
worden genomen voordat mag worden verwacht dat de graslandlevensgemeenschap weer enigermate in evenwicht is met de nieuwe situatie. De eerste veranderingen, vaak negatief te duiden, zijn vaak het gevolg van de door de verandering ontstane storing. Bij een afname van de
maaifrequentie, het extensiveren van het graasbeheer, het stoppen van de bemesting of het
opnieuw in beheer nemen van verwaarloosde terreinen kan met inachtname van de klimaatsfactor van jaar tot jaar worden geëvalueerd. In een droog jaar kan extensivering van de begrazing
tot het gewenste resultaat leiden, terwijl in een nat jaar dezelfde maatregel tot een onaanvaardbare mate van verruiging kan leiden.
INDICATOREN TER BEPALING VAN VERRIJKING OF VERSCHRALING VAN DE BODEM

-«
Grassen
kruipend struisgras

reukgras

kamgras

schapegras

tandjesgras

rood zwenkgras

pijpestrootje

bevertjes

ruwesmele

Fransraaigras

borstelgras

gewoonfakkelgras

goudhaver

kropaar

gewoonstruisgras

zachtehaver

veldbeemdgras

ruwbeemdgras

echtewitbol

grotevossestaart
beemdlangbloem

5B

Engelsraaigras
timotheegras
Zeggen
tweehuizigezegge

gewonezegge

valse voszegge

vlozegge,blondezegge

haze zegge

ruigezegge

lagezegge

scherpe zegge

blauwezegge

moeraszegge

zeegroenezegge

tweerijigezegge

Boterbloemen
knolboterbloem

scherpeboterbloem

kruipendeboterbloem

Zuringen
schapezuring

geoordezuring

ridderzuring

veldzuring

krulzuring

Russen
padderus

veldrus

biezeknoppen

pitrus

kalejonker

speerdistel

akkerdistel

Distels
spaanseruiter
Paardebloemen
metaangeslotenomwind-

metuitstaandeom-

metteruggeslagen

selbladenengroen

windselbladenen

omwindselbladenen

tot rodebladstelen

purperrodebladstee!

groenebladstelen
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Het vroege voorjaar isde beste periode om de kwaliteit van graslanden in algemene zin in relatie
tot de omgevingsfactoren en het toegepaste beheer te beoordelen. Wanneer over enige oppervlakte dood plantenmateriaal de kale bodem tussen de grassprieten onzichtbaar maakt, betekent
dat een onvoldoende afvoer (of omzetting) van het gewas. Het najaar isde meest praktische
periode om terreinen met jaarrondbegrazing in algemene zin te beoordelen.Wanneer de interesse uitgaat naar het voorkomen van specifieke vertegenwoordigers in de graslandgemeenschap
moet dat uiteraard geschieden in perioden wanneer deze actief of goed zichtbaar zijn.

Kosten
In het algemeen moet men rekening houden met de volgende kosten:
Maaien en afvoeren
- maaien;
- harken en keren;
- opnemen van het maaisel;
- transport van het maaisel;
- bestemming van het maaisel.
Het maaien vindt meestal een- of tweemaal per jaar plaats. Indien het terrein onvoldoende
draagkrachtig is, moet met de zeis of met een eenassige maaibalk worden gemaaid. Het harken
en keren en het afvoeren moeten dan met de hand of met kleine aangepaste werktuigen plaatsvinden. Dit brengt natuurlijk hogere kosten met zich mee.
Indien grotere werktuigen kunnen worden ingezet, vindt het maaien en het op zwaden leggen in
één werkgang plaats.
Het maaisel kan op het veld worden gedroogd of in een grasdrogerij. Het hooi kan dienen voor
eigen gebruik of aan veehouders worden verkocht.

ß

Begrazen
- vee;
- boerderij;
- afrastering;
- kleine voorzieningen;
- verzorging;
- verkoop.
Het vee kan worden aangeschaft of geleased. Bij seizoenbegrazing kan in veel gevallen ook vee
van boeren uit de nabijheid van het gebied worden ingeschaard. Dit laatste is meestal het goedkoopst. Soms kunnen ook paarden of pony's van een particulier worden ingeschaard.
Een eigen beheerboerderij kan bij het beheer van grote gebieden een voordeel zijn. Men is dan
niet afhankelijk van derden met betrekking tot het begin- en eindtijdstip van de seizoenbegrazing. Eeneigen beheerboerderij brengt natuurlijk wel grote kosten met zich mee.
Rond begraasde terreinen moet meestal een afrastering worden geplaatst met voldoende doorgangen. Voor diverse veesoorten bestaan verschillende soorten raster.
Kleine voorzieningen zijn bijvoorbeeld voeder- en schuilplaatsen, drinkpoelen, weidepompen,
schuurpalen en likstenen.
Deverzorging bestaat uit veterinaire zorg en (indien noodzakelijk) bijvoedering. De veterinaire
zorg bestaat uit preventieve en curatieve zorg.
Om verrijking van de bodem tegen te gaan, moet terughoudendheid worden betracht bij bijvoedering en dient bij voorkeur hooi uit eigen terrein te worden gebruikt. Bij grotere schaapskudden
kan een herder worden ingeschakeld.
De verkoop van dieren levert opbrengsten op. Dieren kunnen worden verkocht voor de slacht of
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voor gebruik elders. Ook sommige produkten kunnen worden verkocht (wol, sperma van dekdieren). In het algemeen zijn de opbrengsten niet voldoende om alle kosten te dekken.
Bij hantering van de doelstelling "handhaving van een zeker percentage open ruimte met overwegend korte vegetaties", bleek een graasbeheer in dejaren '80 gemiddeld ƒ 100,- per ha goedkoper dan een beheer van maaien en afvoeren. Bepaalde graasmethodieken, met name seizoen
inscharingsbeheer met jongvee, kunnen binnen enige jaren vaak al kostendekkend worden uitgevoerd.
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(Om)vorming van grasland
Open ruimten waarvan de gewasproduktie jaarlijks door middel van maaien of grazen voor het
grootste gedeelte wordt afgevoerd, ontwikkelen zich vanzelf tot graslanden. Voor de ontwikkeling van zo natuurlijk mogelijke graslanden isinzaaien daarom een overbodige maatregel. Ook
wanneer het de bedoeling isom bouwlanden weer om te zetten in grasland isinzaaien niet
nodig. Als deel van een groter terrein kunnen ze direct op de stoppel mee in begrazing worden
genomen. Als afzonderlijk terrein kan na een jaarbraakligging (of verbouw van een gewas zonder bemesting) met afvoer van het bovengrondse gewas het terrein in het vervolg worden
gemaaid of begraasd. In het verleden zijn terreinen vaak ingezaaid als maatregel tegen verstuiving. Door verstuiving kan de ruimtelijke variatie echter sterk toenemen (het ontstaan van microreliëf) met gunstige effecten voor de samenstelling van de uiteindelijke grasmat.
Bijvergelijking van ingezaaide delen ten opzichte van natuurlijk ontwikkelde graslanden op de
drooggevallen zandplaten in het Crevelingengebied blijkt dat de ingezaaide stukken pas na 15
jaar eenzelfde hoge diversiteit laten zien als de spontaan ontwikkelde delen.
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Overgang van intensief naar extensief beheer
Van produktiegraslandnaarnatuurgrasland
In de loop van deze eeuw zijn tal van maatregelen genomen om de graslandproduktie op te voeren. De belangrijkste zijn ingrepen in de waterbeheersing en bemesting. Bij het streven naar een
natuurlijker grasmat kunnen deze maatregelen dan ook meteen het best worden teruggedraaid.
Dit is in de praktijk vaak alleen voor de bemesting haalbaar. Voor het beheer is het van belang om
vooral gedurende de eerstejaren zoveel mogelijk van het geproduceerde gewas af te voeren en
pas na een paar jaar het beheer geleidelijk te extensiveren.
Dit betekent bij een maairegime het eerstejaar hoogfrequent maaien van vroeg tot laat in het seizoen (tot 4 maal toe in hoogproduktieve graslanden) of tweemaal maaien en afvoeren envervolgens tot zo laat mogelijk in de herfst nabeweiden in een dichtheid van 1 rund/paard per hectare.
In de latere jaren kan de maaifrequentie naar bevinden worden verminderd of nabeweiding in
dezelfde dichtheid al na de eerste maaibeurt in mei worden toegepast. Voor de meeste produktiegraslanden is na circa vijf jaar de situatie bereikt waarin met tweemaal maaien (juni en augustus)
kan worden volstaan of eenmaal maaien in juni met vervolgens een jaarlijks in dichtheid afnemende veebezetting tot laat in de herfst. Ook bij de doelstelling weidevogelgebied kan dit beter worden bereikt door in de beginjaren van het omvormingsbeheer vroeg te maaien.
Onder een graasregime kan wel meteen een beheeraanpassing plaatsvinden van rantsoenbeweiding (veel dieren gedurende korte tijd op een beperkte oppervlakte) naar een dichtheid van 1
rund/paard per hectare gedurende het gehele seizoen (april-november) de eerstejaren aangevuld
met het volledig bloten van de vegetatie in de herfst. In volgende jaren kan de beweidingsdichtheid afhankelijk van het produktieniveau mogelijk geleidelijk afnemen van blijvend 1 paard/rund
per hectare op de van nature hoogproduktieve gronden (o.a. uiterwaarden) tot 0,3 paard/rund
per hectare op de nu onbemeste zandgronden om grazige vegetaties voor het grootste deel in
stand te houden.
Voormalige landbouwgrond. Links
onder maaibeheer;rechtsonder
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Van recreatielig-/speelweide naarnatuurgras
Grasmatten met bovengenoemde doelstelling vergen een intensief, duur onderhoud. Wanneer
het afnemende gebruik de beheerkosten niet meer rechtvaardigt, komen andere doelstellingen in
aanmerking, waaronder handhaving van de open ruimte met een zo natuurlijk mogelijke grasmat.
Dit kan in het algemeen zonder problemen geschieden. Niet meer bemesten vermindert de produktie en bij een maairegime kan de maaifrequentie tot tweemaal per jaar afnemen. Het lokaal
vervangen van steile oeverranden door glooiende hellingen zonder beschoeiing leidt altijd tot
meer variatie in de begroeiing.Wanneer men een ietwat rommelig aanzien gedurende de eerste
jaren voor lief wil nemen, kan ook worden begraasd. Het hangt echter geheel van de situatie ter
plekke (open ruimte in relatie tot medebegrazing van bosaanplant) en de specifieke doelstellingen
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Een meernatuurlijk grasland
kan ookeenfunctie voorde
recreatiehebben (foto: A.
Koster)

(o.a recreatief medegebruik) af hoe een begrazingsregime in dergelijke terreinen het best kan
worden ingericht.

Maatregelen tenaanzien vandeprofielopbouw
De beste uitgangssituatie voor de ontwikkeling van 'natuurlijke' graslanden in een soortenrijke
samenstelling zijn aanwezig op plekken waar overwegend voedselarme gronden overgaan in van
nature vruchtbaarder gebieden (bijvoorbeeld zandgronden op de rand van beekdalen).
Produktiegraslanden uit de agrarische sfeer zijn in het algemeen door bemesting voedselrijk en
het hangt geheel van de lokale positie af of volledige afvoer van de zode (afplaggen) sneller tot
een beter resultaat in natuurlijke zin voert.
Plaggen op diepdoorwerkte gronden of veraarde veenbodems isweinig zinvol en bevordert in
eerste instantie de ontwikkeling van weinig waardevolle ruigtevegetaties. Plaggen op zandgronden kan in één klap de uitgangspositie voor de ontwikkeling van natuurgraslanden sterk verbeteren. Plaggen van produktiegraslanden in relatie tot hoger liggende voedselarme gronden levert
altijd een goed resultaat, maar in sommige gevallen kan een normaal verschralingsbeheer (staking van bemesting, afvoer van het gewas) een beter resultaat opleveren gemeten naar diversiteit
en zeldzaamheid van organismen. Het een en ander moet worden beoordeeld aan de hand van
de voorkomende soorten in de uitgangssituatie.

5B

Maatregelen t.a.v. de vegetatie
Voor de ontwikkeling van natuurgraslanden zijn maatregelen als bemesten en opnieuw inzaaien
niet van toepassing.
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Overditdeel

Over dit deel
Bij het beheer van graslanden worden veel hulpmiddelen en werktuigen gebruikt. De werktuigen
kunnen worden onderverdeeld in mechanische werktuigen en handgereedschappen. Ook ingezette grazers kunnen worden beschouwd alsëëïï~werlcEuig. Hulpmiddelen bij heFBèheer zijn bijvoorbeelcTHéïningen en rasters. Het transport van de werktuigen vraagt vaak speciale aandacht.
Op mincTéTcTfaagkrachtigeterreinen of bij de inzet van zwaaTmâterieel iseen goede bandenkeuzevan belang.
DITvolgende hoofdstukken zijn in dit deel opgenomen:
- Luchtbanden;
- Schudmachines;
- Begrazing;
-

Rasters;

- Kunstmeststrooiers.

5t

Een belangrijk deel van het beheer bestaat uit het maaien en afvoeren van de vegetatie. De meeste werktuigen die hiervoor benodigd zijn worden besproken bij de thema's Bermbeheer en
Croenrestprodukten. In het thema Bermbeheer zijn voor het onderwerp Graslanden de volgende
werktuigen te vinden:
maaiwerktuigen:
- schotelmaaier
- trommelmaaier;
- maaibalk;
- bosmaaier;
- zeis.
werktuigen om maaisel op te nemen en af te voeren:
f - opraapwagens;
,- opraappersen;
•y oprolpersen.
'Bij het thema Croenrestprodukten zijn devolgende besproken werktuigen van belang:
werktuigen om het maaisel te verzamelen:
- wiersmachines (bandhooiers, cirkelharken en harkwielen).
Voor aanvullende informatie over rasters wordt verwezen naar het thema Bosverjonging (hoofdstuk wildafweermiddelen) en voor het gebruik van veiligheids- en beschermende kleding naar het
thema Persoonlijke Bescherming.
Van de besproken werktuigen en hulpmiddelen in dit deel komen de volgende aspecten aan de
orde: uitvoeringen, speciale uitvoeringen, werking, inzetbaarheid, werkmethode, onderhoud, veiligheid, bedieningsgemak, milieu, produktiviteit, kwaliteit, kosten, aanbevelingen en een overzicht van merken en fabrikanten/importeurs. De opbouw van enkele hoofdstukken wijkt hier en
daar af van de gangbare Croenwerk-formule.
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Luchtbanden
Luchtbanden worden gebruikt bij rijdend en getrokken materieel. Als onderdeel van het wiel vervult het de volgende functies:
- dragen;
- afveren;
- overbrengen van aandrijf-, rem- en/of stuurkrachten op de grond.

Uitvoeringen
Een luchtbandwiel bestaat uit een velgring voorzien van een wielschijf waarop een band is
gemonteerd. De band kan bestaan uit een buiten- en binnenband of tubeless zijn.

Buitenband
De buitenband bestaat uit een stevig karkas dat isopgebouwd is uit zogenoemde koordlagen.
Dat geheel is met rubber samengevulcaniseerd. Het loopvlak vertoont meestal een profilering.
Het karkas kan uit verschillende materialen zijn opgebouwd. Rayon, polyester maar ook staal en
moderne vezels, zoals de aramidevezels, worden gebruikt in de bandenindustrie. Het gebruikte
materiaal en het aantal koordlagen bepalen de sterkte van het karkas en hierdoor de toegestane
bandspanning. Dit wordt uitgedrukt met de aanduiding PR(= Ply Rating).
De koordlagen (plies) worden samengevoegd en voorzien van rubberlagen waardoor een band
ontstaat. De band isvoorzien van een hiel die in de velg past, wangen die kunnen buigen en een
loopvlak voorzien van extra dik rubber met eventueel een profilering.
Aan de kwaliteitvan het rubber worden verschillende eisen gesteld:
- het loopvlak bestaat uit een taai rubber. Het moet weinig gevoelig zijn voor insnijdingen, sterk
zijn en goed aan het karkas zijn bevestigd, zodat het de krachten van de aandrijving van het
wiel overbrengt op de bodem.
- de wangen zijn bij voorkeur van een soepel rubber ter voorkoming van scheuren of barsten.
De wangen krijgen meestal een grotere vervorming te verwerken dan het loopvlak.
- bij tubeless-banden iseen luchtdichte rubbervoering noodzakelijk.

5C

Diagonaal- en radiaalbanden
Bij een diagonaalband lopen de verschillende koordlagen schuin ten opzichte van elkaar; hierdoor
ontstaat een constructie waarbij de band zowel op het loopvlak als aan de zijkanten tijdens werkzaamheden kan vervormen. Bij de radiaalband iseen stabilisatiegordel direct onder het loopvlak
gemonteerd. Deze heeft alstaak het loopvlak stijf en stabiel te maken. Hierdoor beperkt men de
slijtage.
Bij een radiale karkasopbouw lopen de koordlagen dwars op de rijrichting.
Radiaalbanden hebben ten opzichte van diagonaalbanden de volgende voordelen:
- bij een gelijke spanning een groter contactvlak met de grond, waardoor minder insporing ontstaat;
- weinig schuiving van het loopvlak over de grond waardoor minder slijtage en wielslip;
- beter comfort.
Nadeel van radiaalbanden zijn de relatief zwakke wangen, waardoor trekkers en werktuigen bij
hogere snelheden kunnen gaan schommelen. Daarnaast zijn deze wangen gevoelig voor puntbelasting (scherpe voorwerpen, stoepranden e.d.).
Tegenwoordig zijn er combinaties van radiaal- en diagonaalbanden (bijvoorbeeld Trelleborg
Twin): het karkas isdiagonaal opgebouwd met als extra een stabilisatiegordel. Men noemt dat
Bias Belted banden.
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DIAGONAAL KARKAS

RADIAAL KARKAS

Deopbouwvan dediagonaal- enderadiaalband

Binnenbanden
De belangrijkste kwaliteitseisen die aan een binnenband worden gesteld, zijn:
- luchtdicht zijn;
- centreren en vormen naar het binnenprofiel van de buitenband;
- voorzien zijn van een goed-sluitend ventiel.

SL:

Tubeless
Veel gebruikt wordt het tubeless-principe: hierbij vervult de buitenband tevens de functie van
luchtkamer. De afsluiting en centrering ontstaat daar doordat de hielzone van de velg een verhoging van 5 c.q. 15 graden heeft.

bandhielen
hielzttting
velgbodem

Deafsluiting in een tubeless
band

Voordelen van het toepassen van tubeless-banden zijn:
- gemakkelijker montage en reparatie;
- geen te plakken lekke binnenbanden (dure arbeidskosten);
- voorkomt het afdraaien van ventielen;
- soepeler afrollen.
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Profilering
Naast de draag- en afveerfunctie hebben banden soms specifieke functies (bijvoorbeeld lossend
vermogen, grip, wegvastheid, minimale verdichting veroorzaken, enz.) en stellen daarvoor eisen.
Deze kunnen o.a. worden bereikt door het gebruik van speciale profielen:van koersvaste lijnprofielen tot profielen met schuine en dwarse kammen. Met name voor brede banden met een
beperkte diameter is het belangrijk dat de banden niet gaan 'bulldozeren'. In zo'n geval zijn banden met een gedeeltelijk dwarsprofiel de beste keus. Dieworden gedwongen min of meer te blijven draaien. De slijtage van zo'n profilering kan echter tamelijk snel gaan.
Voor diverse functies zijn verschillende profieltypen beschikbaar voor banden voor aangedreven
wielen die de aandrijfkrachten moeten overbrengen naar de grond:
- universeel landprofiel;
- hoogkammig profiel;
- conventioneel weg/landprofiel;
- gazonprofiel.

BUITENBAND

S:

bandbreedte

R:

onbelaste straal

R' :

belastestraal

D:

buitendiametervandenieuwebandingebruik

A.W.O. : Afgelegde WegperOmwenteling (dynamisch)

so

VELG
velgbreedte
randhoogte

/

mw^^//////9y/~////////////////

hieldiameter(binnendiameter vandeband)

Demaataanduidingen van debuitenband endevelg

Maataanduiding
Erbestaat een internationale aanduiding voor maat- en constructiegevens van banden. Deze
coderingen zijn aangebracht op de wang. In een serie getallen en letters kan men vermelden:
- de nominale bandbreedte in mm of inches voor de opgepompte en onbelaste band, gemonteerd op de aanbevolen velg;
- eventueel de verhouding hoogte-breedte in % (H:B);
- constructie voor de band: 'R' voor radiaal, '-' voor diagonaal;
- velgdiameter in inches of millimeters.
Achter deze aanduidingen kan een 'Ply Rating'-getal (PR) staan. Dit getal iseen indicatie voor de
sterkte van het karkas en bepaalt de maximale spanning die aan de band kan worden gegeven
met het daarbij behorende maximum draagvermogen.
Als gevolg van de normalisatie kan de maataanduiding nog worden aangevuld met een serviceomschrijving (draagvermogen-index en snelheidssymbool).
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Demaataanduiding voor tractorbanden

voorbeeld.-16.9 R 34 139A8/136B

R

radiaal

draaqvermoqen (2.430 kq) bij

A8

40 km/h

draaqvermoqen (2.240 kq) bii

B

50 km/h

16.9

nominale bandbreedte in inches

34

velqdiameter in inches

139
136

voorbeeld: 700/65-38 8PRTwin 414Tubeless

700
8 PR

nominale bandbreedte in mm

65

verhoudinq H/B

diaqonaal

38

velqdiameter in inches

draagvermogen

Twin 414

profielcode

Tubeless

Extra aanduidingen
Enkele merken geven met een code op het zijvlak aan wanneer de band is gefabriceerd. Dat kan
een code zijn met week en jaar, bijvoorbeeld 243 isweek 24 in het jaar 1993.
Als codering/index voor het draagvermogen bestaat de Load Index (LI). Deze is nauw gekoppeld
aan de maximaal toegestane rijsnelheid(categorie).Voor landbouwbanden wordt deze aangegeven met een 'A' en een cijfer van 1t/m 8. Het cijfer x 5 geeft de snelheid in km/h aan. Algemeen
wordt de belasting van een band opgegeven voor een rijsnelheid van 30 km/h. Als regel kan worden gesteld, dat het draagvermogen bij het verlagen van de snelheid toeneemt (bijvoorbeeld: bij
20 km/h ten opzichte van 30 km/h neemt het draagvermogen met 20% toe).
Voor hoger toegelaten snelheden worden de letters Bt/m F(50 t/m 80 km/h) gebruikt.
De ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation) probeert als overkoepelende organisatie standaardisering aan te brengen.

Speciale uitvoeringen
Bij het graslandbeheer zijn speciale profielen van belang die ook in drassig land niet of nauwelijks
insporen. Hiervoor iseen type extra-lagedruk-banden (moerasbanden) ontwikkeld die, afhankelijk
van de maat, met een spanning van 0,3-0,4 bar kunnen worden gebruikt. Door de grote breedten van de banden kan het echter voorkomen dat ze de grond voor zich uit walsen, waardoor een
verhoogde rolweerstand ontstaat. Door het ondiepe/lage profiel van het loopvlak lopen de ruimten binnen het profiel van deze moerasbanden snel vol en bij gebruik op de weg slijten ze zeer
snel.
Bij een gazonprofiel isde band bezet met een groot aantal lage noppen waardoor de grasmat
vrijwel niet wordt beschadigd. Het profiel loopt snel vol en kan geen grote trekkracht leveren.
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Voor zware (getrokken) machines zijn speciale (zogenoemde implement) banden ontwikkeld met
een combinatie van flexibiliteit en drijfvermogen, dat wil zeggen een lage volumineuze band met
een groot contactvlak, relatief lage bandspanning en een hoog draagvermogen. Hierdoor wordt
de bodemdruk tot een minimum beperkt en treedt zo min mogelijk structuurbederf en bodemverdichting op.

Dubbellucht
Het gebruik van dubbellucht kan een verhoging van de trekkracht opleveren. Daarbij ishet mogelijk terug te gaan in bandspanning zodat praktisch geen sporen worden gemaakt en de grondverdichting tot een minimum wordt beperkt. Beperkend voor dubbellucht isde door de fabrikant
opgegeven maximum spoorbreedte van eenwerktuig. Alsdie breedte wordt overschreden, kunnen de steekassen gaan doorbuigen.

Tandemassen
Tandemassen kunnen worden toegepast om het draagvermogen van wagens op te voeren zonder de vrije hoogte te verhogen (door het gebruik van wielen met een grotere diameter).
Voordelen van een (ongestuurde) tandemas ten opzichte van dubbellucht zijn:
- het aantal sporen bij een tandemas isde helft;
- de rolweerstand is lager (tweede wiel loopt in het spoor van het eerste);
- het rustiger rijden.
Een nadeel isdat de wringkrachten in bochten toenemen.

Vloeistofvulling
Het gedeeltelijk vullen van de banden met vloeistof is een eenvoudige manier om de trekkracht
van aangedreven banden te vergroten. De binnenbanden van de aangedreven wielen kunnen
van water- en luchtventielen worden voorzien die het mogelijk maken water en lucht in de banden te pompen. Eenvulling van 75%, dat wil zeggen tot aan het ventiel als dat in de bovenste
stand staat, laat een voldoende grote luchtkamer over. De band behoudt zijn veerkracht door
deze luchtkamer de voorgeschreven bandspanning te geven.Ter beveiliging tegen bevriezingsgevaar van zo'n vloeistofgevulde band wordt meestal CaCI2 aan het water toegevoegd. Eendosering van 200 g/l geeft vorstbeveiliging tot -1 5° C, 300 g/l tot -25° C.

SC

Een met water gevulde band

Waarschuwing bij het gebruik van CaCI2 :
- voeg het CaCI2 met kleine hoeveelheden al roerend aan het water toe;
- giet nooit water op CaCI2;
- gebruik CaCI2 niet als antivriesmiddel voor het motorkoelwater.
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Rupsbanden
Rupsbanden of tracks zijn een aanvulling (maar geen alternatief!) voor toepassingsgebieden waar
luchtbanden geen oplossingen meer bieden.Voordelen bij het gebruik van tracks zijn:
- lage bodemdruk met hoge trekkracht;
- weinig schade aan hard oppervlak bij gebruik van rubber/kunststof-tracks;
- neemt weinig bodemmateriaal mee in de profielen.
Rupsmachines hebben door een groot contactoppervlak zeer lage gemiddelde bodemdrukken en
een hoge trekkracht. Wel treden hoge piekdrukken op onder de steunwielen waardoor ze soms
meer insporing geven dan een lagedruk-band. Ook kan verdichting optreden als gevolg van het
doorgeven van trillingen die door de trekker en machine worden veroorzaakt.
Om een gelijkmatige drukverdeling in het contactvlak te krijgen,zijn veel ondersteuningspunten
of een grote rupsspanning nodig. Halfrupssystemen zijn te monteren rondom de (aangedreven)
wielen van trekkers en oogstmachines heen en vormen een relatief goedkope oplossing om de
trekkracht onder moeilijke omstandigheden te vergroten.
De nadelen van rupsen zijn het kneden van de zode, het afschuiven van de zode bij scherp draaien, transportkosten van het voer-/werktuig en de hogere prijs.Als de track te lang isen over te
weinig steunwielen wordt geleid, kan de track bij het nemen van bochten van de wielen aflopen.

s:

De tracks zijn opgebouwd uit losseschakelelementen en kunnen in iedere gewenste lengte worden geleverd. De elementen kunnen van staal zijn, of voorzien zijn van een kunststof- of hard-rubberen laag op het loopvlak. Ze zijn dan slijtvast gemaakt door ingevulcaniseerde staaldraden in
het urethaan-rubber loopvlak en voorzien van een beschermlaag tegen inrijding van harde of
scherpe voorwerpen.
De Cislaved Moccasin-tracks bestaan uit losse elementen die als een riem over de (aangedreven)
wielen worden gespannen. De wielen rollen in de tracks en door de wrijving van het loopvlak van
de banden op de binnenzijde van de gespannen track wordt de track in beweging gezet. Bij een
te grote overspanning tussen de beide wielen moet men opletten bij het nemen van 'bochten'.
Door het wringmoment bestaat een kans van aflopen.
Bij het gebruik van tracks zijn twee soorten montage te onderscheiden:
- de speciale montage over een stel in eikaars verlengde gelegen luchtbanden. Hierdoor ontstaat
een grotere trekkracht en flotation zonder dat de machine breder moet worden (bijvoorbeeld
schrankladers, bosbouwmachines). De tracks kunnen voor transport over de weg eventueel
weer worden verwijderd;
- tracks die worden aangedreven met een sprocket (aangedreven tandwiel). Deze tracks zijn vast
gemonteerd (bijvoorbeeld deAvon Spencer Moulton-tracks van de Hoeve).

Anti-lekrijden
Bij het gebruik van (tubeless) luchtbanden op slecht terrein (vuilstortplaatsen etc.) kan men een
preventieve vulling met vloeibare bandenafdichters toepassen. In de band bevindt zich dan een
vloeibare 'binnenvoering' die bij het lekrijden van het loopvlak een sterke en blijvende afdichting
van binnenuit vormt. Het voordeel hierbij isdat direct en met weinig drukverlies doorrijden/werken mogelijk is.

Inzetbaarheid
Draagvermogen en snelheid
Om de inzet van zwaardere voertuigen en werktuigen op minder draagkrachtige bodems mogelijk te maken, worden machines vaak uitgerust met bodemsparende banden. Dit kan door de
band een groter draagvlak te verschaffen. Een groot draagvlak geeft een geringe bodemdruk en
geringe spoorvorming.
Het draagvermogen van een band isafhankelijk van het luchtvolume, de spanning in de band en
de constructie van de band. De bandspanning is het uitgangspunt, de breedte is het gevolg van
488

Luchtbanden

het vereiste draagvermogen. Het luchtvolume wordt bepaald door de inhoud van de band waarbij de diameter een minder grote rol speelt dan de bandbreedte. Bij de meting van het draagvermogen wordt een invering van 20% van de wanghoogte als limiet gesteld.

Diepesporen vormen
degetuigenis van ruw
werk

Op grond van het gebruik en verschillende eigenschappen van bodem en vegetatie kan worden
gekozen voor een bepaalde bandenmaat met een bepaald profiel. Factoren waarmee rekening
moet worden gehouden zijn:
- draagkracht van de grond (textuur, vegetatie, organische stofgehalte en -type, vochtgehalte);
- gevoeligheid voor versmering (percentage afslibbaar; klei, loss);
- natuurlijk herstel van het poriënvolume (vorst-dooi, krimp-zwel, wortelgroei, bodemleven);
- gewicht van de trekker en/of de machine in werkomstandigheden en bij transport.

50

Insporen, grondvervorming en rolweerstand
Een band spoort in als de kracht (het gewicht van het werktuig) op het contactoppervlak groter is
dan de draagkracht van de bodem op die plaats. De mate van insporing isafhankelijk van de
draagkracht van de bodem, het gewicht en de gewichtsverdeling (asdruk) van het voer-/werktuig
op de grond. De draagkracht van de bodem is meestal geen vast gegeven. De bodemdruk per

Insporingen
bodemverdichting bijeen
bredelagedrukband en een
conventionele
band
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vierkante centimeter kan worden beïnvloed door het veranderen van het contactoppervlak.
Vergroting hiervan kan men bereiken door het gebruik van grotere banden zowel qua diameter
als breedte en door het verlagen van de bandspanning. Onder gunstige omstandigheden isde
bredere band in het voordeel: bij eenzelfde bandspanning geeft een bredere band minder rolweerstand. Worden de omstandigheden slechter, dan treedt het bulldozer-effect op: de grond
wordt voor de band uit gestuwd (vooral bij kleinere banden), waardoor de rolweerstand wordt
vergroot.

Toepassingsgebieden
De draagkracht van de bodem en de aard en gevoeligheid van de vegetatie bepalen de bandenkeuze en de gevolgen van het inzetten van apparatuur.
De draagkracht van een bodem hangt af van de grondsoort, de dichtheid en de vochttoestand.
Een algemeen uitgangspunt is,dat bij het rijden over land slip en insporing moet worden vermeden worden omdat insporing meestal bodemverdichting veroorzaakt. Bij bodemverdichting verdwijnen vooral de grotere poriën, waardoor processen als nutriënten-transport en water- en gasuitwisseling worden bemoeilijkt. Technisch is het mogelijk om zonder insporing te rijden door
afstemming van de bandspanning op de draagkracht van de grond.
Bodemverdichting hangt nauw samen met de bandspanning. De spanning die de band moet
hebben, hangt voor een belangrijk deel af van de last die de band moet dragen.Als het gewicht
van de last lager is, kan ook de bandspanning lager zijn waardoor ook het gevaar van bodemverdichting afneemt. Het bepalen van de werkelijke wiellast isdus van belang om tot de juiste bandenkeuze en -spanning te komen. Maar in de praktijk blijkt men de hoge bandspanning die men
voor het transport over de weg nodig heeft om overmatige bandenslijtage tegen te gaan, te
handhaven voor het werk op zachtere ondergronden waar de bandspanning lager kan zijn.

30

Om met een lage bandspanning te kunnen rijden, moeten de banden een groot luchtvolume
hebben. Dat wordt bereikt door de diameter en de breedte te vergroten. De rolweerstand op
zachtere ondergrond neemt daardoor af. Een lage spanning leidt in het algemeen tot minder slip
en meer trekkracht omdat er een groter contactvlak met de bodem is.
Ook kan worden gekozen voor het gebruik van dubbellucht (twee wielen naast elkaar gemonteerd), waarbij altijd het verlagen van de spanning behoort.
Ook de vegetatie is bepalend voor de bandkeuze: men moet de gevoeligheid van de vegetatie
voor betreding en de acceptatie van vernieling incalculeren.
De huidige lagedruk-banden zijn zeer goed inzetbaar op verschillende weinig draagkrachtige
bodems. Voor gebruik op zeer natte natuurterreinen kunnen ook overbemeten banden worden
gebruikt. Dat kan noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld kwelplekken en andere plaatsen met zeer weinig draagkracht te kunnen 'over-'rijden.
Op de meeste natte natuurterreinen wordt de voorkeur gegeven aan lagedruk-banden. Om slip te
voorkomen, kan worden gekozen voor een band met een goed zelfreinigend vermogen.
Uitgaande van eenzelfde last, werkt bij gebruik van brede banden de druk in de bodem verder
door dan bij smalle banden, maar de druk op de bodem is bij gebruik van brede banden lager.
Een band die geschikt isvoor terreinen met een lage draagkracht, moet aan de volgende eisen
voldoen:
- een flexibel maar sterk karkas (bij voorkeur een radiale opbouw);
- een lage bandspanning;
- zo weinig mogelijk koordlagen (een lage Ply-rating);
- een zachte rubber-kwaliteit;
- een laag en weinig indringend profiel;
- een voldoende draagvermogen;
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- een groot contactvlak en loopvlak met ronde schouders;
- tubeless.
Factoren die van invloed zijn op bodemverdichting, zijn naar afnemend belang:
- bodemvochtgehalte en grondeigenschappen;
- het aantal keren berijden;
- de verticale druk (wiellast);
- het contactvlak van de band;
- slip, trekkracht en rijsnelheid.
Bij de keuze van banden voor een trekker of werktuigcombinatie worden vaak de niet-aangedreven wielen vergeten.Toch zijn deze belangrijk met name alswerktuigen in de fronthef zijn
gemonteerd of bij het monteren van frontgewichten. Devoorbanden moeten stuurkrachten
overbrengen zonder teveel insporing te veroorzaken. Hiervoor iseen band nodig die is voorzien
van langsruggen. Een noppenprofiel isdaar minder geschikt omdat die snel afschuiven en zo de
zode beschadigen.

Vereiste (speciale) kennis
Om een verantwoorde keuze te kunnen maken, moet men de tabellen van de bandenfabrikanten
kunnen lezen. Ook het leggen van verbanden tussen draagkracht van de bodem en het gebruik
van bepaalde soorten banden vraagt inzicht en ervaring.

Onderhoud (specifieke dingen)
- Controleer regelmatig de bandspanning (1x per 2 weken), en zeker als het voertuig langere
tijd niet is gebruikt.
- Controleer de bandspanning als de band koud is: isde spanning in een warme band correct,
dan isdie waarde na koeling te laag. Gebruik voor het meten een geijkte bandspanningsmeter.
Het langdurig gebruik van een band met een te lage bandspanning kan leiden tot:
- beschadiging van de koordlagen van het karkas waardoor de band onbruikbaar wordt;
- verhoogde slijtage van de schouders bij wagenbanden (implement banden);
- verhoogde en onregelmatige slijtage van de nokken van aandrijvende trekkerbanden;
- kapotschuren van de koordlagen bij de hiel van de band;
- 'draaien' van de band in de velgzitting.
- Zorg voor stof-afsluitende ventieldoppen.
- Controleer de banden regelmatig op beschadigingen. Vooral scheuren als gevolg van inrijdingen kunnen de koordlagen van het karkas beschadigen. Laat beschadigde banden door een
specialist controleren en eventueel repareren.
- Sla banden/wielen op buiten het bereik van direct licht alsze langere tijd (bijvoorbeeld enige
seizoenen) niet worden gebruikt.
- Voorkom contact van het rubber met vet of olie waardoor het materiaal kan worden aangetast.
- Vervang bij het monteren van een nieuwe buitenband ook altijd de binnenband.
Binnenbanden zijn maar beperkt elastisch.Alsze eenmaal zijn uitgerekt, krimpen ze nauwelijks
meer. Bij montage en gebruik van een oude binnenband in een nieuwe buitenband kunnen in
de binnenband plooien ontstaan en kan deze openbarsten.
- Zorg dat de velgen zich in een goede staat bevinden (geen roest, verbogen flenzen e.d.).

c

De band mag niet op develg slippen. Oorzaken van dat slippen kunnen zijn:
- te lage bandspanning;
- de hiel van de band ligt niet goed in de velg;
- teveel montagevet gebruikt bij het monteren van de band;
- verkeerd formaat velg/band.
Ter voorkoming van beschadigingen aan de binnenband (bijvoorbeeld bij gebruik van een deel491
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bare velg) moet een passend velglint worden gebruikt.

Veiligheid
Zet bij het oppompen na montage van een band, het wiel vast, bij voorkeur in een veiligheidskooi.
Gebruik uitsluitend luchtslangen voorzien van een spanningsmeter op voldoende afstand van de
ventielaansluiting.
Bewaar afstand tijdens het pompen. Pomp bij montage nooit hoger dan 2,5 bar. Blijkt dat de hielen niet goed tegen de velgrand aanliggen, tracht dit dan niet te corrigeren door een hogere
luchtdruk dan 2,5 bar, maar laat de band leeglopen, centreer de hielen en pomp de band
opnieuw op.

Bedieningsgemak
Gebruik bij het monteren van de wielen -ook van dubbellucht en kooiwielen - hulpmiddelen voor
het positioneren.

Milieu
Als regel kan worden gesteld dat de invloed van banden onder gunstige weersomstandigheden
visueel geringer is dan bij slechte omstandigheden. Onderzoek wijst echter uit dat verdichtingen
op diepere lagen vaak worden veroorzaakt door de berijding met zware machines onder droge
omstandigheden. De meest belangrijke factor is in deze ten alle tijden de bandspanning. Een
bodemstructuur die onder droge omstandigheden (bodem en lucht) isverdicht, kanzich herstellen. Als een vochtige bodemstructuur wordt verdicht, treedt bij de verdichting versmering van de
gronddeeltjes op. De structuur kan zich dan niet herstellen.

Aanbevelingen

a

Belangrijke criteria bij de aankoop van banden zijn:
- waarbij en hoe worden de banden gebruikt, o.a:
- transportsnelheid en -gewicht, maximale aslast;
- profieltype;
- radiaal/diagonaal;
- maximale breedte met betrekking tot verkeersveiligheid en technische beperkingen;
- bandspanning.

Merken
Enige grote fabrikanten/importeurs/handelaren van landbouwbanden zijn:
Agriband
Holland Tyre
Continental
Goodyear Benelux
Michelin nv
Molcon bv
Pirelli Tyres Benelux nv
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de Hoeve Groothandel bv
Bridgestone/Firestone Nederland bv
Dunlop
Kléber Benelux
Middelbos bv
Bandengroothandel De Molen
Vredestein Banden bv

Schudmachines

Schudmachines
De schudmachine wordt gebruikt om het droogproces van een gemaaide vegetatie te versnellen,
waarbij het maaisel vanuit het zwad over het hele perceel wordt verdeeld. Na een aantal bewerkingen stijgt het drogestofpercentage. Als het drogestofpecentage 35 of meer is, kan het maaisel
worden ingekuild en alsveevoer in de stalperiode worden gebruikt. Voor verwerking tot hooi is
een hoger drogestofpercentage nodig; daarvoor moet het gewas intensiever worden geschud.
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bedrijf

Uitvoeringen
Schudmachines kunnen in twee hoofdgroepen worden ingedeeld:
- cirkelschudder;
- trommelschudder.
Beide typen worden door de aftakas van de trekker aangedreven. De cirkelschudder wordt in de
driepuntshefinrichting van de trekker aangebouwd. Uitvoeringen met een grote werkbreedte zijn
meestal getrokken. De trommelschudder iszowel in aanbouwuitvoering als in getrokken uitvoering leverbaar.
De werkbreedte van een cirkelschudder varieert van 2,50 m tot 11 m. De trommelschudder heeft
een werkbreedte die varieert van 2,20 m tot 3,20 m.
Devermogensbehoefte isvrij gering (11 tot 30 kW). Despecificaties van de trekker worden
hoofdzakelijk bepaald door het gewicht en de lengte van de schudmachine. Bij aanbouwmachines ligt het zwaartepunt ver naar achteren, waardoor de hefkracht en de gewichtsverdeling van
de trekker belangrijk zijn. Het gewicht van de cirkelschudder ligt tussen 250 en 990 kg (werkbreedte 2,50-7,50 m). Getrokken uitvoeringen (werkbreedte tot 11 m) hebben een gewicht tot
1.100 kg.
Devermogensbehoefte van trommelschudders varieert van 15 tot 25 kW.

5C

Speciale uitvoeringen
Erzijn machines leverbaar die zowel voor schudden alsvoor harken geschikt zijn. Deze zogenaamde cirkelharkschudders kunnen door middel van het in een andere stand zetten van de werkende delen van functie veranderen. Dewerkbreedte van deze machines isbeperkt (tot 3,50 m).

Werking
Cirkelschudder
De cirkelschudder bestaat uit twee of meer rotoren. Deze rotoren zijn onderling met elkaar verbonden door een frame waarin ook de aandrijving van de rotoren isopgenomen. Aan de horizon-
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taal ronddraaiende rotor zijn langs de omtrek verende
harktanden bevestigd. Deze tanden nemen het gewas
op en spreiden het naar achteren uit. Omdat de rotoren paarsgewijs tegen elkaar in draaien, trekken ze het
gewas uit elkaar. Dat is belangrijk bij de eerste keer
schudden van een perceel waarbij het pas gemaaide
gewas namelijk nog in een zwad ligt.
Onder iedere rotor iseen zwenkwiel of een glijslof
gemonteerd. Hiermee kan de bodemspeling van de
harktanden worden ingesteld. Verder wordt deze afgesteld met de topstang van de driepuntsophanging.
Met de hoogte-instelling van het wiel of glijslof wordt
ook de hoek van de rotor ten opzichte van de bodem
bepaald. Deze hoek heeft grote invloed op de intensiviteit van het schudden: hoe verder een rotor voorover
staat, hoe intensiever de schudwerking.
Door een scharnierwerking kunnen de rotoren onderling ten opzichte van elkaar op en neer bewegen. Dit
komt de bodemaanpassing van de harktanden en
daarmee het resultaat ten goede.
Voor het werken langs perceelscheidingen of slootkanten kan een begrenzingsbord worden aangebracht dat
zorgt dat de schudbreedte aan één kant wordt
begrensd. Erzijn ook machines die voor dit doel de
werking en stand van de buitenste rotor kunnen aanpassen, zodat de buitenste rotor zorgt dat het gewas
naar binnen wordt geworpen.

50
Dewerking van de cirkelschudder

Aanbouwmachines zijn voorzien van een naloopinrichting. Hierdoor kan de cirkelschudder bij het maken van
bochten doorwerken. Tijdens het heffen van de machine moet deze in een vergrendeling vallen waardoor hij
niet meer heen en weer kan zwenken.
Vanwege de grote breedte van de machine iseen cirkelschudder met meer dan twee rotoren voor transport (hydraulisch) opklapbaar. De transportbreedte
wordt hierdoor aanzienlijk minder.

Trommelschudder
De trommelschudder bestaat uit een horizontaal draaiende aswaarop drie of meer harken zijn
gemonteerd. Deze harken zijn voorzien van een groot aantal (verende) harktanden die het gewas
opnemen waarna het bovenover naar achteren wordt geworpen. De intensiviteit van schudden

De werking van de trommelschudder
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wordt bepaald door het toerental van de asen een eventueel aanwezige klep aan de achterkant
van de machine. Deze beïnvloedt de afstand waarover het gewas wordt weggeworpen.
Aan de zijkant van de trommelschudder zijn in hoogte verstelbare steunwielen aangebracht. Door
het aanbrengen van zogenaamde wiersborden kunnen met een trommelschudder ook wiersen
worden gemaakt. Dewiersborden worden achter aan de trommelschudder bevestigd en zorgen
dat het gewas naar het midden achter de machine wordt geworpen.
Brede trommelschudders worden tijdens het transport in de lengterichting vervoerd.
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De trommelschudder

Inzetbaarheid
De inzetbaarheid van een cirkel- of trommelschudder wordt bepaald door:
- toegankelijkheid van het perceel;
- vlakheid van het perceel;
- werkbreedte maaimachine;
- te schudden oppervlak.
De toegankelijkheid van kleine percelen kan problemen geven bij het inzetten van machines met
een grote transportbreedte. Veel oude toegangshekken zijn niet berekend op het gebruik van
grootschalig materieel.
Oneffen terreinen beperken de inzet van werktuigen met een slechte bodemaanpassing.
Trommelschudders - met name de brede uitvoeringen - hebben een slechte bodemaanpassing
door hun constructie. Inzetten van deze machines leidt dan tot zodebeschadiging en dat kan een
negatief effect hebben voor een gewenste vegetatie.
Als de rotoren ten opzichte van elkaar voldoende op en neer kunnen bewegen, hebben cirkelschudders voor het gebruik op oneffen terreinen een goede bodemaanpassing. Voldoende grote
wielen of glijsloffen kunnen bij "scherpe" oneffenheden beschadiging van de zode voorkomen.
Belangrijk bij aanbouwmachines isde bewegingsvrijheid bij de aanspanning van de trekstangen
van de trekker waardoor de trekker onafhankelijk van de machine kan bewegen.
Dewerkbreedte van de schudmachine en de werkbreedte van de maaimachine moeten bij elkaar
passen. Globaal kan voor het bepalen van de werkbreedte van de schudmachine drie keer de
maaibreedte worden aangehouden.

c

Vereiste kennis
Het toerental in relatie met de zwaarte van het gewas isvan belang voor goed schudwerk. Het
goed afstellen van de machine vraagt ervaring: de stand van de rotoren (cirkelhark) en de
bodemvrijheid van de harktanden beïnvloeden de kwaliteit van het werk.
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Werkmethode
Voor een goede kwaliteit hooi of kuilvoer ishet van belang de veldperiode zo kort mogelijk'te
houden. Daarom moet na het maaien zo snel mogelijk met schudden worden begonnen.
Nadat de machine in de werkstand isgezet, moet de stand van de rotoren (cirkelhark) en de
werkhoogte (5 cm bodemvrijheid tussen harktanden en bodem) worden gecontroleerd.
Bij gebruik van een trommelschudder moet de eerste keer tegen de "vleug" (gras valt na het
maaien een bepaalde kant op, dit heet vleug) van het maaizwad worden ingereden. Het maaizwad wordt op die manier volledig opgenomen. De rijrichting van een cirkelschudder heeft geen
invloed op de opname van het maaizwad bij de eerste keer schudden.
De rijsnelheid mag de eerste keer niet meer zijn dan 5 à 6 km/u. Bij eenzeer licht gewas of als
met een maaierkneuzer is gemaaid, mag de rijsnelheid worden opgevoerd tot 7 km/u.
Bij perceelsranden moet het maaisel zoveel mogelijk naar binnen worden geschud zodat geen
maaisel over een raster of in een sloot wordt geworpen.
Indien mogelijk kan onder droge omstandigheden twee keer per dag worden geschud. Het tijdstip waarop wordt gestart met schudden, wordt bepaald door de droging van de toplaag. De
toplaag mag niet te ver indragen, omdat dit met name bij bladrijk gewas leidt tot verliezen bij
het schudden. Een aangepast toerental kan de schade dan nog enigszins beperken. Door frequent schudden op het juiste moment ontstaat een homogeen produkt met een hoge voederwaarde.
De opeenvolgende werkgangen moeten elkaar overlappen. Met name cirkelschudders spreiden
het gewas ver buiten de werkbreedte van de machine. Het is belangrijk dat al het gewas wordt
opgenomen en opnieuw wordt verspreid.

Onderhoud
Het dagelijks onderhoud is controlerend:
- controle op aanwezigheid en stevig vastzitten van de harktanden; ontbrekende tanden geven
een minder goede opname van het gewas;
- controle bandenspanning;
- controle eventueel aanwezige hydraulische leidingen.
Dit dagelijks onderhoud duurt ongeveer 5 minuten.
Het wekelijks onderhoud is beperkt tot:
- vervangen gebroken of ontbrekende harktanden;
- doorsmeren van diverse smeerpunten;
- reinigen van vervuilde onderdelen; net name de zwenkwielen van cirkelschudders raken vaak
omwikkeld met gras.
Het wekelijks onderhoud duurt ongeveer 15 minuten afhankelijk van het aantal te vervangen
harktanden.

Veiligheid en ergonomie
Voor het werken met een trekker/werktuigcombinatie gelden dezelfde regels alsvoor het werken
met een trekker.
De schudmachine kent een aantal specifieke veiligheidsmaatregelen. Er moet een goede afscherming aanwezig zijn van de draaiende delen. Tijdens het werk mogen zich geen personen direct
achter de machine bevinden, want met name cirkelschudders werpen het gewas ver naar achteren. Eventueel aanwezige stenen en zwerfvuil in het maaisel kunnen dan letsel veroorzaken.
Tijdens reparatiewerkzaamheden of afstellingen aan de machine moet de aandrijving van de
machine zijn uitgeschakeld. Daarbij is het ook aan te bevelen de motor van de trekker uit te schakelen.
Het geluidsniveau van de trekker/schudmachinecombinatie wordt hoofdzakelijk bepaald door de
lawaaiproduktie van de trekker. Indien het geluidsniveau boven 90 dB(A) komt, is het wettelijk
verplicht gehoorbescherming te dragen. Bij een geluidsniveau tussen 80 en 90 dB(A) is gehoorbescherming aanbevolen.
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Het hydraulisch opklapbaar zijn van de rotoren van een cirkelhark verlicht het in de transportstand zetten.

Milieu
De inzet van een schudmachine kan dezode van grasvelden of ruigteterreinen beschadigen.
Hierbij kunnen van nature aanwezige oneffenheden worden "geëgaliseerd". Fauna die in het
maaisel aanwezig is,wordt voor een deel vernietigd.

Produktiviteit
De produktiviteit van een schudmachine is afhankelijk van:
- de werkbreedte van de machine;
- de rijsnelheid tijdens het werk;
- de vorm en grootte van het perceel.
De vorm en grootte van het perceel hebben invloed op de produktiviteit doordat deze het aantal
keren draaien en wenden bepalen.
De capaciteit varieert van 1,3 ha/u (werkbreedte 3 m, rijsnelheid 5 km/u) tot 6,5 ha/u (werkbreedte 10 m, rijsnelheid 7 km/u).

Kosten
KOSTEN PERDRAAI-UUR

cirkelschudder

trommelschudder

werkbreedte (cm)

350

300

aanschafprijs (ƒ)

9.000

6.500

afschrijving (jaar x draai-uren)

8x200

8x200

onderhoudskosten (f/jr)

720

455

overige kosten (//jr)

1.059

858

kosten per draai-uur (//uur)

13,95

10,25
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KOSTEN PER OPPERVLAK
werkuur van de machine (//uur)

9,77

7,15

werkuur van de trekker (//uur)

14,30

14,30

manuur (//uur)

40,-

40,-

produktiviteit (ha/uur)

1,3

0,8

kosten per ha (//ha)

49,30

76,80

Kwaliteit
De volgende kwaliteitseisen moeten aan het schudden van een gewas worden gesteld:
- een homogeen gedroogd eindprodukt (minimaal 35% drogestof voor kuilgras);
- minimale verontreiniging met grond;
- minimaal verlies van bladdelen;
- korte veldperiode (2 tot 3 dagen).
Uitgangspunten die van invloed zijn op een goede werking van de schudmachine zijn:
- een maaizwad moet door twee rotoren worden opgenomen;
- er mag niet met de trekker over maaizwaden worden gereden;
- de produktiviteit moet zo groot zijn dat een dagproduktie gemaaid gewas in twee tot drie uur
kan worden geschud;
- een juiste rijsnelheid.
Voor een homogene droging en korte veldperiode is het van belang dat het gewas wordt
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geschud zodra de bovenste laag is gedroogd. Hierbij mag deze toplaag niet te ver indragen,
omdat dit leidt tot ongewenst bladverlies. Tijdens de eerste keer schudden dient de rijsnelheid
niet te hoog te zijn (5 tot 6 km/u). Het zwad moet geheel worden opgenomen en zonder grond
mee te nemen worden verspreid. Tijdens iedere bewerking is het van belang dat het gewas goed
wordt verspreid zonder zogenaamde plukken te veroorzaken. Deze plukken drogen namelijk
minder snel dan een gewas dat egaal isgespreid.
Omdat het maaisel later andere bewerkingen ondergaat of direct alsveevoer wordt gebruikt,
mogen geen metalen delen in het gewas achterblijven. Harktanden die afbreken tijdens het
werk, moeten worden verwijderd.

Merken
ClRKELSCHUDDERS

MERK/

werk-

PTO

gewicht

aanbouw/

aantal elementen/

richtprijs

fabrikant/

type

breedte

(kW)

(kg)

cat.

armen perelement

(ƒ)

importeur

(cm)

Siebergbv

DEUTZ-FAHR

KH
3.64DNHS

640

26

749

3pts/l,ll

6/6

13.750

3.76DNHS

760

30

846

3pts/l,ll

6/6

17.605

Stierman

KUHN

CF

SC

22 NP

260

11-15

210

3pts/l

2/6

o.a

22 NT

260

11-15

210

g

2/6

o.a

440 SRP

370

11-15

285

3pts/l

4/4

o.a

4000 M

420

15-20

427

3pts/l,ll

4/6

o.a

4000T

420

15-20

348

g

4/6

o.a

4201 MH

420

15-20

452

3pts/l,ll

4/6

5000 M

500

15-20

490

3pts/l,ll

4/6

5000T

500

15-20

411

9

4/6

5001 MH

500

15-20

513

3pts/l,ll

4/6

5001 MHA

500

15-20

545

3pts/l,ll

4/6

9.850

6301 MH

675

22-30

780

3pts/ll

6/6

13.925

8.525
7.750

o.a
9.100

6301 MHO

675

22-30

810

3pts/ll

6/6

14.925

7000T

690

22-30

620

g

6/6

11.250

8501 MH

885

30-40

1100

3pts/ll

8/6

18.950

Zonna

PÖTTINCER

HIT
40

400

11

324

3pts/g/n

4/5

o.a

44 Alpin

440

11

235

3pts/n

4/5

o.a

47

470

15/11

361

3pts/q/n

4/6

8.650

54

540

29/15

420

3pts/g/n

4/6

9.385

58

580

33

500

3pts/n

4/6

10.175

69

695

48/25

725

3pts/g/n

6/6

13.575

80

785

51/29

780

3pts/g/n

6/6

14.990

PTO= benodigd vermogen g=getrokken
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Begrazing
Begrazing is beheer van natuurgraslanden met levende 'werktuigen'. Grazers kunnen evenals
maaiwerktuigen worden ingezet om de jaarlijkse bijgroei van de grazige vegetatie te reguleren en
te verwijderen.
In talloze terreinen van verschillend type wordt met succes gebruik gemaakt van (jong)vee.
Begrazing met herbivoren (runderen, paarden, geiten of schapen) iseen zeer effectieve vorm van
beheer in het moderne natuurbeheer.

Soorten grazers
De belangrijkste groepen grazers zijn verschillende soorten runderen, paarden, pony's, schapen
en soms geiten. Het meest worden runderen, paarden en pony's ingezet. Daarnaast zijn er 'wilde
grazers' zoals hert, ree, konijn en zelfs ganzen. Het beheer van deze dieren valt onder wildbeheer
en wordt hier verder niet behandeld.
Niet alle tamme herbivoren zijn geschikt om gebruikt te worden in natuurterreinen. De hoogproduktieve rassen komen niet in aanmerking: zezijn tezeer 'verzwakt' door het infokken van de produktie-eigenschappen. Zij eisen teveel menselijke verzorging en toezicht en zijn vaak niet meer in
staat zonder menselijke hulp hun jongen ter wereld te brengen.
Het meest ideale dier voor het natuurbeheer is het dier dat met de minste zorg en kosten het
beste resultaat bereikt. In het algemeen zijn dit tegenwoordig vaak zeldzaam geworden primitieve landrassen. Bij deze dieren vindt men nog veel eigenschappen van het wilde dier gecombineerd met de makheid en handelbaarheid van huisdieren.
Rassen uit eigen land of klimaatgebied genieten de voorkeur boven exoten, omdat ze klimatologisch het beste zijn aangepast. Wil men toch dieren van elders invoeren, dan hebben dieren uit
een land met een overeenkomstig of kouder klimaat de voorkeur.
Voor herbivoren isop grond van voedselvoorkeur en graasgedrag een indeling te maken. Wat
type grazers betreft, kan een onderscheid worden gemaakt naar:

5C

- echte grazers; kenmerkende graseters die met hun brede grove bek zowel kruiden als grassen
wegvreten.
- knabbelaars (browsers); fijn-gebekte dieren die vooral knoppen, bladeren, twijgen en bast van
bomen en struiken vreten.
- variabele vreters (intermediate feeders); zij kunnen in de loop van het seizoen wisselen van
voorkeur: in voorjaar en voorzomer gras, in nazomer en winter bladeren, knoppen, twijgen en
bast van struiken en bomen.

m^mm^
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Het lichte Fjell-rundkan

«ilia

goed in natte terreinen
worden ingezet
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Runderen zijn echte grazers. Schapen zijn grazers die neigen naar een variabel vreetgedrag.
Paarden zijn grazers die zich ook kunnen gedragen als knabbelaars.
Grazers hebben een spijsverteringsstelsel dat isgespecialiseerd op celwandrijk voedsel. Dat voedsel kan uren in de magen blijven. Hoewel zij in het algemeen grassen eten, kunnen ze ook aanzienlijke schilactiviteiten ontplooien. Bij runderen kan vertraging optreden in het spijsverteringsstelsel door het hoge gehalte aan onverteerbare stoffen in schors en bast. Hierbij blijft het voedsel
langer in de maag; het maagstelsel iswel gevuld, maar verdere voedselopname wordt belet. Bij
paarden vindt een snellere doorstroming van de maaginhoud plaats zodat zij snel weer nieuw
voedsel kunnen opnemen.
Geiten zijn echte knabbelaars die voor andere herbivoren onaantrekkelijke gewassen lekker vinden. Het opgenomen voedsel passeert met hoge snelheid het spijsverteringskanaal. Daardoor is
het voor hen ook mogelijk ligninerijke bast en braam alsvoedsel te gebruiken.
In het algemeen eten alle groepen herbivoren datgene wat op dat moment voor hen de hoogste
voedingskwaliteit heeft.

Rassen

30

Binnen het 'soort' herbivoor bestaan vele rassen. Hun specifieke eigenschappen hebben ze ontleend aan de gebieden waar ze oorspronkelijk voorkwamen. Het verdient in Nederland en
Vlaanderen daarom de voorkeur rassen in te zetten die hun oorsprong in Noordwest-Europa hebben. Bekende harde runderrassen voor inzet in natuurbegrazing zijn bijvoorbeeld Schotse Hooglandrund, Galloway, het Zweedse Fjell-rund, het Dexter-rund en het Heck-rund. Van de Nederlandse rassen zijn inzetbaar de zwart- en roodbonte rassen en de blaarkop en uit zuidelijke streken bijvoorbeeld Limousin, Blonde d'Aquitaine, Charolais, enz.
Devoorwaarden die kunnen worden gesteld aan soorten die worden ingezet, staan in relatie tot
de doelstelling van het beheer voor het terrein, het type en grootte van het terrein, de graad van
toezicht en vrijheid en het mogelijk contact met het publiek. Men kiest voor een soort, en daarna
in verband met de uitvoering (seizoen- of jaarrondbegrazing) voor een ras.
Daarbij komen veterinaire, sociale en technische eisen:
- winterhard zijn als het gaat om een jaarrondbegrazing;
- zelfstandig/makkelijk kunnen 'werpen';
- niet gericht zijn op melkgeven op produktieniveau;
- mate van agressiviteit en verdraagzaamheid, zowel onderling als ten aanzien van het publiek.
Schotse Hooglanders en Galloways nemen zeker in terreinen met hoog publiek-contact de belangrijkste plaats in. Heckrunderen zijn in combinatie met publiek minder geschikt.
Bij de paarden en pony's zijn de meest gebruikte rassen Konik, Fjordenpaard en de New-Forest-,
Exmoor-, Welsh-, Shetland- en IJslandse pony.
Pony's zijn zeer sober en gehard tegen weersinvloeden, intelligent en bedreven in het belopen
van moeilijk begaanbaar terrein. Daardoor genieten ze de voorkeur boven grotere paarderassen.
Het schaap behoort tot de oudste huisdiersoorten en vindt zijn oorsprong in het Midden-Oosten.
Ze zijn gefokt en aangepast aan veel verschillende terreinsituaties. Het Drents, Veluws en Kempisch heideschaap, de Schoonebeker en het Soay-schaap (moeflon-achtig) zijn sterke,weinig verzorging en toezicht vragende rassen. Iser echter recreatief medegebruik van het terrein, dan is
intensief toezicht nodig.

Werking/techniek
Runderen zijn grazers die veel gras kunnen verwerken. Zezijn in staat om ruige vegetaties aan te
pakken, maar door het hapgedrag zijn ze niet in staat gras korter dan 3-5 cm af te grazen. Ze
nemen namelijk een bundel gras, slaan de tong eromheen en scheuren de stengels tussen de
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bovenrand van de ondersnijtanden en de snijtandloze bovenkaak af.
Runderen maken altijd veel structuurverschillen in de vegetatie met een afwisseling van kort en
ruig met vage grenzen.

aft *
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Een koppel paarden

Paarden richten zich op de voedselrijke jonge scheuten van grassen en kruiden. Doordat zij
boven- en ondersnijtanden hebben, kunnen zij korter grazen dan runderen. Hierdoor kunnen lage
vegetaties vaak lange tijd in goede conditie blijven. Paarden maken minder structuurverschil in
een vegetatie dan runderen doordat zesommige grote plekken geheel kaal maken, dan een stuk
overslaan dat daardoor ruig blijft en dan weer een andere plek afgrazen. Hierdoor ontstaan vrij
scherpe grenzen. De structuurvariatie wordt versterkt doordat paarden hun uitwerpselen op
bepaalde plaatsen deponeren ('latrine-plaatsen') waardoor plaatselijk grote hopen paardevijgen
ontstaan. Deze lokale verrijking doet een rijke kruidenvegetatie ontstaan die echter niet weer door
de paarden wordt gegeten.

5C

Geiten kunnen leven van vegetaties die voor andere grazers nauwelijks voldoende opneembaar
voedsel bevatten. Devoorkeur van de geit gaat uit naar bladeren en twijgen, terwijl ook schors en
bramen niet worden versmaad.
Schapen eten voornamelijk gras dat ze door hun gespleten bovenlip zeer kort kunnen afgrazen.
Hierdoor kan het gras meer uitstoelen zodat schapen zeer geschikt zijn voor een stabilisatie of ver-

Schapen wordenveel
ingezet opafgesloten
dijkvakken

501

Graslanden

betering (in agrarisch opzicht) van bestaande grasvegetaties. Bovendien trappen ze met hun kleine hoeven de structuur van de grond vaster zonder hem stuk te trappen; dat zorgt voor een stevige dichte grasmat.
Dat maakt ze geschikt voor beheer van dijkvakken, al dan niet grenzend aan bijvoorbeeld kweldergebieden.
Alle herbivoren hebben een voorkeur voor de op dat moment aanwezige vegetatie met de hoogste voedingswaarde voor hen. In de praktijk isdat uitgroeiend, jong groen en licht verteerbaar
materiaal dat arm isaan lignine en aan 'eetlust remmende' stoffen (bittere stoffen, hars, enz.).
Omdat bij veroudering van planten de gehalten aan deze stoffen toenemen, komen herbivoren
graag terug op plekken die ze al een keer hebben begraasd. Ook hebben ze de neiging op vaste
plaatsen te rusten, te herkauwen en hun uitwerpselen te deponeren.

Inzetbaarheid

5:

De keuzewelk soort grazer moet worden ingezet in welk soort terrein isafhankelijk van de uitgangssituatie en van de doelstelling die men voor ogen heeft voor dat terrein (zie ook bij werkmethode). Het exacte aantal dieren kan worden bepaald aan de hand van de gewenste hoeveelheid ruimte en hoeveelheid beschikbaar voedsel. In het algemeen hanteert men voor extensieve
begrazing een norm van 1 CrootVeeEenheid (CVE) per 4 hectare voedselarm grasland. Voor
voedselrijkere grasland kan dat oplopen tot ca 1 dier per 2 hectare. Het aantal beesten voor
1 CVE is 1volwassen grote koe, 2 volwassen kleine runderen of pony's of 10 à20 kleine schapen.
Om bijvoorbeeld boomopslag terug te dringen en te verwijderen en het terrein daarna om te
vormen naar een graslandvegetatie, istijdelijke begrazing door geiten het enige middel.Als bosschages zoveel mogelijk onaangetast moeten blijven, kan het best met runderen worden
gewerkt. In overwegend droge terreinen kunnen alle herbivoren worden gebruikt; naarmate het
vochtiger wordt, zijn met schapen eerder veterinaire problemen te verwachten.
Op een aantal graslanden vindt een beheer plaats dat isgericht op het behoud van weidevogels.
Jaarrondbeweiding is in dat geval niet mogelijk. Bijtoepassing van seizoensbeweiding is het
moment van inscharen cruciaal.Wanneer de in te scharen dieren echter een etmaal tevoren
nuchter worden gehouden, wordt de kans op schade aan broedvogels en nesten aanzienlijk verkleind.
Terreinen die 'swinters erg nat zijn, zijn minder geschikt voor jaarrondbegrazing met landbouwhuisdieren. Naast veterinaire problemen kan de beschikbaarheid van voedsel te laag worden, met
name voor de echte grazers. Bijjaarrondbegrazing moet gedurende het helejaar voedsel van
enige kwaliteit aanwezig zijn.
Ook de ligging van het terrein en het medegebruik door andere groepen (recreanten) kan bepalend zijn voor een keus: begrazing door schapen in een veld dat grenst aan een (stedelijk) gebied
met een hoge hond-dichtheid isonverstandig. Het uitzetten van paarden in een gebied met een
dicht net van ruiterroutes is inefficiënt doordat de grazers te makkelijk worden afgeleid door
langskomende bereden paarden.

Vereiste (speciale) kennis
Het Innovatie- en Praktijkcentrum Dier in Barneveld geeft cursussen in het omgaan met en verzorging van runderen, paarden en schapen in het begrazingsbeheer.

Werkmethode
Dieren kunnen vanuit verschillende eigendomsituaties als begrazingswerktuig worden ingezet:
- andermans beesten (jongvee) met/zonder verder toezicht: van een lokale boer, veehouder of
-handelaar, ponyclub enz. of van een leasebedrijf. Er moeten duidelijke afspraken over perioden, tijden, aantal en verantwoordelijkheden zijn gemaakt;
- eigen beesten (beheerboerderij).
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Daarnaast moet een keuze worden gemaakt uit:
- jaarrond- of seizoenbeweiding;
- dag/nachtritme (schaapskudde met herder).

Onderhoud en verzorging
Omdat de grazers als landbouwhuisdier onder de Veewet vallen, is het verlenen van veterinaire
zorg verplicht. Het Heek-rund valt niet onder de Veewet, maar dat ontslaat de beheerder niet van
de verzorgingsplicht.
Het vee moet regelmatig worden gecontroleerd. Perweek een of twee ronden door het terrein is
voldoende. In de begintijd waarin het vee het terrein nog moet leren kennen en waarin de voorzieningen op funktie moeten worden beoordeeld, iseen dagelijkse controle nodig.
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De Veluwsegeit

Onder de veterinaire zorg valt preventieve behandeling: inentingen tegen besmettelijke ziektes
(TBC,Abortus Bang, Mond-en-klauwzeer) en zo nodig ontwormen. Parasitaire infecties doen zich
vooral voor bij schapen, paarden, geiten en pony's, minder bij runderen. Het ontwormen voor
de inbreng in het terrein en tijdens het verblijf lijkt nuttig en noodzakelijk. Longwormpreventie
voor runderen is noodzakelijk vóór dat ze in het terrein worden gebracht en bij terugkeer naar de
eigenaar.
Daarnaast curatieve behandeling (hoef- en klauwverzorging, verwondingen) en ook bij verloskundige- , geboorte- en inteeltproblemen (regelmatig nieuwe dekram/stier/hengst) moet de veearts
adviseren en assisteren. Inteelt treedt op of vormt een voortdurende bedreiging bij rassen die
zeldzaam zijn of dreigen te worden (Veluwse geit).
Daarnaast is incidenteel veterinaire hulp nodig bij bv faeces-onderzoek, bepaling en controle van
gehalten van bv calcium (Ca), koper (Cu) en magnesium (Mg), het aanbrengen van oormerken
vanwege de Identificatie- en Registratieregeling voor runderen enz.
Op terreinen met jaarrondbegrazing zijn in het algemeen meer veterinaire problemen dan op terreinen met seizoenbeweiding; bij de grote huisdieren doen zich namelijk in de zomer veel minder
problemen voor dan in de winter.
Voedingsstoornissen lijken zich in begrazingsterreinen weinig voor te doen. Dat hangt samen met
het meer natuurlijke voedsel dat de dieren opnemen, hoewel wel alle mogelijke 'giftige' planten
met alle mogelijke ziektebeelden in graslanden voorkomen. Zo wordt aangeraden Taxus en rhododendron uit het terrein te verwijderen voordat de begrazing begint.
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Tegen extreme weersomstandigheden kan stalling of beschutting in het terrein worden aangeboden in de vorm van shelters (afdakjes, windkering).
Voor dieren die zijn ingezet voor jaarrondbegrazing moeten altijd voorzieningen worden getroffen voor bijvoedering onder exceptionele omstandigheden (veel sneeuw, ijzel). Zeer goed leent
zich hiervoor geconserveerd gewas uit eigen terrein. Bijvoeren met gebiedsvreemd materiaal in
geval van afwezigheid van voldoende voedsel geeft aanleiding tot een ongewenste extra
instroom van nutriënten.

30

Heideschapenin desneeuw. Bij
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Een beest kan zonder bezwaar in een winterperiode 25% van zijn lichaamsgewicht verliezen mits
het in de volgende seizoenen de kans krijgt voor herstel van de tekorten.
Vee moet over goed drinkwater kunnen beschikken.Als oppervlaktewater van goede kwalitiet
aanwezig is, kan dat direct worden gebruikt. Andere mogelijkheden zijn het aanleggen van
drinkplaatsen. Hiermee wordt tegelijkertijd een mogelijkheid tot zonering in de begrazingsintensiteit geboden. Drinkpoelen kunnen permanent water en badmogelijkheid bieden en leveren
daarbij nog biologische meerwaarde aan het terrein (reptielen, amfibiën, insekten, moeras- en
oeverplanten).
Het hebben van meer drinkpoelen geeft een risicospreiding bij langdurige droogte. Eventueel
moet de waterhoeveelheid kunstmatig worden aangevuld. Het gebruik van weidepompjes maakt
het mogelijk grondwater van diep uit de bodem omhoog te halen.
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Voor het vangen, transport en verrichten van veterinaire hulp kunnen verplaatsbare afscheidingen
en kralen worden gebruikt. Voor het transport zijn (gekeurde) veevervoerwagens nodig.

Veiligheid
Voor de begrenzing van het terrein en van terreingedeelten die bijzondere aandacht vragen, kunnen verschillende soorten afrasteringen met doorgangen voor publiek en beheerders worden
gemaakt voor zover er geen natuurlijke barrières (brede natte sloten met steile taluds, groot
water) zijn. Als sloten alsveekering dienst doen, iser bij ijsvorming een kleine kans dat het vee
wegloopt. In dat geval moet het vee tijdelijk naar een ander gebied worden overgebracht.
Ondanks het feit dat grote grazers over het algemeen niet de neiging hebben zich vijandig tegenover mensen (publiek en personeel) op te stellen, kunnen er situaties zijn die extra voorzichtigheid vragen. Zogende dieren en stieren of hengsten kunnen een aanvallend gedrag vertonen en
eventueel doorzetten. Problemen ontstaan in de regel als mensen met of zonder honden zich
afwijkend gedragen: daarom moeten bij de toegangen tot het terrein borden met waarschuwingen staan die wijzen op mogelijke risico's en hoe de mensen zich dienen te gedragen.

Milieu
Volgens de Meststoffenwet produceren de graasdieren naar de algemene norm een belangrijke
hoeveelheid fosfaat. Deze produktie isvolgens de Meststoffenwet slechts acceptabel indien er een
dusdanig oppervlak landbouwgrond in het bedrijf van de beherende instantie tegenover staat dat
de norm per ha (125 kg P205 per jaar) niet wordt overschreden. Inwerkelijkheid blijft de mest
echter achter in het natuurterrein en iser qua bedrijfsvoering helemaal geen relatie met landbouwgrond aanwezig.Voor natuurbeheerbeheer bestaat een norm van 70 kg P205 /ha/jaar. In de
praktijk is het referentiegetal (de totale fosfaatproduktie van een veestapel gedeeld door het
oppervlak) ver beneden de norm.
De regelgeving vanuit het ministerie van LNV isgericht op de gebruikelijke Nederlandse omstandigheden. Veehouderij ten behoeve van het natuurbeheer past daar slecht in (oormerken, I- en Rregeling).

c

Kadavers: ingevolge de Veewet en Dierenbeschermingswet mag geen dood vee in het terrein
worden achtergelaten. Gevonden kadavers moeten worden afgevoerd naar een destructiebedrijf.
Eendood Heek-rund hoeft echter niet te worden afgevoerd, omdat deze soort niet onder de
Veewet valt.
Door betreding treedt een belangrijk neveneffect van begrazing op: de zode wordt meer of minder open of losgetrapt en de bovengrond wordt verdicht. Aanwezig dood materiaal wordt omgeschoffeld, losgemaakt en verkleind. Dit kan leiden tot differentiatie in het terrein, en is afhankelijk
van de beheerdoelstelling positief of negatief.

Produktiviteit
De produktiviteit van ingezette grazers wordt bepaald door:
- soort;
- dichtheid;
- zonering/geleiding.

Kwaliteit
De kwaliteit van het werk van ingezette grazers isdoor de beheerder te beïnvloeden. Hij kan het
graasgedrag in zekere mate sturen door het (on)toegankelijk maken van bepaalde terreingedeelten door inrasteren (buiten- en binnenrasters), door begeleiding door een herder of door het bieden van extra's op bepaalde plaatsen zoals drinkplaatsen, likstenen, bijvoedering, schuurpalen en
andere verleidingen. Hij kan het aantal, de soort en de periode van inzet bepalen.
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Kosten en baten
Kosten
Kostenposten bij begrazing zijn:
- veterinaire verzorging;
- onderhoud (bijvoedering, toezicht);
- stalling, beschutting, rasters;
- inhuur/lease-vee.
Afhankelijk van de grootte, de financiële opzet en vorm van een project moeten vaste en variabele kosten worden toeberekend. Of en hoe afschrijving van stalling en rastering in de exploitatie
moeten worden meegenomen, isvan geval tot geval te bezien.
De kosten van het rasteren variëren sterk. Een schapenraster kost circa ƒ 5-1O/m1 (exclusief roosters, hekken). Hiervoor wordt nog eensƒ 5-1O/m' gerekend.Voor zwaardere rasters (runderen)
moeten uiteraard hogere bedragen worden berekend,ƒ 20-40/m', exclusief roosters en hekken.
De rasters vergen geregeld controle en reparatie. Elektrische rasters worden meestal in 10 jaar
afgeschreven, de andere rasters in 20-30 jaar.
Runderen/paarden kan men ook inhuren via vee-leasebedrijven (1 per 2-3 ha tot 1 per 10-12 ha).
De netto kosten voor runderen/paarden in eigen beheer of uitbesteden zijn circa ƒ 50-400 per
ha/jaar, exclusief rasters. Deze kosten (onderhoud, afschrijving) worden gemiddeld gesteld op
ƒ 20-50/ha/jaar.

c

Schapen en geiten kunnen per kudde worden ingehuurd of uit eigen veestapel worden betrokken
(1 schaap per 1-3 ha). Een 'losse' kudde moet binnen een (verplaatsbaar) raster worden gehouden.
Een gehoede kudde bestaat meestal uit 75-150 dieren, grotere kudden zijn echter ook denkbaar.
Een en ander hangt af van de te begrazen oppervlakte waarbij rekening wordt gehouden met
ongeveer 1schaap per 1-3 ha.Wordt een kudde gehoed en gehuisvest, dan rekent men voor
schapen op circa ƒ 205 aan netto kosten per diergroep (=3 dieren, ram, ooi, lam) (dieren, voeding, toezicht en huisvesting). Vaak issubsidie mogelijk; die kan gegeven worden per hectare,
per jaar per hectare of per jaar per kuddedier (bijvoorbeeld ƒ 95/ha, ƒ 110/jaar/ha of
ƒ 35/jaar/kuddedier).
Subsidieverstrekkingen verschillen per organisatie, streek en doelstelling (VW, provincie, enz.).
Bij inscharen liggen de netto kosten lager, circa ƒ 50-100/ha, exclusief de rasterkosten.
Het Groningse Bureau Ecoplan-natuurontwikkeling bv biedt een mogelijkheid tot het leasen van
grazers. Zij maken in samenwerking met de aanvrager een bezettings-plan voor het object en
leveren daarna de grazers. Een kudde Konik-paarden van 4 CVE (hengst, drachtige merries en
een jonge merrie) is bij hen te huur voor ƒ 3.000 per jaar, een kudde Soay-schapen met 2 CVE
(5 rammen, 10 drachtige ooien en 5 jonge ooien) voor ƒ 1.000 en een familie runderen -Schotse
Hooglanders, Galloways -van circa 6 GVEkostƒ 7.500 per jaar (exclusief BTW). Deze prijzen zijn
all-in, inclusief transport maar er wordt op gerekend dat de beheerder zelf zorgdraagt voor een
goed veekerend raster of sloten, een veekraal, drinkvoorziening en de dagelijkse verzorging.

Baten
De verkoop van ouder vee of van jonge mannelijke dieren die voor een evenwichtige opbouw
van een kudde moeten worden verwijderd voordat ze lastig worden, voor slacht of uitwisseling
met andere kuddes of van produkten van het vee (dekgeld, sperma voor de k.i., pasgeborenen,
wol), kan een batig saldo leveren.
Inscharen: soms isinscharen met een geringe positieve netto opbrengst (uiterwaarden, dijken en
schraalgraslanden) mogelijk.
Premies op ooi, zoogkoe en stier kunnen worden uitbetaald op grond van de McSharry-besluiten.
506

Begrazing

Deze besluiten zijn in 1994 genomen uit handelspolitieke en financiële overwegingen om handelsoverschotten binnen de EGop te lossen en uit milieu-overwegingen.
Of een eigen beheerboerderij (per regio) van waaruit eigen vee over de diverse objecten kan worden verdeeld lonend is, isafhankelijk van de grootte en aard van het bedrijf, de personeelsbezetting en het gevoerde beleid.

Aanbevelingen
- maak een dierkeuze op grond van doelstelling, voedselaanbod, verzorgingsbehoefte en (recreatief) medegebruik van het gebied en andere contacten met het publiek;
- zorg voor regelmatige controle en verzorging;
- begin een begrazingsproject in het voorjaar voor het groeiseizoen. De dieren hebben dan de
kans het terrein in de voor hen gunstige periode te leren kennen en zich vervolgens voor te
bereiden op de ongunstiger jaargetijden;
- zorg voor voorlichting;
- maak gebruik van betrouwbare handelaren en schakel zo mogelijk organisaties in die zich
bezig houden met programma's voor 'natuurlijke fok'.

Merkenlijst
Paarden:
Konik ('Tarpan')
Przewalskipaard
Shetlandpony
New-Forestpony

Fjordenpaard
Ijslandse pony
Exmoorpony
Welshpony

Runderen:
Schots-Hooglandrund
Dexterrund
MRIJ-vee
Blaarkop
Charolais
Blonde d'Aquitaine

Calloway
Heck-rund
FH-vee
Fjellrund
Limousin

5C

Schapen:
Drents heideschaap
Kempisch heideschaap
Soay-schaap

Veluws/Bentheimer schaap
Schoonebeker

Geiten:
Nederlandse landgeit
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Rastersen heiningen
Om vee en mensen binnen en/of buiten de perken te houden, zijn verschillende maatregelen
mogelijk. Rasters, heiningen en publieksdoorgangen zijn er in vele maten en uitvoeringen. (Zie
ook thema Bosverjonging, wildafweermiddelen).
Een heel terrein kan omheind zijn met een buitenraster om vee of wild binnen te houden.
Afhankelijk van de te weren soort is het zwaar of licht, hoog of laag, ingegraven of 'open'.
Om het terrein voor (voertuigen van) beheer en publiek toegankelijk te houden, kunnen er
(publieks-)doorgangen in worden gemaakt.

Uitvoeringen
Een raster isopgebouwd uit palen, draad en/of gaas.
Het materiaal van de palen kan zijn hout, kunststof, metaal of beton. Bij houten palen kan worden gekozen voor verduurzaamd inlands (zacht)hout (gecreosoteerd, gewolmaniseerd), onbewerkt (gekloofd) inlands hout (bijvoorbeeld tamme kastanje) en tropisch hardhout. Ook kunststof
palen, metalen palen met betonvoet of betonnen palen zijn voor een strak raster zeer goed bruikbaar.
Voor een heining voor grote grazers iseen afzetting met draad vaak voldoende. Verzinkte gladde
draad is het prettigste aan te brengen, puntdraad iszeer effectief. Hulpmiddelen bij het plaatsen
van palen en het spannen van de draden zijn trekker, plantgaten- of grondboor, palenzetters en
sleggen; hulpmaterialen draadspanners, hamers, tangen en bevestigingsmateriaal (krammen).

C

In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld een binnenraster voor tijdelijke afscherming van een gebied of
object, kan een elektrisch raster worden geplaatst. Erzijn systemen van verplaatsbare elektrische
rasters in de handel. Een elektrisch raster bestaat uit een spanningsbron (9 Volts-batterijen of
accu's,zonnepanelen, lichtnetappatuur) met regelapparatuur, schrikdraad of-band en isolatoren.
De regelapparatuur verzorgt o.a. de impulsen: korte duur en lage intensiteit, met een energie van
circa 0,25-6 Joule. De afrasteringslengte isafhankelijk van de capaciteit van de spanningsbron en
neemt snel af met het verminderen daarvan. Het stroomverbruik is 10-50 mA bij een uitgangsspanning van 1.000-4.000 Volt bij 500 Ohm . Bij gebruik van een lichtnetapparaat wordt een
bliksembeveiligingsset aanbevolen.
De onderhouds- en controlekosten voor elektrische rasters zijn hoog, maar voordeel isde snelheid waarmee gebieden (tijdelijk) kunnen worden gerasterd. Om stroomverlies door hoge vegetatie te voorkomen, moet regelmatig onder een schrikdraadraster worden gemaaid.
Bij rasters met gaas moet de juiste maasgrootte en materiaalzwaarte worden gekozen om vastraken van dieren en beschadigingen te beperken, bijvoorbeeld zeskant of vierkant vlechtwerk (harmonikagaas), schapengaas en ursusgaas.
Voor een betrouwbaar hek isvoor de meeste dieren een hoogte van ca 1,20 m met 3of 4 gladde
draden of gewoon puntdraad voldoende. Sommige veerassen hebben een hoger raster nodig.
Zo isvoor de (kleine!) Calloway 1,40 m het minimum! Op een slappe bodem moeten de dikke
palen dicht bij elkaar staan op ca 2 m van elkaar.
Soms moet boven een ursus-gaas afrastering een extra puntdraad komen tegen het 'overhangen'
door met name ponies.
De afrastering moet zo min mogelijk vernielzucht opwekken. Hiervoor kan de afrastering zoveel
mogelijk in de vegetatie worden gezet zodat die minder zichtbaar is, dus vaak enige meters binnen de buitengrens van het object.
Eventueel wordt alsextra beveiliging een schrikdraad aangebracht. Deze hoeft niet altijd te werken. Ook langs een veekerende sloot kan een secundair raster worden geplaatst met maar één
draad die op het schrikdraadsysteem kan worden aangesloten.
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Doorgangen
Een raster sluit in principe een terrein geheel af. Het isechter noodzakelijk dat de terreinen toegankelijk blijven voor het beheer, de recreatie, de brandweer, enz. Hiertoe moeten voor die groepen doorgangen in het raster worden gemaakt die echter voor ingezette grazers en wild onoverkomelijk moeten zijn. Onderscheid kan worden gemaakt in voertuigdoorgangen en publieksdoorgangen.

Voertuigdoorgangen
De bekendste voertuigdoorgangen zijn de wildroosters. Deze bestaan in diverse maten en soorten: zowel in de afstand van de staven als de zwaarte daarvan. De keuze voor een bepaald rooster
hangt af van het binnen of buiten te houden vee of wild en de weg die het raster kruist. De
zwaarte van het te verwachten verkeer speelt ook een belangrijke rol.
Als er geen kruisende weg is, kan een elektrisch wildrooster worden aangelegd. Hierbij ligt in de
rasteropening op circa 5 cm boven de grond een aantal spanningsdraden die passage door vee of
wild verhinderen. Ze worden gevoed door een spanningsbron (lichtnet met trafo, batterij, accu
met/zonder zonnecel). Deze roosters zijn niet in de handel, maar kunnen zelf met behulp van
gegalvaniseerd draad, schrikdraad, isolatoren en wat installatiemateriaal voordelig worden
gemaakt.

Publieksdoor- en overgangen
Publieksdoorgangen zijn er in veel maten en soorten.Ten eerste zijn er de gewone mechanische
wildroosters in een lichte uitvoering. Zo mogelijk worden veeroosters boven water gemonteerd.
Daarnaast zijn er talloze mogelijkheden voor voetgangersdoorgangen die het wild of vee geen
mogelijkheid voor passage geven: poorten, overstappen over rasters, tourniquets, stegeis of sluizen, klaphekken, enz.
Somsworden deze kleinere voetgangers/fietsdoorgangen extra aangelegd naast een voor voetgangers moeilijk te passeren voertuigdoorgang.

5C

Overstap, tourniquet enstegel:simpele publieksdoorgangen

Milieu
De keuze van de soort hout is bij palen van belang. De voorkeur verdient het gebruik van onbewerkt inlands hout. De tamme kastanje levert hout dat ongeconserveerd lang van goede kwaliteit
blijft.
Bijverduurzaamd hout kunnen bepaalde giftige stoffen in het milieu terechtkomen. Dit treedt
vooral op indien de palen gedurende bepaalde perioden in het water staan. Uit gecreotoseerd
hout kunnen PAK's uitlogen, uit gewolmaniseerd hout metaalzouten op basis van bijvoorbeeld
koper (Cu), chroom (Cr), tin (Sn), Zink (Zn) en arsenicum (As).
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Een doorgang ineen
elektrischraster

Aan gebruik van tropisch hardhout kleven meestal ecologische nadelen gelet op de veelal vernietigende wijze van exploitatie van het tropisch regenwoud.
Door gebruik van verzinkt materiaal (bijvoorbeeld draad of palen) kan zink in het milieu komen.

Kosten

5C

De kosten voor een raster zijn opgebouwd uit materiaal- en arbeids/machinekosten.
Afhankelijk van de in te rasteren dieren worden 2 of meer draden of gaas gebruikt en is het aantal
palen en schoorpalen per 100 m verschillend. Voor een elektrisch raster zijn minder palen per
100 m nodig, maar de kosten worden verhoogd door de elektrische installatie en de specifieke
bevestigings- en isolatiematerialen. Hierdoor variëren de kosten van het rasteren sterk.
Schapenraster kost ƒ 5-10/m' (exclusief roosters, hekken). Hiervoor wordt nog eens ƒ 5-10/m 1
gerekend. Voor zwaardere rasters (runderen, zwartwild) moeten hogere bedragen worden berekend, ƒ 20-40/m', exclusief roosters en hekken.
De rasters vergen geregeld controle en reparatie. De afschrijving van elektrische rasters gebeurt
meestal in 10jaar, de andere rasters worden in 15-20 jaar afgeschreven.
Staatsbosbeheer heeft enkele normen gesteld voor kosten van raster, poort, enz (1994):
aanlegkosten (ƒ)

kosten/jr (ƒ)

raster
- 3-draads (m')

4,60

0,77

-5-draads (nï)

5,92

0,99

- 6-draads (m1)

6,58

1,10

poort (stuk)

581

97

wandelaarspassage

160-190

27

wegrooster

7.134

975

Een ander probleem is het rendabel verwijderen van een raster. Men kan het botweg weghalen
en naar de stort brengen, maar omwille van het milieu is hergebruik van materiaal aan te bevelen.
Normaal isgebruikt gaas zeer lastig opnieuw te gebruiken, omdat netjes oprollen in het veld
moeilijkheden oplevert waardoor het een tweede keer niet weer netjes strak iste krijgen.
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Hiervoor iseen gaaswikkelmachine ontwikkeld. Deze machine hangt in de hefinrichting van een
trekker, wordt door een hydromotor aangedreven, en kan het van de palen losgemaakte oude
gaas oprollen. Alsvoorbereidende werkzaamheden zijn nodig het losmaken van het gaas en
eventueel oude ingegraven anti-konijn-hulpstukken verwijderen. Naderhand kunnen de palen
met een palenlichter in de hefinrichting worden verwijderd. Voor het werk zijn 2 personen
nodig: een trekkerchauffeur en een medewerker om het gaas te 'sturen' en langs obstakels te leiden.
Eenvergelijking tussen deze methode en het oude systeem (verwijderen van gaas en palen;
palen eventueel hergebruiken en het gaas naar oud-ijzerboer (stortkosten) levert het volgende
op:
opruimen en herplaat-

opruimen, nieuw raster,

senoudraster (m')

ingraven, incl. materiaal

- opruimen
-verwijderen oud konijnengaas

ƒ 1,80
ƒ 5,50

- oprollen raster,
verwijderen palen,
raster herplaatsen

ƒ 4,25

-stortkosten

ƒ 1,40

- plaatsen,ingraven,
materiaal

ƒ17,36

- materiaal

ƒ 2,04

- gaas ingraven

ƒ 1,95

totaal

ƒ13,74

ƒ 20,56

Derhalve een besparing per strekkende meter van ƒ 6,82 en vermindering van de milieubelasting.

SC

Merken
Voor palen, gaas en bevestigingsmateriaal: de lokale leveranciers.
Voor kastanjehouten rasterpalen en hekwerk:
van Vliet-Leersum,
Maarsbergseweg 53, 3956 KV Leersum, 03434 - 54400 (0343-454400) ')
Gaaswikkelmachine:
fa Veldman & Dijkstra,
Hekkumerweg 9, 9774 TH Adorp, 05909 -1925 (050-3061925)>)
fa Acon,
Handelsweg 8, 8152 BN Lemelerveld, 05722 - 2378 (0572-372378) ')
n

) telefoonnummers per 10-10-1995 tussen haakjes vermeld.
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Kunstmeststrooiers
De kunstmeststrooier iseen werktuig waarmee (kunstmest)stoffen in droge vorm kunnen worden
verdeeld over een gewas of over de grond. De meeste meststoffen worden in korrelvorm geleverd. Enkele meststoffen worden in poedervorm aangeboden (kalkmeststoffen).
De verdeling van de meststoffen over een perceel wordt steeds belangrijker in verband met het
terugdringen van schadelijke milieu-effecten.
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Een pendelstrooier

Uitvoeringen

3L

De meest gebruikte kunstmeststrooiers in Nederland zijn de centrifugaalstrooier en de pendelstrooier. Daarnaast zijn nog de pneumatische strooier en de vijzelstrooier op de markt.
De centrifugaalstrooier en de pendelstrooier werpen de meststoffen naar achteren, terwijl de
meststoffen bij de pneumatische strooier en de vijzelstrooier min of meer naar beneden vallen.
De centrifugaal- en de pendelstrooier hebben een variabele werkbreedte die kan variëren van8
tot 36 meter. Strooiers met een vaste werkbreedte hebben een strooibreedte van 2 tot 10 meter.
Voor transport zijn laatstgenoemde meestal opklapbaar of worden in de lengterichting vervoerd.
De bakinhoud van kunstmeststrooiers die aangebouwd worden in de driepuntshefinrichting
loopt van 300 tot 2.000 liter. Voor gebruik op een bodem met geringe draagkracht kunnen ook
strooiers worden geleverd in getrokken uitvoering. Deze hebben een capaciteit die varieert van
600 tot 1.600 liter. Daarnaast zijn getrokken kunstmeststrooiers op de markt die een veel grotere
bakinhoud hebben; daar kan de capaciteit oplopen tot 10.000 liter.
Het vereiste motorvermogen van de trekker wordt bij kunstmeststrooiers in de driepuntshefinrichting hoofdzakelijk bepaald door het hefvermogen van de trekker. De aandrijving van de verdeelinrichting (via de aftakas) kost relatief weinig vermogen. Bij getrokken kunstmeststrooiers
moet rekening worden gehouden met voldoende trekvermogen.

Speciale uitvoeringen
Voor het uitvoeren van een bemesting in hoog opgaande gewassen (zogenoemde overbemesting) kunnen enkele typen kunstmeststrooiers worden uitgerust met een verhoogde verdeelinrichting.
Een hydraulisch bediende afsluiting van de kunstmesttoevoer isop de kleinere strooiers een extra
uitvoering.
De doseerinrichting kan elektronisch worden gestuurd: de dosering wordt dan automatisch aangepast aan de rijsnelheid.
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Een speciale kantstrooi-inrichting vergemakkelijkt het strooien langs perceelsranden. Het voorkomt bij een juist gebruik dat kunstmest in kavelsloten terechtkomt of dat perceelsranden te weinig krijgen.
Naast kunstmeststoffen kunnen de meeste kunstmeststrooiers ook granen en zaden strooien. Voor
fijne zaden is meestal een speciale doseerinrichting nodig.

Werking
De centrifugaal- en pendelstrooier bestaan uit een voorraadbak waarvan de onderkant op een
trechter uitloopt. Onder deze trechter is het doseringsmechanisme bevestigd. Meestal zijn dit
twee ronde platen die zijn voorzien van gaten. De doorstroom van de meststoffen kan worden
geregeld door de ene plaat ten opzichte van de andere te verdraaien. Bij de centrifugaalstrooier
valt de meststof vanuit het doseringsmechanisme op een sneldraaiende strooischijf waarop schoepen zijn gemonteerd. Hierdoor wordt de meststof in een boog weggeslingerd. De plaats waar de
kunstmest op de strooischijf komt, bepaalt de plaats waar de kunstmest terechtkomt (recht of
schuin achter de trekker). Vaak kan de doseerinrichting naar links of rechts worden verschoven.
Erzijn zowel enkelschijfs alstweeschijfs centrifugaalstrooiers.
Bij de pendelstrooier valt de meststof na het doseermechanisme in een snel heen-en-weer gaande
strooipijp. Hierdoor wordt de meststof naar achteren geworpen echter niet zo ver als bij de centrifugaalstrooier. De slag van de strooipijp kan worden veranderd, waardoor de strooibreedte kleiner
of groter wordt.
Om verklontering van de meststoffen (brugvorming) in de voorraadbak te voorkomen en om een
regelmatige toevoer van kunstmest te verkrijgen,wordt gebruik gemaakt van een roerinrichting
(agitator). Met name bij gebruik van vocht(gevoel)ige meststoffen en bij werkzaamheden onder
luchtvochtige omstandigheden isdit van belang.
Een pneumatische strooier maakt gebruik van een door een ventilator opgewekte luchtstroom die
ervoor zorgt dat de meststof via pijpen naar een aantal verdeelplaatjes wordt getransporteerd. De
dosering vindt plaats door middel van een verdeelrad dat zich onder in de voorraadbak bevindt.
Dit verdeelrad wordt door een of meer sterwielen aangedreven.
De vijzelstrooier wordt hoofdzakelijk voor het verspreiden van kalkmeststoffen gebruikt. Deze
heeft onder de voorraadbak een vijzelvoor het verdelen van de meststof. De dosering vindt plaats
door middel van een opening met een schuif.

SO

Het belangrijkste punt voor het beoordelen van de werking van een kunstmeststrooier is de verdeling van de kunstmest. In de afbeelding zijn de strooibeelden weergegeven van de meest
gebruikte kunstmeststrooiers. Uit deze afbeelding isaf te leiden dat er overlapping moet plaatsvinden om een gelijke verdeling te krijgen op een perceel. Bij de pendelstrooier is bijvoorbeeld
een overlap van 50 % van de vorige werkgang nodig.

Inzetbaarheid
De kunstmeststrooier in zowel aanbouw- als getrokken uitvoering kan alleen worden ingezet op
redelijk vlakke terreinen. Op oneffen terreinen komt een goede verdeling van de meststof in het
geding.""
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Enkelvoudige stroibeelden van 4 verschillendekunstmeststrooiers (Landbouwmechanisatie 1-94)
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Strooibeeldmet bijbehorende overlap (LM 1-94)
Bij regenachtig weer moet de kunstmest tegen vocht worden beschermd. Meestal kan een kunststof doek over de voorraadbak worden gespannen. Kunstmestkorrels trekken snel vocht aan en
gaan dan samenklonteren. Dit kan leiden tot brugvorming of verstoppingen.

Ervaring en kennis
O m een goede verdeling van kunstmeststoffen te verkrijgen, moet men ervaring hebben in het
werken met een trekker en kennis hebben van het afstellen van de strooi-inrichting. Ook het kunnen beoordelen van strooibeelden hoort daarbij.

Werkmethode
Afhankelijk van de grootte van de gift per hectare, de rijsnelheid en de werkbreedte moet de
doseerinrichting worden afgesteld (met behulp van een door de fabrikant bijgeleverde tabel). De
OVERZICHTVOORen ACHTER

5:

I I

Bijdemeestekunstmeststrooiersisde

-f L
werkbreedte

|

strooibreedte

overlap

strooibreedte niet gelijk aan dewerkbreedte, doordat overlap nodigis

schijvenstrooier

Niet allekunstmeststrooiersgeven een zelfdeverdeling opdeakker
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controle op deze afstelling doet men door een zogenaamde 'afdraaiproef' uit te voeren. Hierbij
wordt gedurende een bepaalde tijd de kunstmest opgevangen die door een in bedrijf zijnde
kunstmeststrooier gestrooid is. Hiervoor zijn speciale voorzieningen leverbaar. De opgevangen
hoeveelheid kan worden vergeleken met de ingestelde waarde. In de praktijk wordt geadviseerd
om tenminste bij elke nieuwe partij kunstmest een afdraaiproef uit te voeren, omdat de variatie in
korrelgrootte en de doorstroming niet onder alle omstandigheden gelijk is.Alleen een kunstmeststrooier die vlak hangt kan de kunstmest goed verdelen.
De routing op een perceel is afhankelijk van de werkbreedte van de kunstmeststrooier. Deze
wordt bepaald door de benodigde overlap en de strooibreedte van een kunstmeststrooier. De
werkgangen kunnen op verschillende manieren worden gemarkeerd. Eenveel gebruikte methode
is het gebruik van sjalonstokken of vlaggetjes die op de kopakkers van een perceel worden
geplaatst met een tussenafstand gelijk aan de werkbreedte. Bij kunstmeststrooiers zonder kantstrooi-inrichting moet bij de perceelsranden een afwijkende werkbreedte worden aangehouden!
Door het verleggen van het strooibeeld kan een redelijke verdeling worden verkregen tot aan de
perceelsrand.
Kunstmeststrooiers met een kantstrooi-inrichting (twee strooischijven) hebben de mogelijkheid
vlak langs een perceelsrand te rijden. Daarbij wordt de toevoer naar één schijf afgesloten. Een
kantstrooiplaat wordt tussen de twee strooischijven geplaatst, waardoor de kunstmestkorrels niet
naar de perceelsrand kunnen worden geworpen.
Nadat een perceel in de lengterichting isgestrooid, worden de kopakkers gestrooid. Hierbij is het
belangrijk dat de werkgangen in de lengterichting elke keer dezelfde lengte hebben. Dit zorgt
ervoor dat bij het strooien van de kopakker een juiste overlap plaatsvindt, zodat ook hier de hoeveelheid en verdeling van de kunstmest juist is.

Onderhoud
Het dagelijks onderhoud bestaat uit:
- schoon spuiten van de kunstmeststrooier, met name de onderdelen die in contact komen met
de kunstmest; de meeste kunstmeststoffen zijn agressief en tasten snel metalen onderdelen
aan;
- inoliën blanke delen;
- doorsmeren van de tussenas.
Het dagelijks onderhoud duurt circa 1 5 minuten.

SC

Het wekelijks onderhoud bestaat uit:
- doorsmeren smeerpunten.
In het werkseizoen moet de kunstmeststrooier droog gestald kunnen worden om te voorkomen
dat het hele mechanisme en de voorraadbak met eventueel resten kunstmest vochtig worden.
Kunstmeststrooiers die in de winterstalling worden gezet, moeten eerst grondig worden gereinigd, bij voorkeur met een stoomcleaner.
Daarna moet een conserveerolie worden
aangebracht om roesten van blanke delen
te voorkomen.

\S?\ "^\Y

4J§||
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Laat bij het vullen debak zo diepmogelijk zakken

90 cm

Milieu
Het effect van het strooien van kunstmeststoffen op het milieu isafhankelijk van de
gebruikte stof en de mate waarin die
wordt toegediend. Het grootste risico
voor het milieu komt voort uit het gebruik
van overdosis waardoor de normale mineralenbalans wordt verstoord. Dat kan het
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gevolg zijn van een verkeerde afstelling van de apparatuur of van ongunstige weersomstandigheden. Speciale aandacht moet worden gegeven aan het strooien in de buurt van watergangen om
verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen.

Veiligheid en ergonomie
Ergelden geen specifieke veiligheidseisen voor de combinatie trekker/kunstmeststrooier. De
draaiende en bewegende delen moeten zijn afgeschermd; het uitvoeren van afstellingen moet
met uitgeschakelde aandrijving gebeuren. Gevaarlijke situaties kunnen zich voordoen indien
bedieningsorganen vast zitten als gevolg van overmatige roestvorming en corrosie. Met name bij
achterstallig onderhoud (niet schoonmaken) isde kans hierop aanwezig.
Een elektrische of hydraulische bediening van de kunstmeststrooier vergemakkelijkt het afsluiten
van de toevoer bij het eind van een werkgang. Elektronische controle op de dosering en eventuele automatische correctie verlichten het werk. Met name bij variaties in rijsnelheid komt dit een
gelijke verdeling over een perceel ten goede.
In verband met het gewicht van de zakken kunstmest isde hoogte van de bak van belang. Voor
het leegstorten van de zakken moet de bak zover kunnen zakken dat de bovenrand niet veel
meer dan 1 meter boven de grond ligt.

Produktiviteit
De belangrijkste factoren die de produktiviteit bepalen zijn:
- de werkbreedte van de kunstmeststrooier;
- de mogelijke rijsnelheid op een perceel;
- de bakinhoud van de kunstmeststrooier en de afstand tot het vulpunt.
Daarnaast heeft de vorm en de afmeting van het perceel ook enige invloed op de produktiviteit.
Deze bepalen het aantal malen keren en wenden.

Kosten
KOSTEN PER DRAAI-UUR

30

kunstmeststrooier
pendel-, 6001

pendel-, 2000 1

aanschafprijs(ƒ)

4.500

12.500

afschrijving (jaarxdraai-uren)

10x120

10x120

onderhoudskosten (//jr)

180

500

overige kosten (//jr)

464

1.310

kosten perdraai-uur (//uur)

8,75

24,45

werkuur vandemachine(//uur)

6,12

17,12

werkuur vandetrekker (//uur)

14,30

14,30

manuur (//uur)

40,-

40,-

produktiviteit(ha/uur)

1,2

1,8

kosten per ha (//ha)

50,35

39,65

KOSTEN PER OPPERVLAK

Kwaliteit
De belangrijkste factoren die de kwaliteit van het werk bij kunstmeststrooien bepalen zijn:
- juiste dosering per hectare;
- goede verdeling van de gift over het perceel;
- geen kunstmest voorbij de perceelrand.
De ingestelde dosering mag niet afwijken van de werkelijk verstrooide hoeveelheid. Overdosering
516

Kunstmeststrooiers

heeft vaak ongewenste milieu-effecten (mineralenbalans).
Deverdeling van een bepaalde hoeveelheid kunstmest moet gelijkmatig zijn. Bij een onjuiste routing of een verkeerde afstelling van de kunstmeststrooier ontstaan banen met over- en onderdosering. Dit heeft een ongelijke groei van het gewas tot gevolg en veroorzaakt inspoeling van
meststof. Het strooien langs perceelsranden geeft vaak problemen indien geen gebruik wordt
gemaakt van een kantstrooi-inrichting of -afstelling. Het gevolg isdat kunstmest tot aan de perceelsrand wordt gestrooid waardoor hier een onderdosering plaatsvindt. Strooit men voorbij de
perceelsrand, dan kan kunstmest op plaatsen terechtkomen waar men dat niet wenst, bijvoorbeeld bij de buurman.

Aanbevelingen
Bij aanschaf van een kunstmeststrooier ten behoeve van groenvoorzieningswerkzaamheden kan
men letten op:
- systeem van de strooier;
- capaciteit van de voorraadbak;
- strooibreedte. Als de strooier in de winter ook voor gladheidsbestrijding wordt ingezet, iseen
geringere strooibreedte (fietspaden!) vereist dan wanneer volvelds kan worden gewerkt.
- laadhoogte van de voorraadbak;
- onderhouds- en reinigingsmogelijkheden.

Merken
KUNSTMESTSTROOIERS: CENTRIFUCAALSTROOIERS

MERK/

PTO

inhoud

gewicht

strooi-

strooi-

aantal

aanbouw/

type

(kW)

(1)

(kg)

breedte

capac.

strooi-

cat.,bijz*

(m)

(kg/ha)

schijven

richtprijs
(ƒ)

fabrikant/
importeur

Steenbergen

AMAZONE
ZA-Mspecial
1000

1000

265

10-18

2

3pts/ll

6.975

1250

1250

287

10-18

2

3pts/ll

o.a

1500

1500

296

10-18

2

3pts/ll

6.725

5.075

ZA-OC

700

700

212

10-18

2

3pts/ll

900

900

214

10-18

2

3pts/ll

5.295

NI007

1000

238

10-18

2

3pts/ll

5.570

NI209

1200

240

10-18

2

3pts/ll

5.790

L1207

1200

279

10-18

2

3pts/ll

6.355

LI407

1400

286

10-18

2

3pts/ll

6.505

L1409

1400

281

10-18

2

3pts/il

6.575

403

400

126

10-15

2

3pts/ll

2.975

604R

620

173

10-15

2

3pts/ll

3.645

804R

800

181

10-15

2

3pts/ll

3.925

1004R

1000

189

10-15

2

3pts/ll

4.140

1204R

1200

197

10-15

2

3pts/ll

4.470

D590

600

270

12-15

2

h,3pts

o.a

Dl000

1000

320

12-15

2

h,3pts

o.a

El000

1000

346

12-24

2

h,3pts

o.a

ZA-F

Sieberg

B0CBALLE
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KuNSTMESTSTROoiERs: C E N T R I F U G A A L S T R O O I E R S ( V E R V O L C )

MERK/

PTO

inhoud

gewicht

strooi-

strooi-

aantal

aanbouw/

type

(kW)

(I)

(kg)

breedte

capac.

strooi-

al, biß' (ƒ)

richtprijs

(m)

(kg/ha)

schijven

fabrikant/
importeur

El500

1500

385

12-24

2

h,3pts

o.a

E2100

2100

440

12-24

2

h,3pts

o.a

ET

3200-4000

1960-2030

12-24

2

h,q

o.a

BL600

550

178

10-15

30-1500

1

(h),3pts

2.280(2.710)

BL800

750

192

10-15

30-1500

1

fhUpts

2.490 (2.920)

BL1000

950

201

10-15

30-1500

1

(h),3pts

2.600 (3.030)

1000

1000

350-430

12-36

35-400

2

h.3pts

5.355

1300

1300

370-450

12-36

35-400

2

h,3pts

5.660

1600

1600

385-465

12-36

35-400

2

h,3pts

6.340

1900

1900

405-485

12-36

35-400

2

h,3pts

6.155

2200

2200

430-510

12-36

35-400

2

h,3pts

7.405

2500

2500

450

12-36

35-400

2

h,3pts

7.710

2800

2800

470

12-36

35-400

2

q,h.3pts

12.675

500L

500

232

12

2

3pts

4.205

750L

750

251

12

2

3pts

4.450

1000L

1000

264-270

12

2

3pts

4.615

1250L

1250

277-285

12

2

3pts

4.865

244-4944

1

3pts,l

1.395

EX

01

COSMO

Frato

P-180

4,4

180

263

12-14

BP-251

4,4

220

273

12-14

244-4944

1

3pts,l

1.695

P-301

4,4

260

284

12-14

244-4944

1

ïptsj

1.795

P-401

4,4

300

293

12-14

244-4944

1

3pts,l

1.895

P-501

4,4

500

309

12-14

244-4944

1

3pts,l

1.995

FC-100

6-8

100

33

3-10

1

m,3pts/l-lll

1.175

GAMBERINI

Frapoma

FC-150

6-8

150

39

3-10

1

m,3pts/l-lll

1.225

SPF-100

6-8

100

39

3-10

1

3pts/l-lll

1.175

SPF-150

6-8

150

39

3-10

1

3pts/l-lll

1.225

SPA 240

20

240

15

1

3pts/l-lll

1.295

SPB 300

30

300

15

1

3pts/l-lll

1.340

SPL 400

35

400

15

1

3pts/l-lll

1.370

SPC 500

45

500

15

1

ÎDts/1-lll

1.410

SPW 450

45-50

480

111

16-20

2

m,3pts/lll

4.030

SPW550

50-55

595

118

16-20

2

m,3pts/lll

4.320

SPW 800

55-60

800

22

2

m,3pts/lll

4.830

SPW1000

55-65

1000

22

2

m,3pts/lll

5.340

CLC 2000

40-45

2000

18

1

m,3pts/lll

13.300

BE 3000R2 40-45

3000

18

1

m,3pts/lll

15.950

BE3000R4

40-45

3000

18

1

m,3pts/lll

18.750

C 5000R4

70

5000

18

1

m,3pts/lll

20.700

3-10

1

q

987

CAMO
FC 100
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KUNSTMESTSTROOIERS: C E N T R I F U G A A L S T R O O I E R S (VERVOLG)

MERK/

PTO

inhoud

gewicht

strooi-

strooi-

aantal

aanbouw/

type

(kW)

(1)

(kg)

breedte

capac.

strooi-

cat., bijz *

Cm)

(kg/ha)

schijven

FC 150

108

SPF150

108

SPA 240

200

PR 500

300

39
60

richtprijs
(ƒ)

3-10

1

q

1.033

3-10

1

3pts

987

3-15

1

3pts

1.088

3-15

1

3pts

2.246

KUHN

fabrikant/
importeur

Stierman

PK 1100
BetaH

1100-2400

390-440

12-36

>10

2

h,3pts/l,ll

v.a 11.675

Beta M

1100-2400

390-440

12-36

>10

2

e,3pts/l,H

v.a 10.565

691B

600

185

18

30-2000

2

3pts

3.710

891B

800

194

18

30-2000

2

3pts

3.950

1091B

1000

197

18

30-2000

2

3pts

4.310

ROTINA

Motrac bv

1291B

1200

210

18

30-2000

3pts

4.520

450

400

650

12

40-1600

3pts

2.485

601

600

650

12

40-1600

3pts

2.790

600L

600

750

18

40-1600

3pts

2.950

800L

800

1000

18

40-1600

3pts

3.190

1000L

1000

1200

18

40-1600

3pts

1000

1000

330

10-24

30-2000

2

3pts/ll

6.050

1500

1500

360

10-24

30-2000

2

3pts/ll

6.670

1800

1800

390

10-24

30-2000

2

3pts/ll

6.990

2000

2000

410

10-24

30-2000

2

3pts/ll

7.100

DPX 604

600

158

9-18

50-1100

2

m,h,3pts/ll

5.720

DPX 804

800

180

9-18

50-1100

2

m,h,3pts/ll

6.120

PX 1004

1000

200

9-18

50-1100

2

m,h,3pts/ll

6.605

DPX 1204

1200

295

12-24

50-1100

2

h,3pts/ll

7.720

DPX 1504

1500

315

12-24

50-1100

2

h,3pts/ll

8.275

DPX 1804

1800

342

12-24

50-1100

2

h,3pts/ll

8.870

DR 450

450

138

9-15

4-1200

2

h,3pts/l,ll

4.145

GTS

SULKY

sc
Homburg

DR 650

625

152

9-15

4-1200

2

h,3pts/l,ll

4.400

DR 850

800

157

9-15

4-1200

2

h,3pts/l,ll

4.730

DPX-CL2000

2000

380

21-36

4-1100

2

h,3pts/H

12.365

DPFXL1600

1500

430

21-36

2

h,3pts/ll

17.980

DPFXL2000

2000

450

21-36

2

h,3pts/ll

18.435

DPA XL 1600

1600

530

21-36

2

h,3pts/ll

19.715

DPAXL2000

2000

550

21-36

2

h,3pts/H

20.155

R302C

270

53

16

h,3pts

1.090

R402C

330

55

16

h,3pts

1.140

R 500 BC

500

94

12-18

50-2000

m,3pts

2.040

R 600 BC

600

157

12-18

50-2000

m,3pts

2.815

R1000BC

1000

185

12-18

50-2000

m,3pts

3.460
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KUNSTMESTSTROOIERS: C E N T R I F U C A A L S T R O O I E R S (VERVOLG)

MERK/

PTO

inhoud

gewicht

strooi-

strooi-

aantal

aanbouw/

richtprijs

fabrikant/

type

(kW)

(1)

(kg)

breedte

capac.

strooi-

cat, bijz *

(ƒ)

importeur

(m)

(kg/ha)

schijven

g,w

1.150

TEF

Keysers

80

ST80-9651

aanbouw:

3pts

72

1-4

=driepuntsophanging, aftakasaandrijving

1
bijz:

= hydraulische afstandsbediening

g

= getrokken

= mechanische afstandsbediening

w

=aandrijving door dewielen

= elektrohydraulische afstandsbediening
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natuurlijkeoevers,enz.
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Over dit thema
Dit thema bespreekt alleen de oevers van de kleine wateren.
Oevers van grote wateren, zoals rivieren, grote kanalen, meren en kust- en getijdewateren, blijven onbehandeld.
De oevers van natuurlijke of halfnatuurlijke systemen,zoals veenmoerassen, vennen en natte
duinvalleien, blijven eveneens buiten beschouwing.
Deel A isvooral voor bestuurders, maar ook voor hen die nader geïnformeerd willen worden over
het hoe en waarom van natuurvriendelijke oevers. Inhoudelijke, biologisch-ecologische en landschappelijke, wettelijke en juridische achtergronden worden in dit deel behandeld.
In deel Bkomen het beheer en de beheermaatregelen aan de orde.
In deel Cworden de beheerwerktuigen besproken.

Begrippen
Bij de behandeling van natuurvriendelijke oevers wordt een groot aantal begrippen en vaktermen
gebruikt. Inveel gevallen worden dezeverklaard op de plaats waar zij voor het eerst aan de orde
komen. Met het oog op de leesbaarheid van de tekst wordt een verklaring vaak ook achterwege
gelaten. Voor een toelichting op deze begrippen en termen kan men de begrippenlijst raadplegen die in het hoofdstuk Diversen is opgenomen.
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Dewaterviolier is eenindicator van zwakstromend schoon (kwel)water

525

Natuurvriendelijkeoevers

Achtergronden
Het Nederlandse landschap wordt van oudsher gekenmerkt door talrijke verschillen.Van plaats
tot plaats komen verschillen voor in terreinhoogte, vochtigheid, klimaat, bodemgesteldheid en
plantengroei. Vooral het onderscheid tussen hoog en laag isvan wezenlijk belang. Dat bepaalt in
beginsel in welke richting allerlei natuurlijke processen verlopen, welke plaatsen droog zijn en
welke nat en waar de overgang ligt tussen land en water. Deze overgangen zijn voor veel planten, dieren en levensgemeenschappen van levensbelang. Ook het functioneren en voortbestaan
van de mens wordt in sterke mate bepaald en gestuurd door de aan- of afwezigheid van water.
Vrijwel alle oude nederzettingen zijn gesitueerd in of nabij de grensgebieden tussen water en
land, langs de randen van rivier- en beekdalen, op de oevers van grote en kleine wateren.

\

Schematischdwarsprofiel van een gedeeltelijk begroeidewaterloop (bron: CUR1994)

e\

Een oever isde plaats waar water en land elkaar ontmoeten. Deze plaats, dit overgangsgebied, is
de resultante van het krachtenspel tussen de uiteenlopende factoren en processen die in het
landschap werkzaam zijn. Devaak zeer complexe en dynamische wisselwerking tussen geologische en hydrologische processen, tussen sedimentatie en erosie, tussen opbouw en afbraak, tussen neerslag en verdamping. Het resultaat ook van de strijd van de mens tegen zijn omgeving.
Grote delen van het land waren in het verleden niet of zeer slecht toegankelijk. Door periodieke
overstromingen en wisselende waterstanden waren de beekdalen, de getijdegebieden en het
rivierengebied slechts in zeer beperkte mate geschikt voor menselijk gebruik. Het water had binnen zekere grenzen vrij spel en kon gaan en staan waar en wanneer het wilde.
Door de eeuwen heen heeft de Nederlander strijd geleverd met het water. Niet alleen vanwege
zijn veiligheid, maar ook om de hem omringende wereld toegankelijk te maken en de bruikbaarheid voor bewoning, landbouw, verkeer en andere doeleinden te verhogen. Onduidelijke, vochtige tot natte, moerassige enwaterrijke gebieden werden in toenemende mate ontwaterd en voor
agrarische of andere bestemmingen geschikt gemaakt. Het neerslagwater werd geen lang landverblijf gegund. Via drains en greppels werd het naar grotere afvoersystemen geleid om daarvandaan meestal langs een zo kort mogelijke weg verder te worden afgevoerd. Het land werd steeds
meer land en het water bleef slechts water op plaatsen waar en voor zover het een functie had
alswaterweg en/of als afvoersysteem of doorstroomgeul, vaak alleen met de bedoeling om overtollig neerslag- en grondwater zo snel mogelijk af te voeren.
Het verleden werd aldus gekenmerkt door een voortdurende verkleining van het overgangsgebied en een verscherping van de grens tussen land en water. Het resultaat: in het landelijk gebied
zijn vrijwel alle wateren tot lijnvormige elementen gereduceerd, onder standaardprofiel gebracht
met vaak steile taluds en kunstmatige beschoeiingen die scherp aangeven waar het land ophoudt
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Rechte slootmet strakke oever
en het water begint. Inde stedelijke omgeving een vaak letterlijk keiharde scheiding in de vorm
van een stenen kade of een stalen damwand die de grens markeert tussen droog en nat, wat
bevaarbaar is en wat kan worden belopen of bereden.
Daarbij isgestreefd naar een zodanige beheersing van het waterpeil, dat er weinig tot geen ruimte bleef voor toevallige overstromingen en 'onvoorziene' schommelingen. Extreme fluctuaties
werden zo veel mogelijk binnen aanvaardbare grenzen gebracht. De angst voor natte voeten was
groot. Afhankelijk van de doelstelling van het gebied werden ruimere of smallere veiligheidsmarges in acht genomen.

&

Omschrijving oever
Een oever wordt tenminste gekenmerkt door:
- een ruimtelijk verschil in terreinhoogte: plaats A ligt hoger dan plaats B.
- een zichtbaar verschil in vochtigheid: plaats A isdroger dan plaats B.
Deze verschillen manifesteren zich in de meeste gevallen in de aanwezigheid van water op de
lagere plaats Ben van land op de hoger gelegen plaats A. Het isde gradiënt waar de invloed van
het water varieert.

Laag
B Nat

steilrandin
onderwatertalud

Hoog
A Droog

Schematische
weergavevan
een oever
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De ruimtelijke begrenzing vaneenoever issterk afhankelijk van hetbetreffende watertype.
Bij deondiepe (totcirca 1,5 meter) kleine wateren wordt hetgehele gebied totdeoever gerekend datligt tussen hetaangrenzende landschapselement enhetmidden vanhetwater. Dit
houdt indathetgehele wateroppervlak onderdeel vanéénderbeide oevers vormt. Bijgrotere
plassen (diameter meer dan 50 meter) wordt alleen derelatief steile overgang vanwater naar
land totdeoever gerekend.Aandelandzijde strekt deoever zich uittotdeplaats waar hetwater
met een zekere regelmaat zijn invloed doet gelden. Bijkleine wateren wordt debovenkantvan
het talud vaak alsgrens gehanteerd.
Aan dewaterzijde isdeoevergrens niet altijd eenvoudig vasttestellen.Aangrenzende moeras-en
watervegetaties worden meestal totdeoever gerekend voorzover ze daarmee een ruimtelijke
eenheid vormen. Omdat devervan deoever groeiende watervegetaties ingrote ondiepe wateren quasoortensamenstelling enstructuur vergelijkbaar zijn metdewatervegetaties nabijde
oever, maken zijeensoortgelijke ontwikkeling door enkunnen zeinveel gevallen op dezelfde
wijze worden beheerd. Vaak wordt dandegrens gelegd bijcirca 20meter hetwater in(CUR,
1994).
Bij dediepere wateren wordt hetpunt waar geen hogere planten meer kunnen groeien alsoevergrens aangehouden. In sommige gevallen wordt dit punt gemarkeerd door een steilrand inhet
onderwatertalud. Bijschoon helder water isdemaximale diepte totwaar hetzonlicht kan doordringen ennoghogere planten kunnen groeien circa 3meter. Ishetwater sterk vervuild dan kan
de zichtdiepte afnemen tot minder dan 0,5 meter enisdittevens deondergrens voor deplantegroei. Demeeste grotere sloten hebben eenminder dan 80cmdiepe begroeiing. Door vermesting enzwevende klei reikt deplantegroei in brakke sloten vaak niet dieper dancirca 20 cm.
Het laaggelegen, maar doorgaans droge gebied langs deloop van eengrote beek of rivier,dat
bij periodiek hoge waterstanden onder water komt testaan,wordt inderegel niet totdeoevers
gerekend. In Nederland betreft ditvooral deuiterwaarden langs derivieren ende graslanden
langs grote beekdalen.Alleen deoeverlanden in hetzomerbed behoren totdeoevers.

Wat zijn natuurvriendelijke oevers?
Onder een natuurvriendelijke oever verstaan wehier een oever waarbij deaanleg, inrichting
en/of hetbeheer in belangrijke mate isgericht ophetinstandhouden en/of hetvergroten van de
biologisch-ecologische waarden.
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Dit geldt in het algemeen des te meer naarmate meer ruimte wordt gegeven aan natuurlijke processen en de beoogde waarden zonder of met slechts geringe beheerinspanningen kunnen worden gerealiseerd.
De mate van natuurvriendelijkheid wordt niet alleen bepaald door de hoeveelheid energie of de
middelen die worden aangewend, maar veel meer door defeitelijke verbeteringen die optreden.
Het achterwege laten van maatregelen isvaak goedkoper en kan soms beter zijn voor de natuur.
Het uitspreken van een intentie, het opstellen van een beheerplan of het bewust kiezen voor een
bepaalde maatregel wil ook nog niet zeggen dat een oever daarmee natuurvriendelijker wordt.
Zo hoeft het aanbrengen van een voorziening voor defauna, zoals het creëren van een oeverzwaluwenwand, niet altijd tot een verhoging van de natuurwaarde te leiden.Van belang daarbij
iste weten in welke mate die voorziening gebruikt gaat worden en ook daadwerkelijk een toename van het aantal oeverzwaluwen met zich meebrengt.
Voorwaarde voor een natuurvriendelijke oever is dat hier tenminste enige plantegroei en dierlijk
leven mogelijk is.
Oude kademuren kunnen soms belangrijke natuurwaarden herbergen in devorm van een specifieke muurvegetatie en -fauna. Het beheer van zo'n oude kademuur isvaak echter gericht op het
behoud van de traditionele functies en de cultuurhistorische waarden en staat geen of slechts
een zeer beperkte natuurontwikkeling toe. Houdt men bij het herstel en beheer van zo'n oude
kade echter ook rekening met het behoud of de ontwikkeling van die specifieke muurplanten en
-dieren, dan is hier sprake van een natuurtechnisch beheer en daarmee van een natuurvriendelijke oever.

Korte analysevan natuurvriendelijke oevers
Het beoordelen van de actuele en potentiële natuurwaarden van natuurvriendelijke oevers kan
geschieden aan de hand van verschillende milieu-aspecten. Dit kunnen zowel levende (biotische)
als niet-levende (abiotische) aspecten zijn. Van groot belang daarbij isde vraag of en in welke
mate deze overeenkomen met de kenmerken van een oever zoals die er ter plaatse in zijn best
ontwikkelde vorm uit zou kunnen zien. Men dient zich goed te realiseren dat dit referentiebeeld
niet alleen per watertype maar ook van plaats tot plaats en per regio sterk uiteen kan lopen.
Eensloot(oever) in het veenweidegebied heeft niet alleen een andere bodem maar verschilt ook
sterk in soorten en levensgemeenschappen in vergeljking met een sloot in het zand- of kleigebied.
Bij een dergelijke oeverbeoordeling dient men in hoofdzaak de volgende aspecten te betrekken.

G\

Abiotische aspecten
Wat isde geologische ondergrond? Op welke wijze en onder invloed van welke krachten (transport door de wind (aeolisch) of via het water (fluviatiel)) heeft die zich gevormd? Wat is het
micro- en macroreliëf? Enwat zijn de terreinhoogten en hoogteverschillen?
Hebben zich vlak naast een stromend water oeverwallen gevormd en klei- of veenafzettingen wat
verder daarvandaan?
Wat isde minerale samenstelling van het bodemmateriaal en wat zijn daarvan de chemische
eigenschappen?
Welke bodemtypen hebben zich ter plaatse gevormd en met welke eigenschappen (structuur,
doorlatendheid, kalkrijkdom, zuurgraad, voedselrijkdom en organische stof) en welke processen
spelen zich daarin af?
Hoe staat het met de waterhuishouding (horizontale en verticale waterbeweging, kwel, stroming
en stroomsnelheid, waterdiepte, peil van grond- en oppervlaktewater) en wat isde kwaliteit van
het water (trofiegraad, zoutgehalte, verontreiniging, etc.)?
Welke klimatologische omstandigheden zijn op een oever of watertype van toepassing (wind,
temperatuur, neerslag, verdamping)?
Licht en schaduw zijn in sterke mate bepalend voor het voorkomen van soorten en levensgemeenschappen. Hoe staat het met de toetreding van licht en waar wordt de oever overschaduwd
door opgaande bomen en struiken of door andere oorzaken?
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Al deze abiotische aspecten zijn de basisvoorwaarden die voor planten, dieren en levensgemeenschappen beslissend zijn voor hun kansen op aan- of afwezigheid, ontwikkeling of achteruitgang,
vestiging of uitsterven.

«

;

''fe;KJ'
•S

Q-y--::

«Hl
wf>
Slanke
Sleutelbloem
(foto:M.A.P.

:

~^-A::

Horsthuis)

Biotische aspecten
De levende natuur staat bij natuurvriendelijke oevers centraal. Deze levende natuur kan men
onderverdelen in planten, dieren en levensgemeenschappen.
In verband met hun eisen aan standplaats en beheer ishet van belang te weten welke van deze
onderdelen in het geding zijn.
Bij deze behandeling beperken we ons tot de inheemse soorten en de soorten die al lang geleden in Nederland zijn geïntroduceerd en eenvaste plaats in de natuur hebben veroverd.

G\

Voor wat betreft de plantenwereld kan onderscheid worden gemaakt in flora en vegetatie. De
flora iseen opsomming van de afzonderlijke plantesoorten; onder vegetatie verstaat men de
plantesoorten in hun natuurlijke ordening. Daarnaast wordt vaak onderscheid gemaakt in microen macroflora. De eerste groep is niet of bijna niet met het blote oog waarneembaar. Het gaat
hier onder meer om kiezelwieren, algen en schimmels.
De macroflora omvat alle normaal waarneembare hogere planten. Ook mossen,varens, kranswieren en diverse draadalgen worden tot deze categorie gerekend.
Van belang isde vraag of men de aandacht wil richten op een of meer afzonderlijke soorten
(soortenbeheer) of dat men zich concentreert op het beheer van levensgemeenschappen, ook
wel systeembeheer genoemd, waarbij ook wordt afgestemd op de niet-levende milieufactoren.
Op langere termijn verdient systeembeheer de voorkeur. De gewenste soorten zijn dan vaak het
resultaat van goed toegepaste maatregelen.
Soortbeheer kan ook alssysteembeheer worden opgevat wanneer de soorten primair worden
gebruikt als middel voor monitoring en als handvat voor de beheerevaluatie.
Bij dieren wordt gewoonlijk een aantal diergroepen onderscheiden. De belangrijkste hiervan zijn
vogels, vissen,zoogdieren, amfibieën, reptielen en ongewervelden. Met deze laatste term wordt
een aantal verschillende groepen aangeduid zoals insekten, schelpdieren, wormen en kreeftachtigen.
De macrofauna in het grensgebied tussen water en land omvat vele duizenden soorten (Mol,
1984). De insekten zijn het meest talrijk vertegenwoordigd. Hiertoe behoren onder meer zeer
530
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grote aantallen soorten kevers, libellen, vlinders, sprinkhanen, vliegen, muggen, bijen,wespen,
steenvliegen, kokerjuffers, haften en wantsen.
Devogels zijn in te delen in broedvogels en niet-broedvogels. Bij de zoogdieren maakt men
gewoonlijk onderscheid in grote en kleine zoogdieren. Tot deze laatste groep behoren o.a. enkele soorten muizen en vleermuizen.
Voor de vissen kan, naast hun voorkeur voor zout of zoet en hun gebondenheid aan stromend of
stilstaand water, ook het voortplantings- en migratiegedrag een onderscheidend kenmerk zijn.
De amfibieën (salamanders, kikkers en padden) vormen een relatief kleine groep soorten, waarvan de biotoopeisen sterk uiteenlopen. Van de reptielen is met name de ringslang een uitgesproken oeverbewoner. Venoevers en vochtige heideterreinen zijn het milieu waar men de adder en
levendbarende hagedis kan aantreffen. De meeste soorten amfibieën en reptielen worden in hun
voortbestaan in Nederland bedreigd en genieten daarom wettelijke bescherming.

S\

Samenhangen en relaties
Juist in het overgangsgebied tussen land en water vertonen veel planten en dieren een sterke
onderlinge samenhang en zijn voor de vervulling van hun levensfuncties van elkaar afhankelijk.
Een dergelijk functioneel relatiestelsel van verschillende soorten organismen noemt men een
levensgemeenschap.
Zo zijn goed ontwikkelde water- en moerasvegetaties van grote betekenis omdat zij het oppervlak vergroten waarop epifytische micro-organismen als algen en kiezelwieren groeien. Deze
micro-organismen zijn de hoofdvoedselbron voor de algeneters, waarvan de larven van haften de
belangrijkste groep uitmaken. De haftelarven vormen op hun beurt weer het basisvoedsel voor
talrijke insektenetende vissoorten en libellen.Tegelijkertijd bieden de planten in het water
beschutting tegen jagende vissen of andere predatoren. Voor bijvoorbeeld de snoek echter, is het
de dekking waar vandaan hij zijn prooi bejaagt. Bij het ontbreken van deze dekking kan ook de
jonge snoek ten prooi vallen aan grotere soortgenoten of andere predatoren als blauwe reiger en
aalscholver, met als gevolg een sterke terugloop van de jong-aanwas.
Dewatervegetatie biedt ook beschutting voor paaiende vissen en de plantestengels zijn een substraat waarop veel waterdieren hun eieren kunnen afzetten. De boven het water uit stekende
planten kunnen alsvoedsel dienen voor zeer veel kleine en grote diersoorten, stellen metamorfoserende libellen in de gelegenheid om uit het water te klimmen en maken hen minder kwetsbaar
531
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voor jagende predatoren. De planten bieden schuil-,foerageer- en huisvestingsmogelijkheden
aan talrijke vogelsoorten.
Het isdus van groot belang inzicht te hebben in de wederzijdse afhankelijkheidsrelaties van de
verschillende planten en dieren en de rol die zij vervullen in relatie tot hun levende en niet-levende omgeving.
In groter verband komt de vraag aan de orde wat de plaats en de betekenis isvan een water en
zijn oevers in het omringende landschap. Dienen zij alsfoerageer- of rustgebied, als migratie- of
transportroute, als refugium of als pleisterplaats?
Op open, niet met struwelen of opgaand hout begroeide oevers te midden van agrarische cultuurgronden, iseen relatief sterke invloed te verwachten van bemestende stoffen en bestrijdingsmiddelen die oppervlakkig dan wel via het ondiepe grondwater worden aangevoerd. Deze stoffen kunnen een explosieve ontwikkeling van algen en ruigtkruiden te weeg brengen hetgeen
remmend werkt op de ontwikkeling van soortenrijke levensgemeenschappen.
De meeste kleine wateren in Nederland worden gevoed door neerslagoverschotten. Deze zijn
niet altijd constant. Daardoor kan de afvoer in de tijd sterk fluctueren. In Nederland worden neerslagoverschotten voornamelijk gedurende de wintermaanden opgebouwd, 's Zomers iser sprake
van een negatieve balans tussen neerslag en verdamping.
Inverband met agrarische belangen wordt op veel plaatsen 'szomers water uit rivieren en kanalen in sloten en vaarten ingelaten, terwijl het in de wintermaanden daaruit wordt weggemalen.
De chemische samenstelling van het ingelaten, gebiedsvreemd water is meestal sterk afwijkend
van die van het water dat uit het gebied wordt afgevoerd. Deflora, vegetatie en fauna worden
hierdoor dramatisch beïnvloed.

Zonering
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Per oever kunnen verschillende zones worden onderscheiden op basis van de planten en diersoorten die daar voorkomen. Deze zones zijn in de praktijk meestal niet scherp van elkaar te
scheiden, omdat de standplaatseisen van de verschillende plantesoorten vaak zeer geleidelijk in
elkaar overgaan. Bovendien zijn niet alle soorten even kritisch. Sommige soorten, bijvoorbeeld
riet en watermunt, hebben een brede ecologische amplitudo, komen voor in wateren van verschillende kwaliteit en bestrijken een breed gebied.Zeer veel andere soorten, bijvoorbeeld kleinste egelskop of moerashertshooi, komen alleen voor langs oevers met schoon, voedselarm water
en bedekken slechts een smalle zone.
Steile oevers bieden maar weinig ruimte voor een gezoneerde vegetatie-ontwikkeling. Doordat
de milieuverschillen op korte afstand van elkaar erg groot zijn, groeien de soorten met sterk verschillende standplaatseisen (ogenschijnlijk) door elkaar. Zo'n smalle oeverzone kan vaak wel een
relatief grote soortenrijkdom herbergen, maar de soorten die weinig kieskeurig zijn krijgen al
gauw de overhand en verdringen de kritische soorten. Het grote aantal soorten per m2 wordt
meestal te niet gedaan door een, over de totale oever genomen, lagere diversiteit vergeleken met
een goed gezoneerde oever. Naarmate de overgang van open water naar droge omgeving meer
geleidelijk verloopt, neemt de kans op een goed ontwikkelde zonering toe.
Vanaf het open water kan men de volgende begroeiingszones onderscheiden:
Ondergedoken waterplantenzone
Dit zijn de waterplanten die geheel onder water groeien en die, zolang er voldoende licht is, tot
op 2 tot 3 meter diepte kunnen voorkomen. De meeste bloeien wel boven water. Enkele voorbeelden: brede en smalle waterpest, grof hoornblad, aarvederkruid en groot blaasjeskruid.
Drijvende waterplantenzone
Dichter bij de oever een gordel met drijvende waterplanten. De maximale waterdiepte voor deze
categorie iscirca 1,5 meter. Voorbeelden: gele plomp, witte waterlelie, drijvend fonteinkruid,
gewone waterranonkel en watergentiaan.
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Dwarsprofiel van een geïdealiseerde sloot a: moerassige overgang land-water; b: kaal golfslaggedeelte; c: kommetje
met veelkrooseneenslikbodem; d: detritusrijk deelmet veelémergente(boven het water uitkomende) vegetatie;e:
overgang van émergentenaar drijvende enondergedoken vegetatie met eenminder detritusrijke bodem; f:ondergedoken vegetatie;g: kaal middengedeelte

Moerasplantenzone
Dit zijn de vehandingsvegetaties, bestaande uit een grote groep planten die rond of direct onder
de waterlijn groeien. Zij steken voor een belangrijk deel boven het water uit en kunnen bij een
sterk fluctuerend waterpeil soms enige tijd droog komen te staan. Eenaantal soorten in deze
categorie heeft een sterk amfibisch karakter en groeit zowel (langdurig) in het water als op het
land. Enkele voorbeelden: riet, bitterzoet en pitrus. Vooral in de moerasplantengordel isde aanof afwezigheid van een soort sterk afhankelijk van de kiemings- en vestigingsmogelijkheden.
Temperatuur, voedselrijkdom en waterpeil zijn hierbij doorslaggevend.
Ruigtkruidenzone
Ruigtkruiden zijn hoog opschietende, overjarige kruiden met bebladerde stengels. Zij groeien
vooral op plaatsen waar veel voedingsstoffen vrijkomen door de afbraak van organisch materiaal.
Dergelijke situaties treft men onder meer aan op de waterlijn en andere plaatsen waar (dode)
planteresten en ander organisch afval aanspoelen, blijven liggen of worden gedeponeerd. De
ophoping van het plantenmateriaal kan onder meer het gevolg zijn van het gevoerde beheer
waarbij maaisel niet wordt afgevoerd. Soorten die als ruigtkruiden kunnen worden aangemerkt
zijn o.a. harig wilgeroosje, haagwinde, koninginnekruid, grote brandnetel, smeerwortel, akkerdistel en rietgras.

&

Houtzone
In hoofdzaak is hierbij onderscheid te maken in:
- struwelen;
- hoog opgaande houtige gewassen.
In de amfibische zone en hoger op de oever kunnen zich houtige gewassen vestigen en kan zich
na verloop van tijd een struweel- of bosachtige vegetatie ontwikkelen.
Struwelen vormen de overgang van kruidachtige vegetaties naar bos. Langs oevers komen zij
vaak voor alseen lijnvormige begroeiing op de waterlijn, soms in een ruimtelijke afwisseling met
moeras- en ruigtevegetaties. Struiken die het beeld in deze vegetatiezone veelvuldig bepalen zijn
vooral wilgen en zwarte els.
Hoger op de oever treft men de soorten aan die de overgang vormen naar de bossen van de drogere gronden: gelderse roos, wilde kardinaalsmuts, meidoorn, gewone vlier, hazelaar,
hondsroos, sleedoorn en europese vogelkers.
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ontwikkeling van ruigtkruiden

Op moerassige plaatsen wordt denatuurlijke ontwikkeling (successie) van struweel naar bos vaak
sterk geremd doordat debomen opditsoort standplaatsen slechts ondiep kunnen wortelen,met
als gevolg datze bijeen flinke storm gemakkelijk omwaaien. Opdeopengevallen plaatsen vestigen zich pioniervegetaties die zich weer totnieuwe struwelen kunnen ontwikkelen.
Het knotten van wilgen, elzen enpopulieren geschiedt nog steeds mede omomwaaienvan
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Een biotoop voordeboomkikker
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bomen met een te zware kroon te voorkomen. Ook de teelt van grienden en essehakhout speelt
zich van oudsher af in het grensmilieu tussen land en water. Door periodiek knotten of afzetten
worden deze houtgewassen kunstmatig kort gehouden zodat de wind er geen vat op krijgt. Het
resultaat iseen begroeiingstype dat in karakter en soortensamenstelling veel verwantschap vertoont met halfnatuurlijke struwelen.
Korte grazige vegetaties
Bijjaarlijks maaien voorkomt men struweel- of bosontwikkeling en ontstaat een rietland of een
korte, grazige vegetatie. Afhankelijk van de mate waarin deze vegetatie door het water wordt
beïnvloed, vestigen zich soorten van vochtige of droge hooigraslanden. De soortensamenstelling
van deze zone wordt voorts bepaald door de wijze, frequentie en het tijdstip van maaien en het
al dan niet afvoeren van het maaisel.

Oeversvan kleine wateren
Onder de 'kleine wateren' worden alle wateren en beeklopen begrepen die aan de volgende
eigenschappen voldoen:
- een breedte tot 15a 20 meter op de waterlijn;
- een diepte tot 1,5 à2 meter;
- geen tot slechts een zeer beperkte scheepvaart; uitzonderingen vormen kleine pleziervaartuigen, roeiboten en kano's.
Deze omschrijving moet niet als een strakke definitie worden opgevat maar dient vooral als een
ruwe afbakening van het onderwerp en een globale indicatie van hetgeen de lezer mag verwachten.

Milieufactoren als indelingscriteria
Planten, dieren en levensgemeenschappen in het water zijn afhankelijk van allerlei (abiotische)
milieufactoren. Men kan hierbij onderscheid maken in chemische en fysische factoren.
Deze milieufactoren kunnen van plaats tot plaats sterk verschillen.Anderzijds vertonen zij in veel
kleine wateren vaak opmerkelijke overeenkomsten. Op grond van deze verschillen en overeenkomsten is het mogelijk de kleine wateren en hun bijbehorende oevers te typeren en in te delen.
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Vooral chemische parameters, zoals zoutgehalte, zuurgraad (pH), voedselrijkdom en zuurstofgehalte, zijn erg belangrijk. Zij hebben een directe invloed op de fysiologie van de organismen en
daarmee op hun aanwezigheid en de vervulling van hun levensfuncties.
Fysischefactoren, zoals de horizontale en verticale waterbeweging, waterdiepte, licht en temperatuur, zijn eveneens van grote betekenis voor de aan- of afwezigheid van soorten en levensgemeenschappen.
Zij zijn daarmee direct of indirect (mede) bepalend voor de biologisch-ecologische en landschappelijke waarden van natuurvriendelijke oevers.
Voor de indeling van de oevers van kleine wateren kunnen de volgende criteria worden gebruikt:

Wijze van ontstaan
Het gaat hier vooral om de vraag of een water op overwegend natuurlijke wijze isontstaan of
kunstmatig tot stand isgekomen. Natuurlijke wateren zijn onder meer bronbeken en vennen.
Sprengenbeken en vijvers zijn door menselijke activiteit geschapen.

Bodem
Het bodemtype en de aard van het bodemmateriaal (grind, zand, klei of veen) bieden eveneens
een mogelijkheid om de wateren te onderscheiden. De bodemopbouw geeft onder meer infor535
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matie over de doorlatendheid, eventuele kwel en peilfluctuaties. Het bodemmateriaal kan
belangrijke aanwijzingen geven over de kwaliteit (voedselrijkdom, zuurgraad, humusgehalte,
etc.) van het water en de mogelijkheden tot vestiging en ontwikkeling van soorten en levensgemeenschappen.

Waterbeweging
Ten aanzien van de horizontale waterbeweging wordt meestal onderscheid gemaakt in stilstaand
of slechts zwak stromend water aan de ene kant en (snel)stromend water aan de andere kant.
Bij de verticale waterbeweging is relevant of het peil gedurende het helejaar nagenoeg constant
isof aan sterke schommelingen onderhevig. Bij extreme peilschommelingen kan een water tijdelijk geheel droogvallen. Dit heeft zeer ingrijpende gevolgen voor de waterorganismen, tenzij die
in staat zijn om dergelijke sterk wisselende milieu-omstandigheden het hoofd te bieden en/of
hun overlevingsstrategie hieraan hebben aangepast.

Afmetingen
Op basis van hun kwantitatieve kenmerken (diepte, lengte, breedte en oppervlakte) kunnen de
kleine wateren nader worden ingedeeld in lijnvormige en vlakvormige, in diepe en ondiepe en in
grote en kleine wateren. Een lijnvormig water smaller dan 5 meter en ondieper dan 1 meter met
zwakstromend tot stilstaand water wordt meestal een sloot genoemd. Bij grotere afmetingen
wordt ook wel van een vaart, tochtsloot of wetering gesproken.
Bijstromende wateren staan de factoren terreinhelling, dimensie van het natte profiel en stroomsnelheid in een vast verband met elkaar en kunnen worden gebruikt voor een typologie voor
deze categorie wateren (Higler St Mol, 1984).

Waterkwaliteit
Waterkwaliteitsaspecten die men voor het indelen van wateren kan hanteren,zijn de voedselrijkdom, ionensamenstelling en het zoutgehalte.

\#\

Voedselrijkdom of trofieniveau
Men maakt gewoonlijk onderscheid in voedselrijk (eutroof), voedselarm (oligotroof) en matig
voedselrijk (mesotroof) water.
Voedselarm water vormt de basisvoorwaarde voor een soortenrijke vegetatie. Veel zeldzame plantesoorten zijn gebonden aan basische, voedselarme milieu omstandigheden.
Men dient daarom te streven naar een laag trofieniveau. Dit betekent vooral dat het water zo
schoon mogelijk isen dat het zo weinig mogelijk fosfaten en nitraten bevat.
Verontreinigingen hebben vaak een verhoging van het trofieniveau tot gevolg en dienen mede
daarom voorkomen te worden. Dit laatste geldt eveneens voor zware metalen en/of andere systeemvreemde stoffen.
lonensamenstelling
Omdat de herkomst van het water sterk bepalend isvoor de chemische samenstelling, kan men
met termen als zeewater, neerslag en grondwater impliciet iets zeggen over de kwaliteit. Van
Wirdum ontwierp een eenvoudige maat om de waterkwaliteit te typeren: het elektrisch geleidingsvermogen in combinatie met de lonen Ratio (de verhouding tussen Ca- en Cl-ionen) (Van
Wirdum, 1980).
De samenstelling van het water is per regio verschillend. Veel vennen en stilstaande wateren worden in hoofdzaak gevoed door hemelwater dat rechtstreeks of via oppervlakkige afstroming uit
de directe omgeving daarin terechtkomt.
Het water van rivieren en beken isvoor het merendeel afkomstig van smeltwater en grondwater
dat vanuit bron- en kwelgebieden zich daarin verzamelt. Oude kreken bevatten van oorsprong
chloriderijk, zout tot brak zeewater.
Wanneer sprake isvan verontreiniging isdeze methode minder goed bruikbaar. Met name in de
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pleistocene gebieden kan een meer gedetailleerde typologie worden gehanteerd waarbij de
waterkwaliteit wordt getypeerd met behulp van ionendiagrammen. Dit is een grafische weergave
van de relatieve ionengehalten van het water.
Zoutgehalte
De in Nederland voorkomende kleine wateren worden in het algemeen gekenmerkt door een
laag chloridegehalte en worden op grond daarvan tot de zoete wateren gerekend. De grens tussen zoet en brak is niet altijd scherp te trekken. Sommige zoetwatersoorten kunnen geen hogere
chlorideconcentratie dan 100 mg Cl per liter verdragen, maar voor een groot aantal andere soorten ligt de grens bij circa 300 mg per liter.
De grens van 300 mg Cl per liter wordt daarom internationaal gehanteerd om zoet van brak te
onderscheiden.
Veel sloten liggen in West-Nederland. De meeste daarvan hebben in de zomer een hoger Clgehalte dan 300 mg/l. In oostelijk Nederland isde 100 mg-grens vaak wel relevant voor lokale en
regionale verschillen.
Naast deze indelingen op basis van milieufactoren kan men wateren ook onderscheiden en
benoemen naar hun functie. Voorbeelden hiervan zijn o.a. treksloot, erfscheidingssloot, drinkpoel, kanovijver, bergingsvijver, surfplas, waskolk, blusvijver, molenbeek, boezemwater, etc. Ook
worden de biologische betekenis, landschappelijke ligging of andere kenmerken als indelingscriterium gehanteerd: paddenpoel, zwanenwater, palingvijver, bosvijver, rijnstrang, rietput, hofvijver, etc.
Bij deze themabehandeling zijn de kleine wateren ingedeeld in
(snel)stromende wateren en stilstaande of zwakstromende wateren.
Binnen deze categorieën isop grond van diverse andere factoren en kenmerken een nadere verdeling gemaakt.
In de categorie (snel)stromende wateren zijn de volgende typen te onderscheiden:
- bronnen en bronbeken;
- sprengen en sprengenbeken;
- duinrellen;
- heuvellandbeken;
laaglandbeken;
- oude kreken.
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Als stilstaande of zwakstromende wateren worden achtereenvolgens behandeld:
- sloten;
- brede watergangen;
- oude kanalen;
- plassen;
- vijvers;
- poelen en vennen;
- overige wateren.

Oeversvan (snel)stromende wateren
Stroming en stroomsnelheid
Kleine rivieren, beken en beekjes zijn stromende wateren.Vanuit gebergten, heuvelruggen en
plateaus stroomt het water naar de lager gelegen beek- en rivierdalen.
De stroomsnelheid wordt in hoofdzaak bepaald door het verhang, de hoeveelheid water die
moet worden afgevoerd en de weerstand die het water op zijn weg ondervindt. De ruwheid van
bodem, meandriciteit (tracé, verloop, mate van meandering), taluds, vegetatie en obstakels in
het water hebben een remmende werking op de stroomsnelheid. Bij een voldoende hoge snel537
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heid kan meandering ontstaan. Een duidelijk verband tussen stroomsnelheid en de mate van
meandering is er echter niet. Daarbij spelen ook veel andere factoren een rol.
Van meandering spreekt men als de totale lengte van de beek meer dan 1,5 keer zo groot is dan
wanneer deze een rechte lijn zou volgen. In natuurlijke beekdalen kunnen meanders na verloop
van tijd van de hoofdstroom worden afgesneden. De stroming valt weg en er kunnen zich vervolgens levensgemeenschappen ontwikkelen die karakteristiek zijn voor dergelijke natuurlijke stilstaande wateren. Men kan er velerlei stadia van verlanding aantreffen.
De Nederlandse beken en waterlopen voeren water af uit kleine en grotere stroomgebieden. Zij
worden gevoed door water dat oppervlakkig afstroomt en door water afkomstig uit diepe of
ondiepe grondwatersystemen. Via bronnen, opwellend grondwater en kleine zijbeekjes stroomt
het van de hogere gronden af en zoekt zich een weg naar de lager gelegen grote rivierdalen.
De hoeveelheid af te voeren water wordt bepaald door het neerslagoverschot. Dit is de resultante
van neerslag en verdamping. Deze hoeveelheid kan in de tijd, per seizoen en van jaar tot jaar
sterk variëren. Met een zekere vertraging volgt de afvoer van de beek de verdeling van het neerslagoverschot in de tijd.
In Nederland ligt circa 3.000 kilometer aan beeklopen. Ongeveer 95 % daarvan wordt beïnvloed
door menselijke activiteiten zoals vormaanpassingen (normalisatie), aanpassingen van het afvoerpatroon (regulatie, drainage, grondwateronttrekking) en lozingen van organische en anorganische, soms toxische, stoffen. Van stroming isvaak geen sprake meer. Karakteristieke flora- en
fauna-elementen van beekdallandschappen worden hierdoor in Nederland steeds schaarser. Een
gaaf beekdallandschap komt in Nederland eigenlijk niet meer voor.
In het onderzoek van Van der Hoek en Higler (1993) lag het accent op het ontwikkelen en
beschrijven van een systeemvisie van de beken en beekdalen in Nederland. Daarbij is ingegaan
op de basale kenmerken van beeksystemen, zoals de begrenzing van het stroomgebied, waterscheiding, helling in het landschap en de factor stroming.
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De beek en zijn dal kunnen in een aantal trajecten worden verdeeld, namelijk de bron, bovenloop, middenloop en benedenloop. Deze trajecten worden gekenmerkt door verschillende
levensgemeenschappen die een nauwe onderlinge samenhang vertonen en geleidelijk in elkaar
overgaan. De levensgemeenschappen van de stromende wateren vormen, tezamen met de
levende natuur van de aangrenzende oevers, een grote biologisch-ecologische eenheid.
Stromende wateren worden gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan dieren, zoals veel
soorten kokerjuffers, haften,wantsen,steenvliegen, vliegen, muggen, kevers, libellen en kreeftachtigen. Het aantal stroomminnende soorten neemt toe naarmate de stroomsnelheid hoger is.
Snelstromende wateren kunnen een karakteristieke flora van plantaardige micro-organismen herbergen die op een onderlaag vastzitten, zoals roodwieren, draadalgen en kiezelwieren (diatomeeën).
Karakteristieke vissen voor heuvellandbeken en zuurstofrijke laaglandbeken zijn o.a. beekforel,
rivierdonderpad, bermpje, elrits, beekprik en in mindere mate ook riviergrondel en kleine modderkruiper. De rivierkreeft iseen typische soort van beken en rivieren. Ook de ijsvogel en grote
gele kwikstaart zijn vogelsoorten die in hun voorkomen min of meer zijn gebonden aan beken en
kleine rivieren.
De in Nederland voorkomende beken zijn van grote landschappelijke waarde.

Bronnen en bronbeken
Het begin van beken en waterlopen isvaak een bron of brongebied. Bronbeken zijn beken die
worden gevoed vanuit natuurlijke bronnen of kwelgebieden, d.w.z. door grondwater dat van
nature aan de oppervlakte treedt.
Bronwater afkomstig van diep grondwater wordt gekenmerkt door een constante temperatuur,
een laag zuurstofgehalte en een vrij constante chemische samenstelling. Het is meestal niet ver538
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ontreinigd. Veel bronnen zijn door hun ligging op hellingen moeilijk toegankelijk en mede daardoor gevrijwaard gebleven van menselijke ingrepen. De hoeveelheid licht isbepalend voor de
flora en fauna.
Karakteristieke plantesoorten voor het zeer constante bronbiotoop zijn o.a. goudveil, reuzenpaardestaart en bronkruid. Daarnaast kent het bronmilieu een specifieke macrofauna met onder meer
enkele kenmerkende slakjes en vlokreeftjes.

Sprengen en sprengenbeken
Sprengenbeken zijn gegraven beken die worden gevoed door grondwater uit sprengen. Deze
sprengen hebben, in tegenstelling tot de natuurlijke bronmilieus, een kunstmatig karakter. Zij zijn
gegraven met het oog op het verkrijgen van waterkracht of vanwege landschappelijke doeleinden bij de aanleg van landgoederen. Voor papierfabrieken en wasserijen was de aanvoer van
schoon water een belangrijke voorwaarde. Daarbij werden watervoerende lagen aangesneden en
werd het water soms tot een diepte van 7 meter onder het maaiveld gevolgd. De sprengenbeken
liggen daardoor meestal diep in het landschap, hetgeen nog wordt geaccentueerd doordat zij
zijn afgezet met opgeworpen beekwallen.
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Sprengenbeken zijn het gehele jaar watervoerend. Ze komen alleen droog te staan in perioden
van langdurige droogte of door verlaging van de grondwaterstand door wateronttrekking en
bebossing.
Sprengen en sprengenbeken komen vooral voor langs de randen van de Veluwe.
In het schaduwrijke en vochtige klimaat van de steile beekoevers nemen varens en mossen een
overheersende plaats in. Ook de soorten van het rijkere eikenberkenbos (o.a. bosanemoon, dalkruid, witte klaverzuring, grootbloemmuur en lelietje der dalen) komen op deze kunstmatige
oevers zeer algemeen voor.
De aanwezigheid van de rivierkreeft in sommige sprengenbeken en -vijvers accentueert de actuele en potentiële faunistische waarden. Overigens vertonen de levensgemeenschappen van
sprengenbeken overeenkomst met bronbeken zowel als met laaglandbeken. De voorkomende
soorten horen thuis in elk van deze beektypen.Veel oude sprengen en sprengenbeken worden
de laatste jaren hersteld en weer watervoerend gemaakt.
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Groot onderhoud van
een sprengenbeek

Duinrellen
Een afzonderlijke groep vormen de duinbeken of duinrellen.
Deze smalle, ondiepe, meestal gegraven watergangen kwamen vroeger vrij algemeen in het hele
duingebied voor. Thans treft men dit watertype nog aan in de duinstreek bij Bergen en Schoorl
De khmopwaterranonkel is, hoewel ook buiten de duinen in poldersloten met kalkrijk zwakstromend water voorkomend, de meest karkateristieke plant in de duinrellen. Het aantal stroomminnende diersoorten ishier kleiner dan in de grotere heuvel- en laaglandbeken.

Heuvellandbeken
In tegenstelling tot het bronwater heeft het water van heuvellandbeken een relatief hoog zuurstofgehalte en een lage temperatuur. De stroomsnelheid is meestal hoog en kan variëren van
circa 0,5 tot 2 meter per seconde. Na regenbuien kan de stroomsnelheid sterk toenemen Mede
hierdoor kan dit beektype sterk meanderen, waardoor steile oevers ontstaan die bij uitstek
geschikt zijn als broedplaats voor de ijsvogel.
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Snelstromendeheuvellandbeekin ZuidLimburg (foto: H.H.
Tolkamp)
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De bodem bestaat in hoofdzaak uit loss, grof zand, grind en stenen.
De bovenlopen van heuvellandbeken stromen meestal door smalle dalen. Het aangevoerde water
is, afhankelijk van de bodem en het meegevoerde erosiemateriaal, meer of minder kalkrijk, hetgeen direct zijn weerslag heeft op de soortensamenstelling van de oever- en beekdalvegetatie.
Van de weinige hogere planten die in het kalkrijke beektype groeien, isde vlottende waterranonkel karakteristiek. In beken met snelstromend, helder water en een stenige bodem zijn de beekforel en waterspreeuw de meest kenmerkende diersoorten. Dewaterspreeuw komt tegenwoordig
alleen in Limburg voor en isdaar een zeer zeldzame broedvogel.
De heuvellandbeken komen in Nederland vooral voor in Zuid-Limburg.

Laaglandbeken
De stroomsnelheid is meestal lager dan 20-50 cm/sec. Bij een geringe watertoevoer staat het
water soms zelfs bijna stil. Ook kunnen delen van een laaglandbeek geheel droog komen te
staan. Mede door deze wisselingen in wateraanvoer en stroomsnelheid zijn de temperatuur en
het zuurstofgehalte minder constant dan bij de heuvellandbeken. Ook de aard van het bodemmateriaal kan sterk variëren: van grof grind tot zeer fijne klei en leemafzettingen. Zandige
bodems treft men in dit beektype echter het meeste aan. In de buitenbochten treedt erosie op;
daar isde beek dieper dan in de binnenbochten, waar bodemmateriaal aanslibt. De taludhelling
is in de buitenbochten steil tot overhangend, elders isde oever veel minder steil, tot bijna vlak op
aanslibbingsplaten.
De stroomgebieden van laaglandbeken worden van oorsprong gekenmerkt door wijde dalen met
broekbossen afgewisseld met open grazige vegetaties. Bosbies, knopig helmkruid en ruwe smele
kan men hier op de vochtige oever aantreffen.
De bovenomschreven abiotische omstandigheden zijn de basisvoor een soortenrijke en goed
ontwikkelde flora, vegetatie en fauna, met veel soorten van stilstaande wateren.
Langs de Overijsselse Vecht, Dinkel en Dommel komt o.m. de lange ereprijs voor. In enkele
beken met schoon en helder water langs de oostelijke Veluwerand kan een soort alsteer vederkruid worden aangetroffen. De fauna wordt gekenmerkt door ondermeer kopvoom, beekjuffers,
rivierkreeft en de kokerjuffer Ironoquia dubia.
Op hellende tot loodrechte, beschaduwde en tegen sterke uitdroging beschutte oevers kunnen
zich mosgemeenschappen ontwikkelen waarin kegelmos een hoofdrol vervult. Voorbeelden hiervan kan men vooral aantreffen in Twenthe, Zuid-Limburg en in het Dommeldal (Weeda, 1994).
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Laaglandbeek met
Kegelmosgemeenschap
(foto: R. Knol)
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Laaglandbeken komen in Nederland voor in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en
Drenthe. Zij zijn voor het merendeel gekanaliseerd en vrijwel overal in meer of mindere mate
aangepast aan de eisen van de landbouw. Bochten zijn afgesneden en de grenzen tussen landbouwpercelen en beeklopen zijn gereduceerd tot rechte, smalle en steile oevers, soms voorzien
van een stevige, duurzame beschoeiing. Daardoor hebben zij veel van hun oorspronkelijke karakter en betekenis verloren. Dat neemt niet weg dat veel laaglandbeken goede perspectieven bieden voor herinrichting, herstel en/of vernieuwing van de waarden van natuur en landschap.

Oudekreken
Oude kreken zijn wateren die van oorsprong in open verbinding stonden met de zee, maar die
aan getijdenwerking zijn onttrokken door afdamming. Het oorspronkelijk brakke of zoute water is
daardoor geleidelijk gaan verzoeten.Vaak blijft het zoutgehalte van het water hoog door zoute
kwel of door het binnendringen van zout zeewater bij hoge vloedstanden.
Vóór de inpoldering vormden de kreken de natuurlijke afwateringswegen; thans is hun afwaterende functie zeer beperkt.
In het water van diepere kreken kan laagvorming optreden met het zwaardere zoute water op de
bodem en daarboven het lichtere zoete (neerslag)water. Daarbij kunnen zowel in verticale als
horizontale richting zoet-zout-gradiënten ontstaan.Afhankelijk van de hoeveelheid neerslag kan
het zoutgehalte in brakke wateren meer of minder fluctueren.
De bodem ismeestal kleiig en in het algemeen met een sublaag bedekt.
De oevers worden vaak gekenmerkt door brede riet- en biezenvegetaties, bestaande uit soorten
die een hoog zoutgehalte kunnen verdragen: riet, heen en ruwe bies.
In het brakke water kunnen schedefonteinkruid en ruppia- en zannichelliasoorten worden aange542
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Oude kreek

troffen. Defauna wordt gekenmerkt door soorten van het brakke milieu,zoals de brakwatergrondel en de driedoomige stekelbaars. Het plankton bevat onder meer verschillende zoutminnende
kiezelwieren.
Ook kan men in kreken vaak relicten van vroegere zoutwaterdieren vinden. De meest opmerkelijkevogel in oude kreken isde kluut, een pioniervogel, die in de omgeving op kale of schaars
begroeide terreinen zijn broedplaats heeft en die in de ondiepe kreken met zachte slibrijke
bodems zijn voedsel zoekt. De oude kreken zijn ook van belang voor talrijke andere water- en
moerasvogels, zoals futen, steltlopers, eenden en ganzen.
Voor het zeekleigebied kunnen oude kreken als een belangrijke informatiebron dienen bij een op
natuurwaarden gerichte herinrichting van watergangen.

Oevers van stilstaande tot zwakstromende wateren
Sloten

& \

Sloten zijn watergangen die in het verleden in hoofdzaak werden gegraven ten dienste van de
landbouw en waterhuishouding. Zij dienen voor de aan- en afvoer van water, vaak tevens als perceelscheiding en voor het drenken van het vee. De waterbreedte varieert van circa 1tot 5 meter;
de diepte van 0,5 tot circa 1 meter.
Afhankelijk van het gebied waarin de sloten zijn gegraven, kan de bodem bestaan uit zand, klei
of veen. Dit bodemmateriaal isook maatgevend voor de helling van de oevers. Bij een hoog
lutumgehalte zijn de oevers in de praktijk meestal steil tot zeer steil (circa 1:1 of steiler).
Het bodemmateriaal in de sloot kan vaak sterk afwijken van hetgeen zich in de bovengrond
bevindt of van wat men op grond van de bodemkaart zou mogen verwachten. In overgangsgebieden kan men in eenzelfde sloot soms verschillende bodemmaterialen boven en naast elkaar
aantreffen. De meeste niet droogvallende slootbodems zijn bedekt met een laag rottingsmateriaal en/of bagger.
Veel brede poldersloten hebben van oudsher ook de functie van transportroute voor landbouwverkeer. In de hoogveengebieden werden sloten gegraven om het veen te ontwateren. In bosgebieden beoogde men met het graven van sloten de bodem te ontwateren en daarmee de houtproduktie te verhogen. De totale lengte van sloten in Nederland kanworden geschat op circa
300.000 tot 400.000 km (Beije 1994).
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Goedontwikkeldeslootvegetatie
Het is niet mogelijk om een algemene karakteristiek te geven van een typische slootlevensgemeenschap. Meestal treft men in sloten levensgemeenschappen aan die kenmerkend zijn voor
ondiep, voedselrijk water. Sloten en hun oevers herbergen vaak soorten die in het aangrenzende
cultuurlandschap vrijwel niet meer voorkomen. Men kan langs de slootoevers veenmossoorten,
zeldzame zeggen en andere bedreigde plantesoorten aantreffen.
In het rivierengebied kunnen in sloten die door kwelwater worden gevoed, soorten als waterviolier, paarbladig fonteinkruid en groot blaasjeskruid voorkomen. Op de kale, onbemeste minerale
bodem van opgeschoonde slootkanten kan men vaak bijzondere pioniervegetaties aantreffen
met soorten van het Dwergbiezen-verbond, Dopheide-verbond en van schrale graslandgemeenschappen. Ook kunnen zich hier spontaan houtige gewassen vestigen zoals zwarte els en grauwe
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De ontwikkelingsstadia van een
sloot(Caspers &
Heekman 1982)
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wilg. Afhankelijk van eventuele stroming worden ook wel stroomminnende soorten in sloten aangetroffen.
Sloten en slootoevers kunnen een belangrijk biotoop vormen voor amfibiën en reptielen. De
waterspitsmuis kan worden aangetroffen in oevers met schoon, matig voedselrijk water met een
goed ontwikkelde water- en ruigtvegetatie.
Zij zijn ook van belang als broed- en/of foerageergebied voor een groot aantal water- en moerasvogels. Verschillende soorten eenden, blauwe reiger, knobbelzwaan, tureluur, kluut, oeverloper
en witgatje gebruiken de sloten en slootoevers veelvuldig als foerageerplaats.
Voor waterhoen, waterral en rietgors isdit watertype inclusief zijn oevers, mits voorzien van een
riet- of moerasbegroeiing, een geschikt broedbiotoop.
Goed ontwikkelde en gevarieerde oevervegetaties langs sloten zijn eveneens van betekenis als
wijkplaats voor weidevogels en andere diersoorten uit het agrarische cultuurlandschap zoals veldmuis, bosspitsmuis, wezel en hermelijn.

Brede watergangen
Deze categorie onderscheidt zich van de sloten door zijn dimensies, peilbeheersing en functies.
Zij zijn niet alleen breder (tot circa 20 meter), maar meestal ook dieper (1 tot 2 meter of dieper).
Ze zijn gegraven als centrale watergang voor de opvang, af- en aanvoer van water uit of in laaggelegen landbouwgebieden (polders). Boezemwateren zijn omkaad en hebben een waterpeil dat
aanmerkelijk hoger kan liggen dan dat van de aangrenzende polder.
Het waterpeil wordt meestal zo constant mogelijk gehouden.
Er kunnen grotere seizoensfluctuaties voorkomen door het instellen van een zomer- en winterpeil. De kwaliteit van het water wordt hier sterk negatief beïnvloed door het water dat 's zomers
uit de grote rivieren in het binnendijks gebied wordt ingelaten.
In de veengebieden werden in het verleden brede watergangen gegraven om het veen te ontwateren en om de gewonnen turf af te voeren.
In niet-bevaren watergangen zijn vaak de zones met ondergedoken en drijvende waterplanten
goed ontwikkeld.
Meerkoet en ook dodaars hebben een lichte voorkeur voor vrij brede sloten en watergangen met
een meer open vegetatiestructuur.
De zwarte stern kan broeden in brede sloten met schoon open water en een goed ontwikkelde
verlandings- en oevervegetatie.
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Oude kanalen
Kanalen zijn gegraven waterwegen, primair bestemd voor het beroepsgoederenvervoer. Zij kunnen ook eenfunctie hebben voor de waterhuishouding of aan- en afvoer van water voor verschillende industriële doelen. Het bevaarbare deel ismeestal dieper dan 2 meter.
Sommige oude, relatief smalle en ondiepe kanalen hebben hun transportfunctie verloren en zijn
momenteel nog van belang vanwege hun hydrologische, recreatieve, landschappelijke en biologisch-ecologische functies.
Zij bevatten stilstaand of zwakstromend water dat zoveel mogelijk op een constant peil wordt
gehouden. Wanneer gemotoriseerd verkeer ontbreekt zijn dergelijke oude kanalen in veel opzichten te vergelijken met brede sloten. Door hun lengte en hun oorspronkelijke vaarwegfunctie
doorsnijden zij verschillende landschapstypen. Zij kunnen daardoor verschillende, oorspronkelijk
gescheiden natte gebieden met elkaar verbinden en aldus een belangrijk onderdeel vormen van
de groene infrastructuur. Door die verbindende rol kunnen zij ook een nivellerende invloed hebben op de waterkwaliteit.
Bodem en aangrenzend milieu kunnen, afhankelijk van het landschapstype dat doorsneden
wordt, dan ook sterk variëren.
Oude kanalen en hun oevers worden gekenmerkt door een grote soortenrijkdom en een sterke
545
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afwisseling in vegetatietypen en -structuren. Watervegetaties bestaande uit ondergedoken en
drijvende waterplanten zijn meestal goed ontwikkeld. Als oevervegetatie in engere zin treft men
meestal een ineengedrongen zonering van moerassoorten en ruigtkruiden aan. Op plaatsen die
niet worden gemaaid zijn deze in veel gevallen verdrongen door wilgestruwelen of andere
opgaande houtgewassen.
Bij een geregeld maaibeheer kan men op de relatief steile kanaaloevers soortenrijke vegetaties
aantreffen die een goede afspiegeling vormen van het ter plaatse aanwezige gradiëntmilieu.
Voorbeelden van oude kanalen met een sterke natuurfunctie zijn o.a. het kanaal AlmeloNordhorn, het Apeldoorns Kanaal en delen van de Brabantse kanalen. Het Celderns Nierskanaal
neemt een aparte plaats in en heeft op Nederlands grondgebied het karakter van een heuvellandbeek.

546

Oevers van kleine wateren

Plassen
Plassen zijn, in tegenstelling tot alle hiervoor besproken wateren, niet lijnvormig maar vlakvormig. Zij kunnen in oppervlakte variëren van enkele vierkante meters tot tientallen hectaren.Veel
plassen in Nederland zijn te groot om nog tot de kleine wateren gerekend te worden en vallen
daarom buiten het bestek van dit thema. Hoewel we ons hier beperken tot de kleine plassen is
een scherpe scheiding tussen groot en klein niet te maken.Veel oeverkenmerken zijn niet aan
afmetingen gebonden en gelden zowel voor groot als klein.
De meeste plassen in Nederland zijn ontstaan door menselijke activiteiten, die primair op een
ander doel dan het creëren van een waterpartij waren gericht, zoals de winning van veen, zand
of klei. De piasvorming en -uitbreiding geschiedde in veel gevallen mede onder invloed van
wind- en watererosie.
Met name in de laagveengebieden zijn uit talrijke kleine, aanvankelijk door legakkers gescheiden
wateren veel grotere veenplassen ontstaan doordat de tussenliggende legakkers door de werking
van wind en golfslag werden weggeslagen. Dit proces van wind- en watererosie gaat nog steeds
door. Bij een te groot aaneengesloten wateroppervlak kan de kracht van wind en golfslag zo
groot worden dat legakkers bij een flinke storm in hun geheel kunnen worden wegggevaagd. De
veenplas wordt daardoor steeds groter ten koste van de nog aanwezige aangrenzende kleinere
wateren en hun oevers.
Voor het instandhouden van complexen van kleinere plassen en vaarten in veengebieden is daarom een goede oeverbescherming noodzakelijk. De aanwezigheid van een goed ontwikkelde
watervegetatie is in dit verband ook van groot belang, omdat daarmee een te sterke golfslag kan
worden voorkomen.
Bijverzwaring van een venig terrein kan de weke ondergrond zijdelings worden weggedrukt,
waardoor het maaiveld tot onder het wateroppervlak kan dalen. Dit kan soms aanleiding zijn tot
het toepassen van zeer zware en diepe (verticale) oeverbeschoeiingen.
Langs de oevers van laagveenplassen treft men vaak fraaie zoneringen van verschillende vegetatietypen aan. De bodem van het diepe water isvaak bedekt met kranswieren. Daarop aansluitend
bevindt zich een zone met waterplanten die gebonden zijn aan diep water, zoals gele plomp,
waterlelie, watergentiaan, veenwortel en ondergedoken fonteinkruiden. In iets minder diep water
zijn het vooral krabbescheer en drijvend fonteinkruid die het aspect bepalen. Nog dichter naar
het land volgt een gordel met biezen en riet met daarin talrijke andere moerasplanten, zoals
waterscheerling, watereppe en grote zeggesoorten. Op de oever volgt tot slot meestal een zone
met ruigtkruiden bestaande uit harig wilgeroosje, grote brandnetel, haagwinde, koninginne-
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kruid, bitterzoet en gewone engelwortel.
Vissoorten die hier voorkomen zijn onder andere karperachtigen, brasem, baars, snoek en paling.

Vijvers
Een belangrijk verschil tussen plassen en vijvers isde wijze van ontstaan.
Vijvers hebben altijd een kunstmatig karakter en zijn steeds het resultaat van doelbewust menselijk handelen. Zij worden meestal gegraven met het oog op waterberging en -afvoer in stedelijke
gebieden. Daarnaast vervullen zij ook velerlei esthetische, recreatieve en economische functies.
Zo ontstonden spiegel-,zwem-, schaats-, roei-, vis-, drink- en brandblusvijvers.
In het verleden waren grote huizen en kastelen uit veiligheidsoverwegingen vaak omringd door
water. De vijvers die bij de aanleg van buitenplaatsen en op landgoederen werden gegraven,
hadden in het algemeen primair een esthetische functie. In de wintermaanden dienden zij o.a.
ook voor de ijsvoorziening van ijskelders.
De afmetingen, het oeverbeloop en de taludhellingen van de meeste vijvers zijn ontworpen. Zij
hebben daardoor een regelmatig, voorspelbaar en weinig natuurlijk karakter.
Dit laatste geldt in mindere mate voor devijvers die in de Engelse landschapsstijl zijn aangelegd.
Ook hier is het water echter scherp van het land gescheiden en worden de 'vrije' vormen gemarkeerd door een strakke beschoeiing.
In Nederland zijn, in navolging van de Engelse landschapsschool, vooral sinds het midden van de
vorige eeuw veel vrij-gevormde vijvers in grote tuinen en stadsparken toegepast. Romantische
waterpartijen met flauwe taluds die zijn omzoomd door gladgeschoren gazons met daarin verspreide bomen en heestergroepen.
De overige gegraven stadsvijvers zijn in het algemeen kleiner van afmetingen en kunnen in vorm,
uitvoering en inrichting zeer sterk uiteenlopen. Vanwege de beperkt beschikbare ruimte zijn de
oevers in veel gevallen in hout, metaal, steen of kunststof uitgevoerd en in oppervlakte gereduceerd tot een steile muur of eenverticale damwand. In parken en plantsoenen overheersen
oevertaluds met verschillende hellingpercentages, met zandige of kleiige bodem, afgezet met
houten beschoeiingen. Deze oevertaluds werden in het verleden meestal beplant met houtige
siergewassen of ingezaaid met niet-inheemse grassen. De laatstejaren zijn in toenemende mate
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inheemse soorten als oeverbegroeiing toegepast.
Veel stedelijke gebieden zijn met zand opgehoogd. Daardoor wijkt het bodemmateriaal van de
oevers af van de oorspronkelijk aanwezige bodem en ishet soms niet eenvoudig te bepalen
welke soorten er 'van nature' thuis horen.
Door een frequent maaibeheer, verontreiniging door o.a. riooloverstorten en de aanwezigheid
van talrijke watervogels (boereneenden, kwakertjes en ganzen) bevatten veel vijvers maar weinig
water- en oeverplanten en is hun biologisch-ecologische waarde laag. Een grote dichtheid van
vissen en vogels kan bovendien tot een sterke algenontwikkeling leiden.
Waar deze invloeden niet of minder sterk aanwezig zijn, kan men in het water veel ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten aantreffen. De oevervegetaties worden in het algemeen
beheerst door algemene soorten van voedselrijke milieus, zoals grote lisdodde, riet, gele lis, pijlkruid, watermunt en grote egelskop.
Alsvaste bewoners van stadsvijvers mogen waterhoen, meerkoet en wilde eend worden
genoemd. Ook futen beginnen zich meer in stadsvijvers te vestigen. Dewaterdiepte is hierbij
bepalend. Bij een goed ontwikkelde oevervegatie en voldoende rust kan men hier ook andere
diersoorten van het oevermilieu van sloten en brede watergangen aantreffen.
De laatste jaren worden wateren van velerlei aard en omvang gecreëerd in het kader van natuurontwikkelingsprojecten. Deze hebben vaak een vijverachtig karakter. Na verloop van tijd en bij
een goed beheer zijn zij soms nauwelijks van een natuurlijk ven of moeras te onderscheiden.

Poelenen vennen
Poelen zijn meestal kleine, gegraven waterpartijen in weilanden in het agrarische cultuurlandschap. Zij hadden oorspronkelijk een belangrijke functie alsveedrinkplaats en werden daarom
ook als open water in stand gehouden. Zij zijn thans vooral van betekenis als biotoop voor een
groot aantal soorten amfibieën en reptielen: padden, kikkers, salamanders en ringslang.
Door hun ligging in het intensief beheerde cultuurlandschap kunnen populaties sterk versnipperd
raken. Zo blijken bijvoorbeeld boomkikkers in een systeem van veedrinkpoelen een netwerk van
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populaties te vormen. Daarbij neemt de kans op voorkomen en voortbestaan toe naarmate er
meer poelen in de nabijheid liggen. Ook komt lokaal uitsterven voor, maar lege poelen worden
ook weer herbezet, soms pas na enkele jaren.
Ondiepe, voedselrijke stilstaande wateren als poelen en kleine plassen hebben de neiging snel vaak al binnen 10 jaar - dicht te groeien en gaandeweg te verlanden.
Door begrazing en een periodiek schoningsbeheer kan men het verlandingsproces vertragen en
het dichtgroeien voorkomen.
Vennen zijn van oorsprong voedsel- en kalkarme ondiepe wateren gelegen op voedselarme
hogere zandgronden. Zij zijn vaak ontstaan op de dichte inspoelingshorizont van podzolbodems.
De waterstand wisselt doordat ze geheel of grotendeels door regenwater worden gevoed. Dit
waterpeil heeft in het algemeen geen directe relatie met het diepe grondwater. Systemen die
door het grondwater worden gevoed komen echter ook vaak voor.
Vennen worden gekenmerkt door een lage pH en een geringe plantaardige produktie. De
afbraak van organische stof verloopt in voedselarme vennen zeer langzaam: de basis voor een
mogelijke hoogveenvorming.

Overige wateren
Wielen zijn ronde tot ovaalgevormde wateren die zijn ontstaan als gevolg van dijkdoorbraken. De
meeste wielen zijn van grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde. De actuele biologisch-ecologische waarde verschilt van wiel tot wiel.
Door hun diepte en afmetingen vallen zij buiten het bestek van de kleine wateren.
Ook de meeste in het recente verleden gegraven grindgaten en zandwinplassen zijn dieper dan 2
meter en hebben een grotere doorsnee dan 20 meter. De oudere kleiputten en leemgroeven zijn
in het algemeen van bescheidener formaat.
Een eendenkooi iseen gegraven waterplas ingericht voor de vangst van eenden. Op de vier hoeken van de meestal rechthoekige centrale plas bevinden zich de pijpen waarin de eenden worden
gelokt en gevangen en waar zij in het verleden ook 'de pijp uitgingen'. Oorspronkelijk was de
eendenvangst van economische betekenis.Thans worden enkele kooien nog gebruikt voor het
ringen van eenden voor wetenschappelijk onderzoek. Ook worden ze om cultuurhistorische redenen in stand gehouden.
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Functiesvan oevers
Oevers van kleine wateren vormen een belangrijk leefmilieu voor talrijke plante- en diersoorten.
Zij vormen tevens een belangrijk onderdeel van de Ecologische Infrastructuur.
Om oevers en waterlopen natuurvriendelijk in te richten en te beheren is kennis nodig van de
organismen en levensgemeenschappen die zich daarin kunnen vestigen en van de ecologische
processen die zich daarin voltrekken. Ook is inzicht vereist in hun biologisch-ecologische functies.
Hieruit kan worden afgeleid wat de actuele en potentiële waarde isvan een oever of waterloop.
Deze kennis geeft handvatten voor aanleg, inrichting en onderhoud.

Natuurfuncties
Natuurvriendelijke oevers hebben de volgende biologisch-ecologische functies.

Leefgebied/habitat voorsoorten enpopulaties
Defunctie van een oever als groeiplaats voor planten isalverschillende malen aan de orde
geweest. De chemische enfysische milieufactoren zijn bepalend voor de ontwikkelingsmogelijkheden en de natuurlijke ordening en selectie. Het tijdstip en de omstandigheden (temperatuur,
vocht, zuurgraad, voedselrijkdom, bodemmateriaal, waterbeweging, etc.) voor kieming envesti550
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ging zijn cruciaal. Riet behoeft een slikkige bodem en een pias-dras situatie om tot kieming te
kunnen komen. Bij een fluctuerend waterpeil kan de plaats waar een eenjarige soort op de oever
verschijnt van jaar tot jaar sterk verschillen. De jaarlijkse peilfluctuaties kunnen dan worden afgelezen van het ruimtelijk patroon en de zonering die de plantesoorten op de oever innemen.
Heeft een plant eenmaal die eerste levensfase overwonnen en ten opzichte van zijn omgeving
een sterke concurrentiepositie verworven, dan kan hij in het algemeen tot volwassen individu uitgroeien en zich lang handhaven. Als een soort eenmaal op een bepaalde plaats aanwezig is, kan
het soms tientallen jaren duren voordat een andere soort de kans krijgt zich op diezelfde plek te
vestigen, ook al zou die laatste daar op grond van zijn eigenschappen meer aanspraak op kunnen
maken.
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Naast de betekenis voor flora en vegetatie wordt de laatste jaren het belang voor defauna steeds
meer onderkend: vogels, zoogdieren, insekten, amfibieën en andere diergroepen.
Enkele Nederlandse zoogdiersoorten zijn sterk gebonden aan de oever (otter, bever, woelrat,
muskusrat, noordse woelmuis, dwergmuis, watervleermuis etc). Ook bunzing en hermelijn worden op natte oevers veelvuldig aangetroffen.
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Sommige soorten, zoals de otter en de waterspitsmuis, gebruiken de oever in zijn volle breedte
(van open water tot de droge oever) voor de vervulling van hun levensfuncties. Andere soorten
gebruiken slechts een deel (niche) van het gebied.Vleermuizen gebruiken alleen het oppervlaktewater, waarboven ze op insekten jagen (Reinhold 1994).
Een belangrijk deel van deze oevergebonden zoogdieren iszeldzaam of wordt bedreigd.
Ook de ringslang houdt zich veelvuldig op langs oevers van sloten en andere kleine wateren,
maar de onmiddellijke nabijheid van water isvoor dezewaterminnende soort niet altijd een vereiste (Bergmans & Zuiderwijk 1984).

Verplaatsings-fverbindingsgebied voormigrerende organismen
In kleine leefgebieden kan slechts een beperkt aantal individuen van een bepaalde soort leven,
vaak te weinig om op die plaats een stabiele populatie op te bouwen. Daarom iscontact met
andere (kleine) populaties in de wijdere omgeving noodzakelijk.
De afstand die een individu kan afleggen is per soort sterk verschillend.Voor soorten met een
kleine lichaamsomvang, die zich bovendien over de grond moeten voortbewegen (bijvoorbeeld
een ringslang), dient de afstand tot andere populaties in de orde van grootte van enkele
honderden meters tot hoogstens een kilometer te zijn. Voor grotere soorten (bijvoorbeeld de
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ZOOGDIERSOORTEN DIE VRIJWEL UITSLUITEND IN DE OEVERZONE GEVONDEN WORDEN EN H U N VOORKOMEN IN
NEDERLAND ( B R O N : REINHOLD

1994)

status

INSEKTENETERS
Waterspitsmuis

verspreid; zeldzaam

VLEERMUIZEN
Franjestaart

verspreid; zeldzaam

Watervleermuis

algemeen in boomrijke omgeving

Meervleermuis

internat, bedreigd; algemeen in polders

WOELMUIZEN
Noordsewoelmuis

lokaal; bedreigd

Woelrat

algemeen; in aantalafnemend

Muskusrat

algemeen; exoot

WAREMUIZEN
Dwergmuis

lokaalalgemeen

Bruine rat

algemeen

BEVERRATFAMILIE
Beverrat

lokaal; exoot

BEVERFAMILIE
Bever

herintroductie Biesbosch; lokaal

CARNIVOREN

G\

Otter

uitgestorven; enkeledwaalgasten

Amerikaansenerts

exoot; ontsnapte exemplaren, niet voortplantend

otter) mag deze afstand hoogstens een tiental kilometers bedragen.
Oevers kunnen een verbinding vormen tussen gescheiden populaties en als zodanig een wezenlijk onderdeel vormen van een samenhangend stelsel van biologisch-ecologisch waardevolle
gebieden (ecologische hoofdstructuur).
Om voor planten en dieren alsverbindingsgebied te kunnen dienen, moeten de oevers ten minste voldoende geschikt zijn als tijdelijk leefgebied voor die organismen.
De mogelijkheden tot verbreiding en tot uitwisseling van de individuen tussen populaties kunnen
door het gevoerde beheer ernstig worden beperkt. Dit isonderzocht voor een zevental moerasplanten in het Wageningse Binnenveld (Van Dorp, 1992). Met eenvoudige aanpassingen, zoals
verhoging van de waterstand, zorgen voor stroming en een minder intensief beheer van de slootkanten isal een grote verbetering van de verbreiding van soorten en vermindering van de kans
op uitsterven van een populatie te verwachten (Bulle, Groenendael & Jürgens, 1994).

Plaats voor het vervullen van specifieke levensfuncties
Het betreft hier voornamelijk functies die betrekking hebben op de voortplanting, het foerageren
of het doorbrengen van een bepaalde levensfase: paaiplaats en kraamwater voor vissen, voortplantingsbiotoop voor padden en kikkers, drinkplaats voor dieren, voedselbron voor insekten,
foerageer- en broedgebied voor water-en moerasvogels, etc.

552

Functies van oevers

li m
Si

TÎ
f;
.f?-- V

1

;'>-'

De Viervlekkige libel

Refugiumfunctie
Eentoevluchtsoord voor planten en dieren uit soortgelijke milieus van het aangrenzende landschap die in de loop der jaren zijn verdwenen of sterk in oppervlakte zijn afgenomen. Soms kan
een oever ook alstijdelijke verblijfplaats dienen voor soorten die door rustverstoring, jacht of
andere oorzaken uit de omgeving zijn verjaagd.

Ecologischegrens ofbarrière
Waterwegen en andere infrastructuurelementen zijn barrières die de vereiste uitwisseling belemmeren of zelfs onmogelijk kunnen maken. Dieren die een water willen oversteken kunnen worden tegengehouden of het slachtoffer worden van verdrinking.

Beschutting en oriëntatie
Opgaande oeverbegroeiingen kunnen in een overigens open landschap dienen als beschutting
en oriëntatie voor vleermuizen. Ook worden dergelijke beplantingen door migrerende vogels als
trekbaan gebruikt.

A

Overgangsgebied
De oevers van kleine wateren vormen in velerlei opzicht een overgangsgebied. Het is niet alleen
een gebied waarin zowel in tijd als in ruimte dicht bij elkaar grote milieuverschillen optreden,
maar het isook de plaats waar talrijke organismen, zoals veel insekten, kikkers en padden, van
gedaante verwisselen (metamorfoseren).

Landschappelijke functies
Hierbij gaat het om de wijze waarop een water en zijn oevers zich manifesteren: de uiterlijke verschijningsvorm. Deze bepaalt de identiteit van het landschap en de mogelijkheden tot beleving,
herkenning en oriëntatie. Zaken die hierbij een belangrijke rol spelen zijn o.a. de vegetatiestructuur, de ruimtelijke afwisseling, de samenhang tussen de vorm en inhoud van de verschillende
milieu-onderdelen en -aspecten en de mate waarin wij deze als een eenheid ervaren. Een rij knotwilgen wekt de associatie met een vochtige tot natte slootoever in een (oud) agrarisch cultuurlandschap; een schip dat zich in de verte door het landschap voortbeweegt, verraadt de aanwezigheid van een bevaarbaar water.
Zo vormen natuurvriendelijke oevers blauwgroene (turquoise) linten in het landschap: de kleur
van het water en de kleur van het aangrenzende groen. Ze kunnen zich, evenals bermen, tot
diep in het stedelijk gebied uitstrekken en vervullen een hoofdrol bij het instandhouden van de
landschapsecologische infrastructuur.
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Cultuurhistorische functies
Veel wateren hebben in de loop der jaren belangrijke functieveranderingen ondergaan. De oorspronkelijke functies zijn vaak verdwenen of sterk op de achtergrond geraakt. Historische vaarwegen en verdedigingswerken verloren hun glans en raakten in onbruik en verval. Niettemin kunnen deze wateren met hun oevers ons thans nog veel informatie geven over het verleden.
Voorbeelden van wateren met een cultuurhistorische functie zijn o.a. oude kanalen, bijzondere
kavelpatronen, sprengenbeken, fortgrachten en oude stadsgrachten. De cultuurhistorische functie is meestal af te lezen aan de maatvoering, de ligging in de omgeving, het oeverprofiel en de
toegepaste materialen op de oevers. Ook kan men die functie afleiden van nog aanwezige kunstwerken of andere kenmerken uit het verleden, zoals oude bruggen, watermolens, sluizen en kademuren. Een belangrijke bron voor de historische betekenis van kleine wateren zijn oude topografische kaarten.

s\

Uit de leeftijd van bomen op de oever en de soortensamenstelling van de oevervegetatie kan
men soms gegevens halen over het ontstaan en het vroegere gebruik. Bekende voorbeelden zijn
de oude kaden en losplaatsen waar zich met de aanvoer van buitenlandse (landbouw)produkten
verschillende soorten adventieve planten, de zogenaamde pothoofdplanten, hebben gevestigd.
Eenverschijnsel dat thans niet meer beperkt istot de oude handelssteden maar dat zich in de
loop der jaren naar de moderne overslagcentra (o.a. Rotterdam en Amsterdam) heeft verplaatst
en zich daar nog steeds voordoet.

Recreatieve functies
Het recreatief gebruik van kleine wateren wordt vooral bepaald door de toegankelijkheid en de
geschiktheid. Men kan hierbij onderscheid maken in het gebruik van de oever vanaf het land en
vanaf het water.
De toegankelijkheid via het water isonder meer afhankelijk van de waterdiepte, breedte, stroomsnelheid en natuurlijke of kunstmatige obstakels in de vorm van watervegetaties, overhangende
takken, omgewaaide bomen, bodemgesteldheid, dammen, stuwen, leidingen, bruggen en afzettingen. Een maat voor de geschiktheid is pas te hanteren als men weet welke concrete activiteiten een recreant wil beoefenen en aan welke eisen een oever daarvoor moet voldoen. Een sportvisser beoordeelt een water nu eenmaal anders dan een schaatser.
Door middel van onderwaterdrempels, slagbomen en andere fysieke barrières kan men een water
voor bepaalde recreatievormen afsluiten dan wel de toegang beperken. Daarentegen kan men
door het aanbrengen van specifieke voorzieningen een water juist aantrekkelijk maken voor de
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Waterrecreatie

waterrecreatie. Het creëren van jachthavens, vis- en aanlegsteigers, zwemfaciliteiten, zonneweiden en boothellingen zijn hier voorbeelden van.
De ontsluiting vanaf het land kan worden gestuurd en gereguleerd door het al dan niet aanleggen van wegen en parkeerplaatsen,fiets- en wandelpaden, picknickplaatsen, vissteigers etc. Met
deze maatregelen is het mogelijk een zonering te bevorderen van meer naar minder intensief
recreatief gebruik.
De meeste kleine wateren zijn niet voor gemotoriseerde pleziervaart toegankelijk. In het merendeel van de gevallen zijn zete smal of te ondiep om erin te kunnen varen.
Een sterke golfslag verhoogt de kans op oevererosie en aantasting van de oevervegetaties. De
ontwikkeling van waterplantengemeenschappen wordt nagenoeg onmogelijk, zelfs bij een zeer
gering aantal vaarbewegingen.
Waterplanten- en verlandingsvegetaties komen vrijwel niet voor op plaatsen waar regelmatig
gevaren wordt.
Defauna kan,vooral in het broedseizoen, nadelige effecten ondervinden van de aanwezigheid
van mensen en vaartuigen. Door het instellen van stiltegebieden kan de rust worden gegarandeerd.
Verschillende vormen van rustige recreatie kunnen goed samengaan met de onderscheiden
natuurfuncties. Desgewenst kan worden overgegaan tot scheiding van het gebruik naar plaats
en/of tijd.

&

Overige functies
Het creëren, inrichten en beheren van oevers heeft in het algemeen als primair doel de grens tussenwater en land vast te leggen. Met het vastleggen van de waterlijn wordt onder meer beoogd
erosie en daarmee ongewenst landverlies te voorkomen. Ook heeft een vaste oever defunctie om
een bepaald doorstromingsprofiel te handhaven of een zekere waterdiepte te garanderen. Bij
kleine wateren zijn hiertoe in het algemeen geen verdedigingsconstructies noodzakelijk. De
natuurlijke begroeiing moet, in combinatie met een periodiek schoningsbeheer, in de meeste
situaties in staat worden geacht de oever op zijn plaats en onder profiel te houden.
Voor de recreatiescheepvaart is het van belang dat het gewenste vaarwegprofiel in stand wordt
gehouden. Ook dienen de oevers de nodige voorzieningen te bieden om aan te leggen en om de
vaarroute te vervolgen (bebakening; optische geleiding; oriëntering). Oevervegetaties en -constructies kunnen bovendien bijdragen aan een vermindering van golfoverlast.
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Het doorstromingsprofiel heeft vooral ook een hydrologische functie. Voor de aan- en afvoer van
water zijn minimale maten van het dwarsprofiel vereist zodanig dat ongewenste peiloverschrijdingen worden voorkomen. De ontwikkeling van water- en oeverplanten kan de dimensionering
van een waterloop beïnvloeden en dient daarom bij de capaciteitsberekening van het profiel
betrokken te worden (Pitlo & Griffioen, 1 991).
Landbouw en water zijn van oudsher nauw met elkaar verweven. Deze historische verbondenheid komt tot uitdrukking in de talrijke functies die de kleine wateren vervullen.
Veel sloten en watergangen dienen als perceels- of erfscheiding. Zij werken als barrière in twee
richtingen: het vee blijft binnen het eigen perceel en indringers worden er buiten gehouden. De
brede watergangen fungeren alswaterweg voor het transport van vee en agrarische produkten.
Sloten en watergangen dienen vooral ook voor de instandhouding en regulering van het grondwaterpeil t.b.v. een zo hoog mogelijke gewasproduktie. Het zijn drenkplaatsen voor het vee en
bronnen voor beregening.

Biologisch-ecologische waardering van oevers
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Kleine rivieren, beken en andere stromende wateren zijn te beschouwen als de ecologische dragers van het landschap. Zij zijn van grote betekenis voor de ecologische infrastructuur. Een groot
aantal beekdalen isaangemerkt als (potentieel) kerngebied of als verbindingszone van de ecologische hoofdstructuur van het Natuurbeleidsplan (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, 1990). Zij zijn daarmee van onmisbaar belang voor de instandhouding van de waarden
van natuur en landschap. Ook andere kleine wateren kunnen grote natuurwaarden herbergen.
Er kan onderscheid worden gemaakt in actuele en toekomstige of potentiële waarden. Bij deze
laatste gaat het om de waarden die zich, uitgaande van gegeven abiotische milieu-omstandigheden, bij een optimaal beheer zouden kunnen ontwikkelen. Daarbij dient men zich een beeld te
vormen van de verschillende ontwikkelingsstadia, soorten en levensgemeenschappen die men in
de loop der jaren mag verwachten.
Vergelijking van de actuele en potentiële situatie laat zien welke mogelijkheden voor natuurontwikkeling onbenut zijn gebleven en welke bijsturing nodig isom die waarden alsnog tot ontwikkeling te brengen.
Voor het vaststellen van deze waarden worden verschillende criteria gehanteerd:
- Verscheidenheid of diversiteit;
- Zeldzaamheid;
- Kenmerkendheid of authenticiteit;
- Natuurlijkheid.

Verscheidenheid
Onder verscheidenheid of diversiteit verstaat men in het algemeen het aantal verschillende soorten, populaties of levensgemeenschappen per oppervlakte-eenheid. Bijsmalle oeverstroken en
andere lijnvormige landschapselementen is het gebruikelijk om de diversiteit per lengte-eenheid
uit te drukken. Op landelijke en regionale schaal iseen afstand van 1 km een gebruikelijke maat;
op plaatselijk niveau,voor het opstellen en uitwerken van beheerplannen, is meestal behoefte
aan meer gedetailleerde informatie en hanteert men bijvoorbeeld trajecten van 100 strekkende
meter oever. Een grote soortenrijkdom betekent meestal ook een hoge natuurwaarde. Soms kan
de aanwezigheid van bepaalde soorten ook het gevolg zijn van storing en/of verontreiniging, bijvoorbeeld de aanwezigheid van grote brandnetel of akkerdistel op een voedselarm oevertalud. In
dat geval wordt een hoge soortenrijkdom negatief beoordeeld. Ook in een pioniervegetatie treft
men vaak meer soorten aan dan in een later ontwikkelingsstadium. Dit kan aanleiding zijn om
naast 'verscheidenheid' ook andere criteria bij de waardering te betrekken,zoals kenmerkendheid
of natuurlijkheid.
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gekenmerkt door een grote
soortenrijkdom

De verscheidenheid kan ook betrekking hebben op levensgemeenschappen en landschappen.
Deze verscheidenheid isduidelijk gerelateerd aan de heterogeniteit van het milieu, ook wel
milieudiversiteit genoemd. Een afwisselende, rijk gestructureerde oever bestaande uit verschillende milieu- en vegetatietypen kan in beginsel veel soorten herbergen en wordt daarom als regel
hoger gewaardeerd dan een monotone oever.

Zeldzaamheid
Dewaardering van de Nederlandse flora,fauna en levensgemeenschappen geschiedt vooral op
basis van het criterium zeldzaamheid.
Zeldzaamheid is niet altijd eenduidig te bepalen. Het iseen relatief begrip met een ruimte- en
tijdsaspect: wat op de ene plaats en op het ene moment zeldzaam is, kan elders en op een ander
tijdstip misschien heel algemeen voorkomen. Bovendien zijn niet alle soorten altijd even makkelijk waarneembaar. Ook de schaal speelt hierbij een rol: een soort die plaatselijk algemeen voorkomt kan in nationaal of internationaal verband heel zeldzaam zijn.
De zeldzaamheid van de in Nederland voorkomende plante- en diersoorten wordt afgeleid van
het aantal plaatsen waar of het aantal keren dat die soorten de afgelopen jaren zijn aangetroffen.
De waarnemingen hiervoor vinden plaats in het kader van de systematische landelijke inventarisatiesvan alle km2- hokken c.q. 5x5 km-gebieden (uurhokken of atlasblokken) volgens de topografische kaart. Dezeldzaamheid van planten wordt vervolgens uitgedrukt in zogenaamde uurhok-frequentieklassen (UFK),variërend van 1 (uiterst zeldzaam) t/m 9 (zeer algemeen).
Uit vergelijking van de situatie vroeger (circa 1940) en nu (circa 1990) blijkt dat de zeldzame
soorten zeldzamer en de algemene soorten algemener zijn geworden (Bink e.a., 1994).
De broedvogels van Nederland zijn op basisvan atlasblokken geïnventariseerd (Teixeira, 1979).
De zeldzaamheid daarvan wordt uitgedrukt door ze in aantalscategorieën onder te brengen
(Commissie voor de Nederlandse Avifauna 1970). Voor meer informatie over het inventariseren
van vogels en het interpreteren en bewerken van vogelgegevens kan worden verwezen naar het
rapport Vogelinventarisatie (Hustings, 1985).

& \

Kenmerkendheid of authenticiteit
Deze termen staan voor de mate waarin een soort, levensgemeenschap of ecosysteem in hun
omgeving thuishoren. Dit laatste wordt beoordeeld aan de hand van het historische beeld dat
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men van een bepaalde situatie, een landschap of regio heeft. Uiteraard kan de historische referentie variëren naar de tijd of periode die men voor ogen heeft: van Aards Paradijs tot de moderne werkelijkheid. Als regel wordt als referentie de tijd van rond de laatste eeuwwisseling gehanteerd.

Natuurlijkheid
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Een duurzame instandhouding van soorten en levensgemeenschappen is op de lange termijn het
beste te garanderen door een zo gering mogelijke menselijke beïnvloeding.
Een oever wordt natuurlijker genoemd naarmate er minder maatregelen nodig zijn om hem in
stand te houden; om de soorten en levensgemeenschappen die erin voorkomen te laten voortbestaan. Het begrip hangt samen met de omvang, volledigheid en de mate van verstoring.
Het streven naar een zo groot mogelijke natuurlijkheid houdt over het algemeen in dat natuurlijke processen zoveel mogelijk ongestoord kunnen verlopen. Daarbij kan men o.a. denken aan successie,verlanding, veenvorming, (grond)waterbeweging; ook wind- en watererosie zou men
kunnen toestaan voorzover hierdoor geen essentiële andere functies en waarden in het gedrang
komen. De vestiging van soorten geschiedt in beginsel langs natuurlijke weg.
Een grotere natuurlijkheid kan op kleine schaal gemakkelijk leiden tot een vermindering van de
soortenrijkdom. Daarbij kunnen bijzondere, zeldzame soorten worden verdrongen door meer
algemene soorten zoals riet, harig wilgeroosje of haagwinde.

Waardering van de verschillende milieucomponenten
De manier waarop de genoemde criteria worden toegepast en het gewicht dat eraan wordt toegekend, is niet altijd en onder alle omstandigheden hetzelfde en wordt onder meer bepaald door
de maatschappelijke en politieke interesse. Zo wordt de laatste jaren veel meer dan vroeger een
groot gewicht toegekend aan de zeldzaamheid van soorten in internationaal verband, gelet op
de verantwoordelijkheid die ons land heeft ten aanzien van de instandhouding van typisch
Nederlandse soorten, levensgemeenschappen en ecosystemen.
Detabel geeft een (voorlopig) overzicht van soorten waarvoor Nederland een internationale verantwoordelijkheid heeft en de nationaal bedreigde soorten.
Afhankelijk van de situatie, het oevertype, de schaal, de beschikbaarheid en gedetailleerdheid van
de basisgegevens en vooral ook het doel van de waardering, dient de waarderingsmethode te
worden vastgesteld. Ook de waardering van de verschillende milieucomponenten is niet overal
en altijd hetzelfde.
Van groot belang hierbij zijn inventarisatiegegevens die in verschillende jaren zijn verzameld
(monitoring; tijdreeksen). Hieruit kunnen trends en ontwikkelingen worden afgeleid.
Door verschillende peildata of perioden met elkaar te vergelijken, kunnen veranderingen in soorten en populaties worden vastgesteld. De snelheid en omvang van deze veranderingen kunnen
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( I ) EN N A T I O N A A L BEDREIGDE SOORTEN ( T Z )

soortgroep

totaal inheemse

i-soorten

soorten

hogere planten
sprinkhanen

tz-

«

soorten

1448

233

42

5

209
?
7

(16)

378

177

libellen

60

3

15

(0)

dagvlinders

76

12

30

(3)

kreeftachtigen

52

24

7

stekelhuidigen

15

10

?

126

59

?

amfibieën

16

7

4

reptielen

7

3

2

0)
O)

"296

17

36

(3)

76

12

9

(2)

loopkevers

vissen

vogels
zoogdieren

* =tussen haakjes de overlap tussen i-en tz-soorten
** =ondersoorten zijn samengenomen
(Bron: Bink e.a. 1994)

een indicatie vormen voor de eventuele bedreiging en daarmee meestal ook voor de nationale en
internationale waardebepaling.
Van sommige soorten worden toe- of afname gemeten aan de hand van de aantallen individuen
of de verspreiding op het niveau van populaties.

Waardering vande bodem
Het waarderen van de bodem gebeurt meestal wanneer men isgeïnteresseerd in de geschiktheid
van een terrein voor een bepaalde vorm van landgebruik. Bij landbouwkundige doelen ligt die
waarde vooral in het niveau van de gewasproduktie; bij de aanleg van infrastructurele voorzieningen staat de stabiliteit van de bodem centraal en voor de recreatie isdat vooral de begaanbaarheid.
Bodemkundig kan men een bodem waarderen naar zijn zeldzaamheid met betrekking tot profielontwikkeling, voedselrijkdom, mate van verstoring of andere kenmerken. Men dient in die waardering ook de mate van vervangbaarheid te betrekken. Dit iseen maat voor de tijd die tenminste
isvereistvoor de ontwikkeling van een bepaald bodemprofiel.
Zo zijn bijvoorbeeld door ontvening en ontwatering de veengronden in Nederland sterk in
oppervlakte achteruitgegaan. Het vergt tenminste enkele honderden jaren om zo'n bodemtype
opnieuw te laten ontstaan.Wat nog resteert verdient daarom een hoge waardering,
Wanneer het gaat om de geschiktheid voor natuurontwikkeling moet men denken aan de mate
waarin een bodemtype mogelijkheden biedt voor de vestiging en ontwikkeling van zeldzame of
bedreigde soorten en levensgemeenschappen. Ongestoorde, voedselarme bodems bieden in het
algemeen de meeste perspectieven op natuurwaarden en moeten hoog worden gewaardeerd,
vooral daar waar zij onderdeel vormen van het oevermilieu.

& \

Waardering vande flora
Een groot deel van de in Nederland voorkomende inheemse hogere plantesoorten wordt aangetroffen op de oevers van kleine wateren of in de directe omgeving daarvan.
Op veel oevers kan men zeldzame en minder algemene soorten aantreffen. Soorten die in het
aangrenzende agrarisch gebied en het stedelijk cultuurlandschap nauwelijks nog voorkomen en
zijn teruggedrongen tot de waterlijn. Dat zijn vooral de soorten van de voedselarme tot matig
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voedselrijke vochtige tot natte graslanden, moerassen en wateren.Voorbeelden zijn dotterbloem,
echte koekoeksbloem, moerasrolklaver en zwanebloem.
Een aantal van deze zeldzame en bedreigde plantesoorten iswettelijk beschermd (Anonymus,
1991a). Bij het beheer en de eventuele herinrichting dient men hiermee rekening te houden.
Zeldzame plantesoorten worden in het algemeen hoger gewaardeerd dan meer algemeen voorkomende soorten. De meest zeldzame en/of in hun voortbestaan het meest bedreigde soorten
zijn opgenomen in de rode lijst van de Stichting Floron (Floristisch Onderzoek Nederland). Deze
zogenaamde RL-soorten kunnen een indicatie geven van de natuur- en milieukwaliteit. Het zijn
soorten waar men in het beheer zorgvuldig mee om moet gaan. Door het systematisch registrerenvan deze soorten krijgt men inzicht in hun ontwikkeling, verschijnen of verdwijnen en daarmee in de voor- of achteruitgang van de kwaliteit van natuur en landschap (Weeda, Van der
Meijden & Bakker, 1990).
Een beperkt aantal (circa 105) plantesoorten die een specifieke indicatiewaarde hebben voor het
milieu waarin zij voorkomen, is door de Floron-organisatie afzonderlijk geïnventariseerd in het
zogenaamde AA-project (Algemene Aandachtsoorten). Verzuring, verdroging en vermesting zijn
de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de achteruitgang van de soort en de veranderingen van de betreffende biotopen.
De ontwikkelingen bij de paddestoelen, mossen en korstmossen zijn de laatste jaren negatief; van
elk van deze groepen planten is een groot aantal soorten de laatste jaren uit Nederland verdwenen. De zeldzame soorten, die vaak bijzondere eisen stellen,worden steeds zeldzamer.

Waardering vande vegetatie
Het waarderen van de vegetatie geschiedt onder meer aan de hand van zogenaamde oecologische groepen en de zeldzaamheid van de soorten per groep.
Uit een overzicht van de toestandsverandering van hogere planten (op UFK-niveau) per oecologische groep tussen 1940 en 1990 blijkt onder meer dat de soorten van de voedselarme milieus
sterk zijn achteruitgegaan (Plate e.a., 1992). Voorzover nog aanwezig verdienen daarom met
name de vegetaties van de voedselarme wateren de grootst mogelijke aandacht.

&

De laatste jaren is het 'produceren' van natuur sterk in de belangstelling geraakt. Eriseensysteem van natuurproduktie-betaling (resultaatbeloning) in ontwikkeling waarbij de boer direct
wordt betaald voor natuurwaarden op zijn bedrijf; niet alleen als een bijprodukt van de agrarische werkzaamheden, maar ook als een gerichte actie die melkveehouders kunnen ondernemen
(Kruk e.a. 1994). De hoogte van de beloning is gekoppeld aan het aantal aanwezige indicatorsoorten. Het blijkt mogelijk om een voor alle partijen aanvaardbare meet- en controlemethode
van de natuurproduktie van slootkantvegetaties te ontwikkelen.

Waardering vande fauna
De waarde van de fauna wordt vastgesteld op basis van landelijke en regionale verspreidingsgegevens (SOVON, etc), de mate van bedreiging en de gegevens die als basisinformatie voor het
Natuurbeleidsplan zijn verzameld en gehanteerd.
Evenalsvoor de planten iser ook een Rode lijst van de in Nederland bedreigde zoogdieren. Een
overzicht van de internationale betekenis van Nederland voor de fauna werd samengesteld door
het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (Siepel, 1993a en 1993b).
Bij analyse van de aantalsontwikkelingen van de soorten van verschillende diergroepen kan een
voortgaande negatieve trend worden vastgesteld. Dit geldt voor libellen, sprinkhanen, krekels,
dagvlinders, amfibieën, reptielen en vissen.Voor zoogdieren en vogels isde situatie minder alarmerend, maar bij geen enkele diergroep issprake van een uitgesproken positieve ontwikkeling
(Bink, e.a. 1994).
Op grond van deze constateringen kan worden geconcludeerd dat de ontwikkeling van de biodi560
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Eenvan deachtergronden van desamenstelling van deAA-lijst isdat deopgenomen planten eenzekere indicatie-waarde hebben voor
bepaalde biotopen endeveranderingen die daarin plaatsvinden. In de laatste kolom isaangegeven welke factoren van invloed kunnenzijn
op deachteruitgang van desoort: 1isvermesting, 2verzuring en 3verdroging. Deze lijst isuitsluitend bedoeld alsglobaal overzicht.

soort

biotoop en veranderingen

Aardaker

(flora-vriendelijk beheerde) bermen endijken;akkerkanten

Adderwortel

kwelsloten, natte graslanden

Adelaarsvaren

oud bos

Aronskelk, Gevlekte

oud bos,oude uiterwaardheggen

Beekpunge

pionier van o.a. kwelplekken

Beemdkroon

(flora-vriendelijk beheerde) bermen en dijken

Blauwe knoop

(flora-vriendelijk beheerde) bermen;schraal grasland

Bosaardbei

schrale bermen, lichte bossen op verrijkte grond

Bosandoorn

lichte bossenen oude heggen op rijkere grond

Bosanemoon

oud bosenschrale bermen

Bosbes,Blauwe

oud bos,oude houtwallen

Bosbes,Rode

oud bos,oude houtwallen

Boterbloem,Grote

kanten vanzoetwater met _veenvorming

Brem

schrale bermen, kanten heidevelden

Brunei, Gewone

niet-overbemest grasland

Dalkruid

oud bos

Dauwnetel

bermen, akkerkanten

negatieve invloeden

3

1

2

1

2

1

3

Donderkruid

bermen ed.op kalkrijkegrond; noordwaarts tgv broeikaseffect?

1

Dophei, Gewone

heidevelden,schrale bermen

1

3

Dotterbloem

oevers,natte graslanden

1

2 3

Dubbelloof

oud bos, houtwallen

1

3

Egelboterbloem

natte graslanden,sloten,minder-voedselrijk water

1

3

Engelsgras

schorren,zeedijken;gepekelde bermen
1

3

1

3

1

3

Gagel,Wilde

heidevelden

Ganzebloem, Gele

akkersop lichtere,voedselrijke niet-overbemeste grond

Grasklokje

schrale bermen

Grondster

vochtige randen van zandwegen

Guichelheil, Rood

akkersalsGeleGanzenbloem; ook aan duinpaden

Hazepootje

schrale bermen

Heemst, Echte

brakwater-oeverruigte-plant; sterkachteruitgaand tgv Deltawerken

Heggerank

intacte heggen, duinen

Heksenkruid,Groot

bossen op rijkere gronden

Helmbloem

bossen, houtwallen, rietlanden; uitbreiding o.i.v.zure regen

Hemelsleutel

schrale bermen

Hengel

randen van oude bossen op armere grond;sterk achteruitgaand

Hulst

oude bossen;plaatselijk uitbreiding in binnenduin

IJzerhard

wegranden, dijken;overhoekjes in Zuidlimburgse dorpen

Jeneverbes

heidevelden

Kamperfoelie

oud bos

Kattestaart, Grote

bloemrijke waterkanten, broekbossen

Keverorchis, Grote

bossen op rijkere grond,ischrale bermen, duinvalleien

Kikkerbeet

zoet water

Klaverzuring,Witte

oud bos

Klokjesgentiaan

heidevelden, schrale bermen

2

G\

3

1

3
2

1

2 3

1

3
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soort

6\

biotoop enveranderingen

negatieve invloeden

Koekoeksbloem, Echte

nattegraslanden,slootkanten

1

3

Koningsvaren

voedselarm vochtig bos,houtwallen

1

3

Korenbloem

graanakkers

1

Kraaihei

heidevelden, dennenbossen

1

Krabbescheer

zoetwater; gevoelig voor Rijnwaterinlaat

1

Kruisbladwalstro

heggen enbermen

1

Kruisdistel,Echte

dijken, rivierduinen, duinen

1

Lamsoor

schorren

1

Lidsteng

i zoet, hardwater

Lis,Gele

oeversvanzoet water, broekbos

Look-zonder-look

heggen, lichte bossen;uitbreiding i.v.m. verstedelijking

2

3

2

3
2

3
3

Margriet

bermen

1

Marjolein, Wilde

dijken, krijthellingen

1

2

3

Moerasandijvie

drooggevallen plekken, slootkanten

Moerasspirea

waterkanten, natte graslanden enbossen

1

3

Moerasviooltje

slootkanten, broekbossen, rietlanden

1

3

Muskuskruid

bossenop lichte, rijke grond; intacte heggen

1

Muurleeuwebek

oude muren

Muurvaren

oude muren

Nagelkruid, Geel

bossenop rijke grond; intacte heggen

1

Ogentroost, Rode

graslandop rijke maar niet zwaar bemeste grond; schorren

1

2

Ogentroost, Stijve

schrale graslanden

1

2

1

2

Orchis, Brede

natte, onbemestegraslanden, duinvalleien

Orchis, Gevlekte

schrale graslanden, heidevelden

Pastinaak

bermenop rijkegrond;duinvalleien

Penningkruid

natte graslanden,waterkanten, natte bossen

Pijlkruid

ondiepwater; gevoelig voor Rijnwaterinlaat

1

Pimpernel, Grote

bermen, vochtige onbemeste garslanden

1

3
3
3
3
3

Pinksterbloem

niettezwaar bemeste graslanden

Plomp,Gele

zoetwater

Poelruit

waterkanten, natruig grasland, natte bossen

1

2

3

Rietorchis

waterkanten, natgrasland, duinvalleien

1

2

3

Slangekruid

bermen e.d.op kalkrijke en/of stenige grond

Slangewortel

zoet stikstofrijk water

Speenkruid

+vochtige graslandenenbossen

Springzaad, Groot

natte bossen

Stinkende gouwe

ruderale plaatsen;inveelstreken typische dorpsplant

Struikhei

heidevelden enschrale bermen

Tongvaren

muren; typische stadsplant

Valeriaan, Echte

waterkanten

Valsesalie

bossenopvoedselarmegrond, duinen

3

2
3
3

1

3
1
2

3

1

Veenpluis

moerassen,vennen,natte heiden engraslanden

1

Walstro,Geel

schrale graslanden enbermen,vooral kalkhoudende grond,duinen

1

Wateraardbei

moerassen, vennen/sloten

1

Waterdrieblad

moerassen,vennen

1

Watergentiaan

zoet, hardwater

Waterlelie, Witte

zoet water

Waternavel

moerassen,vennen, slootkanten

1

3

Waterviolier

ondiep, zoet water; vooral kwelplekken

1

3
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soort

biotoop en veranderingen

negatieveinvloeden

Wederik,Grote

waterkanten, vennen, vochtige bossen

Wespenorchis,Brede

bosranden,duinen, bermen

Wilde bertram

waterkanten, natte graslanden

1

2

Zandblauwtje

drogeschralebermen, duinen

1

2

Zeealsem

schorren

Zenegroen,Kruipend

vrij schralebermen, vochtigebossenopvrijvoedselrijke grond,
duinvalleien

1

2

Zonnedauw,Kleine

natteheidevelden

1

3

Zonnedauw,Ronde

natteheidevelden,rietlanden

1

3

Zoutmelde,Gewone

schorren

Zulte

schorren;verziltingsindicatorinrivierdalen

3

Zwanebloem

oeversvanzoetwater; ongevoeligvoorRijnwaterinlaat

3

1

3
3

3

(bron: FLORON-katern4,1992)
versiteit in de soortgroepen waar voldoende over bekend is,alsvrij negatief kan worden gekenschetst. Deze negatieve ontwikkeling moet worden toegeschreven aan verschillende oorzaken:
vermesting, verzuring, verdroging en overige gevolgen van de intensivering van de landbouw.
Ook de versnippering van leefgebieden heeft tot vermindering van de diversiteit en daarmee tot
verschuivingen in de faunistische waardeverhoudingen geleid.
Door enkele Noord- en Zuidhollandse landbouw- en milieu-organisaties wordt gewerkt aan de
ontwikkeling van een instrument van natuurproduktie-betaling voor de avifauna. Een experiment
met weidevogels ging in 1993 van start.

Waardering vanlevensgemeenschappen en ecosystemen
Het natuurtechnisch beheer van oevers is in beginsel gericht op levensgemeenschappen en de
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daarbij behorende milieufactoren. Dit biedt het meeste perspectief op een duurzaam behoud van
biodiversiteit.
In bijzondere situaties kan men specifieke maatregelen nemen ten bate van een afzonderlijke
soort. Het betreft dan meestal soorten die een hoge maatschappelijke waardering genieten, planten of dieren met een hoge 'aaibaarheidsfactor'.
De vegetaties van water- en amfibische planten zijn de laatste jaren sterk in kwantiteit en kwaliteit afgenomen. Dit geldt ook voor de blauwgraslanden, vochtige hooiweiden en de gemeenschappen van bron- en moerasmilieus.
Sommige levensgemeenschappen worden in de nota Ecosysteemvisies aangemerkt alszogenaamde 'prioritaire natuurdoeltypen', zoals de 'Laaglandbeek' en 'Bosgemeenschap van bron en
beek'.
Ook het feit of een water wel of geen onderdeel van de ecologische hoofdstructuur vormt (kerngebied of ecologische verbindingszone) is mede bepalend voor de maatschappelijke waardering.

Bestuurlijke uitgangspunten
Deze paragraaf geeft een overzicht van de verdragen, wetten en regels met betrekking tot de
instandhouding en bevordering van de waarden van natuur en landschap in het algemeen en die
van de oevers van kleine wateren in het bijzonder. Naast de internationale verdragen worden de
Belgische en Nederlandse wetgeving afzonderlijk behandeld.
In het Natuurbeleidsplan (1990) iseen algemene beschouwing over het nationaal en internationaal natuurbeleid opgenomen, alsmede een overzicht van de beschikbare wetten, regels, verordeningen en andere middelen voor de realisering van dat beleid.

Internationale verdragen

©\

Het Verdrag van Ramsar (1971) iseen overeenkomst inzake het tegengaan van de voortgaande
aantasting van en het verlies aan waterrijke gebieden van internationale betekenis, rekening houdend met hun fundamentele ecologische functies, in het bijzonder alsverblijfplaats voor watervogels, en hun economische, culturele, wetenschappelijke en recreatieve waarde.
Voor Nederland zijn er zeven gebieden alszogeheten wetlands aangewezen: de Grote Peel, de
Weerribben, het Naardermeer, de Boschplaat, het eiland Griend, de Waddenzee en de Biesbosch.
Het Verdrag van Bonn (1979) heeft tot doel de bescherming van in het wild levende migrerende diersoorten, door middel van nadere (regionale) overeenkomsten. Geratificeerd in 1981.
Het Verdrag van Bern (1979) betreft de bescherming van wilde planten en dieren en hun
natuurlijk leefmilieu in Europa; vooral die soorten en leefmilieus bij de bescherming waarvan de
samenwerking van verscheidene staten isvereist. Geratificeerd in 1982.
De Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap inzake het behoud van de
Vogelstand (Vogelrichtlijn, 1979) heeft als doel de instandhouding van alle op het grondgebied van de EGvoorkomende in het wild levende vogelsoorten en hun leefgebieden.

Nederland
In het rapport Natuurvriendelijke Oevers (CUR, 1994) zijn de belangrijkste nota's, wetten en
andere relevante documenten samengevat, gerangschikt naar de verschillende bestuurlijke
niveaus: Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.
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D E BELANGRIJKSTE NOTA'S, WETTEN EN ANDERE RELEVANTE DOCUMENTEN (BRON: C U R - R A P P O R T , 1 9 9 3 )

Rijk

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (Extra)
Derde NotaWaterhuishouding
Nationaal Milieu Beleidsplan en Nationaal Milieubeleidsplan(Plus)
Natuurbeleidsplan
Beheersplanvoor de Rijkswateren
Structuurschema's(bijv. GroeneRuimte, Openluchtrecreatie)
Structuurnota's (bijv. Landbouw)
Landinrichtingsplannen
Waterstaatswet 1900
Baggerreglement
Rijksrivierdijkenreglement
Rijkszeeweringenreglement
Waterschapswet
Wet Milieubeheer
Wet Verontreiniging Oppervlaktewater
Afvalstoffenwet
Wet Bodembescherming
Bouwstoffenbesluit
Natuurbeschermingswet

Provincies

Streekplannen
Natuurbeleidsplannen
Milieubeleidsplannen
Waterhuishoudingsplannen

Gemeenten

Bestemmingsplannen
Milieubeleidsplan
Landschapsbeleidsplan

Waterschappen

Beheersplannen(waterkwantiteit enwaterkwaliteit)
Keur

Hier wordt volstaan met een korte toelichting op de meest relevantewetten en regels.
0% 1

DeWet op de Ruimtelijke Ordening vormt het kader voor met name de gemeentelijke bestemmingsplannen en isdaarmee de grondslag voor de uitvoering van het natuurbeleid in
Nederland. In aanvulling hierop biedt de Natuurbeschermingswet de mogelijkheid om gebieden
(dus ook oevers) dievan algemeen belang zijn vanwege hun natuurschoon of hun natuurwetenschappelijke betekenis aante wijzen als beschermd natuurmonument of Staatsnatuurmonument.
Ook zijn in deze wet bepalingen opgenomen ter bescherming van bedreigde soorten, in aansluiting op deVogelwet en Jachtwet.
Een aantal zeldzame en in hun voortbestaan bedreigde plante- en diersoorten iswettelijk
beschermd krachtens het Besluit beschermde inheemse plantesoorten resp. diersoorten
(Anonymus 1991aen 1991 b).
De Boswet (1961) beoogt de instandhouding van de Nederlandse bossen en andere houtopstanden. Drie voorschriften bepalen het aanschijn van de Boswet, te weten:
- de meldingsplicht;
- de herplantplicht;
- het kapverbod.
DeVogelwet (1936) heeft tot doel allevogels te beschermen die behoren tot een der in het wild
levende Europese soorten (met uitzondering van tamme duivenrassen,tamme knobbelzwanen
en vogels genoemd in deJachtwet).
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De Jachtwet (1954) regelt de jacht en wildschade en het behoud van de wildstand welke met de
belangen van de landbouw verenigbaar is.
De Visserijwet van 1963 houdt een regeling in van zee-, kust- en binnenvisserij ten behoeve van
een doelmatige bevissing.
De Bestrijdingsmiddelenwet verbiedt het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij het beheer van
oever- en slootvegetaties, tenzij deze middelen zijn toegelaten.
DeWet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) heeft tot doel de bestrijding van de verontreiniging van het oppervlaktewater te activeren en te coördineren. DeWVO iseen raamwet
die vooral de grote lijnen aangeeft. Binnen het raam van de wet moeten uitvoeringsregelingen
de grote lijnen nader uitwerken. Dat isgebeurd door middel van algemene maatregelen van
bestuur en door verordeningen van provincies, en water- en zuiveringsschappen. Voor lozingen
van afvalstoffen iseen vergunning vereist.
Door verwerving en beheer kunnen Staatsbosbeheer en de grote particuliere natuurbeschermingsorganisaties (Natuurmonumenten en de provinciale landschappen) waardevolle natuurterreinen, landgoederen en bossen veiligstellen.
Binnen landinrichtingsgebieden bestaan eveneens mogelijkheden voor verwerving en inrichting
van gronden ten behoeve van natuurontwikkeling.
Met de Relatienota (1 975) wordt beoogd een duurzame relatie tot stand te brengen tussen
enerzijds de landbouw en anderzijds de waarden van natuur en landschap in het agrarische
gebied.
De nota maakt onderscheid in beheergebieden en reservaatgebieden. In de beheergebieden
krijgt de boer een vergoeding voor een beheer dat hij voert ten gunste van landschappelijke of
biologisch-ecologische waarden. Hij blijft eigenaar van zijn grond en sluit een zesjarige beheerovereenkomst. De reservaatgebieden worden gekocht door een natuurbeschermingsorganisatie
om het (traditionele) beheer geheel te kunnen richten op de duurzame instandhouding en ontwikkeling van planten, dieren en levensgemeenschappen.

6\

Onder soortbeschermingsmaatregelen worden maatregelen verstaan die beogen bepaalde
soorten te bevoordelen, omdat:
- Nederland voor de soort een internationale verantwoordelijkheid heeft;
- de soort bedreigd of kwetsbaar is, door biotoopverlies sterk isachteruitgegaan of van nature
in kleine aantallen in een voor ons land karakteristiek biotoop voorkomt;
- de soort vertegenwoordiger isvan een bepaald type natuur dat onder druk staat.
Deze maatregelen zijn een aanvulling op de gebiedsbescherming (Bink e.a., 1 994).
De afstemming tussen de verschillende wetten en regelingen is nog voor verbetering vatbaar.
Een Flora- en faunawet is momenteel in voorbereiding ter vervanging van de Jachtwet, Vogelwet,
Besluit beschermde inheemse plante- en diersoorten en deWet bedreigde uitheemse diersoorten.
Defuncties en doelstellingen voor de kleine wateren zijn vastgelegd in de provinciale waterhuishoudingsplannen en de beheerplannen van de regionale waterbeheerders.

België
Voor de Belgische situatie zijn de wettelijke, reglementaire en administratieve bepalingen overzichtelijk weergegeven in het Vademecum Natuurtechniek (Werkgroep Natuurtechnische
Milieubouw 1994).
Dewet betreffende de onbevaarbare waterlopen (1968) behelst een klassering van deze
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waterlopen, regels met betrekking tot de uitvoering van ruimings-, onderhouds- en herstelwerken alsmede van buitengewone werken van verbetering of wijziging.
In aanvulling op deze wet volgde in 1983 een Decreet met enkele bepalingen aangaande de ruiming van onbevaarbare waterlopen.
Bij Koninklijk besluit van 16februari 1976 werden maatregelen uitgevaardigd ter bescherming
van bepaalde in het wild groeiende plantesoorten. Het Vademecum Natuurtechniek bevat lijsten
van de desbetreffende soorten.
Het Besluit van deVlaamse regering van 27 juni 1984 betreft maatregelen inzake natuurbehoud
op bermen en taluds gelegen langs wegen, waterlopen en spoorwegen beheerd door publiekrechtelijke rechtspersonen.
In de Omzendbrief van 21 mei 1991 zijn, binnen het kader van het Bermbesluit, nadere richtlijnen gegeven inzake het toepassingsgebied, het gebruik van biociden en het maaibeheer.
Eenvolledig verbod op het vissen op een aantal met name genoemde vissoorten en kreeften
werd uitgevaardigd bij Besluit van de Vlaamse regering van 20 mei 1992 tot uitvoering van de
Wet op de riviervisserij.
Voorts werden door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Leefmilieu en
Infrastructuur, enkele Dienstorders uitgevaardigd inzake ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan de onbevaarbare waterlopen van de eerste categorie (1992), de integratie van de
ecologie in de infrastructuur (1992) en de toepassing van het Bermbesluit (1993).

Onderzoek, voorlichting, onderwijs
Onderzoek
Nederland
Bij onderstaande instellingen en organisaties wordt onderzoek gedaan aan natuurvriendelijke
oevers of aan bepaalde aspecten daarvan. Dit overzicht is niet volledig. De laatste jaren wordt
met name door particuliere adviesbureaus veel oeveronderzoek verricht. Het is in het kader van
deze themabehandeling niet mogelijk daarvan een opsomming te geven.
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Centrum voor landbouw en milieu (CLM)
Centrum voor Milieukunde (CML)
European Invertebrate Survey (EIS)
Stichting Floristisch Onderzoek Nederland (FLORON)
Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS - DWW)
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)
Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO)
Afdeling Aquatische Ecologie, tel. 03434 - 55251
Afdelingen Dierecologie en Ecotoxicologie, tel.085 - 546800;
Afdelingen Bos- en Natuurontwikkeling, Landschapsecologie, Bedrijf en Bestuur en
Terreinbeheer, tel. 08370 - 77700.
Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM)
Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied (SC-DLO)
Universiteiten
Waterloopkundig Laboratorium

België
In België wordt onderzoek verricht bij de volgende instanties:
Rijksuniversiteit Gent
Vrije Universiteit Brussel
Université de Liège
Vereniging voor Openbaar Groen (WOG), Brugge
Instituut voor Natuurbehoud, Hasselt.

Voorlichting en advies
Nederland

e\

Adviesgroep Vegetatiebeheer
Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR)
Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden (LBL)
Informatie- en Kennis Centrum Natuurbeheer (IKC-natuurbeheer)
Landschapsbeheer Nederland
Nederlandse Vereniging voor Sportvissersfederaties (NWS)
Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB)
Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS-DWW)
Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland (SOVON)
Stichting Natuuren Milieu
Stichting Reptielen-,Amfibieën- en Vissenonderzoek Nederland (RAVON)
Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)
De Vlinderstichting

België
Departement Leefmilieu en Infrastructuur van het Ministerie van deVlaamse Gemeenschap,
AMINAL

Onderwijs
De belangrijkste centra voor onderwijs zijn:
- Agrarisch Onderwijs Centrum (AOC)
- IAHL Larenstein
- Innovatie- en Praktijkcentrum Groene Ruimte Arnhem;
- Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN)
- Landbouwuniversiteit Wageningen (LUW)
- Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
- Rijksuniversiteit Leiden (RUL)
- Rijksuniversiteit Utrecht (RUU)
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Over dit deel
&

Dit deel van het thema Natuurvriendelijke oevers behandelt de maatregelen bij het onderhoud
van oevers en waterlopen. Het accent ligt hierbij op het natuurvriendelijk werken.
Eerst komt een aantal algemene aandachtspunten naar voren, zoals het handhaven van rust,
natuurlijke processen en de waterkwaliteit. Vervolgens wordt ingegaan op het beheer van stromende en stilstaande wateren.

Dit deel wordt afgesloten met enkele aanbevelingen voor inrichting en beheer.
De volgende onderwerpen worden uitgebreider behandeld in andere thema's van Croenwerk:
- persoonlijke bescherming bij het beheer in het thema Persoonlijke bescherming;
- het verwerken van (sloot)maaisel in het thema Croenrestprodukten;
- het maaien en afvoeren van droge vegetaties in het thema Bermbeheer en het thema graslanden;
- de begrazing in het thema Graslanden.
In deel C van dit thema wordt ingegaan op een aantal werktuigen en hulpmiddelen die nodig
zijn bij het beheer van oevers en waterlopen.
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Het natuurtechnisch beheer omvat alle werkzaamheden en maatregelen die nodig zijn om een
bepaalde, vooraf omschreven kwaliteit te bereiken en om de biologisch-ecologische waarde van
de oevers te verhogen. Het gaat daarbij om het instandhouden van de eerder omschreven functies en de daarmee samenhangende waarden. Centraal staan de planten, dieren en levensgemeenschappen zoals die bij optimale plaatselijke omstandigheden aanwezig zouden kunnen zijn
of zich ter plaatse zouden kunnen vestigen en ontwikkelen.
Welke soorten en levensgemeenschappen dat precies zijn, is in elke situatie en voor elk oevertype
verschillend en wordt mede bepaald door de gegeven milieu-omstandigheden en randvoorwaarden. Het natuurvriendelijk beheer moet vooral zijn gericht op het optimaal benutten van de
mogelijkheden.
Heeft men zich een concreet beeld gevormd van het na te streven doel, dan moet het beheer
hierop zo goed mogelijk worden afgestemd.

Handhaven van rust
Ervan uitgaande dat het beheer van kleine wateren mede gericht moet zijn op de instandhouding of vergroting van de biologisch-ecologische waarden, is het zaak om rustverstorende activiteiten zoveel mogelijk te vermijden. Dit geldt vooral voor devoorjaarsmaanden (tussen begin
maart en medio juli), als de meeste diersoorten zich voortplanten en hun jongen moeten voeden.
Het handhaven van de rust in deze periode isvoor het behoud van kwetsbare en karakteristieke
broedvogelsoorten een eerste vereiste. Noodzakelijke werkzaamheden aan inrichting en beheer
kan men daarom het beste zo veel mogelijk in de herfst- en wintermaanden laten plaatsvinden.

Handhaven/herstellen vannatuurlijkeprocessen
Naast het achterwege laten van allerlei activiteiten die de natuur negatief kunnen beïnvloeden,
kan men ook door actief ingrijpen proberen de natuurwaarden van kleine wateren te bevorderen.
Essentieel daarbij is het herstel van natuurlijke processen en gradiënten.
Het gaat hier vooral om het in stand houden en bevorderen van de horizontale en verticale
waterbewegingen zoals deze onder natuurlijke omstandigheden in een water of stroomgebied
voorkomen. In het verleden zijn grote natuurwaarden door veranderingen in het waterbeheer
aangetast. De mogelijkheden om deze waarden via herstel van de oorspronkelijke waterhuishouding te herstellen zijn in de regel echter beperkt. Zij zijn afhankelijk van de ter plaatse bestaande
situatie, de intensiteit van de ingreep en de tijd die sinds die ingreep verstreken is.
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Ook kunnen zich elders in een stroomgebied veranderingen hebben voltrokken die de situatie ter
plaatse kunnen beïnvloeden. Men dient bij een dergelijke analyse vooral ook de waterkwaliteit in
het bovenstroomse gebied te betrekken, omdat eventuele daar aanwezige verontreinigingsbronnen de ontwikkelingsmogelijkheden van de levende natuur meer stroomafwaarts ernstig kunnen
beperken.
Het ecologisch herstel van beken en beekdalen vereist een aanpak vanuit een z.g. stroomgebiedbenadering. De stroomgebiedbenadering gaat er van uit dat bij de bestudering van een stromend water-ecosysteem de grenzen van het stroomgebied (de waterscheiding) als begrenzing
van het systeem gelden.
Naarmate men dichter bij het brongebied komt, is de kans op de realisatie van de gewenste
natuurontwikkeling het grootst. Dat neemt niet weg dat ook in de benedenstroomse gebieden
vaak goede mogelijkheden liggen.
Bijverweving van landbouw en natuur dient men de agrarische bedrijfsvoering vooral te richten
op het terugdringen van het mineralenoverschot en vermindering van de toepassing van bestrijdingsmiddelen. Daarbij is het vooral van belang om met de boeren in het bovenstroomse gebied
afspraken te maken over het te voeren beheer.
Ook de termijn waarop enig resultaat van herstelmaatregelen te verwachten isspeelt een belangrijke rol. Daarbij is het van groot belang een goed inzicht te hebben in de reeds aanwezige en de
potentiële biologisch-ecologische en landschappelijke waarden. Schade aan de bestaande flora,
vegetatie en fauna alsmede aan bodem en waterhuishouding dient men zoveel mogelijk te
beperken.
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Waterverontreinigingdoor
lozingen

Waterkwaliteit
De natuurlijke waterkwaliteit kan van plaats tot plaats sterk verschillen.
Hierna wordt besproken op welke wijze men door het beheer een goede waterkwaliteit in stand
kan houden of bevorderen.
Trofieniveau
Men dient te streven naar een laag trofieniveau. Dit betekent vooral dat het water zo weinig
mogelijk fosfaten en nitraten dient te bevatten. Endat het zo schoon mogelijk is, bij voorkeur fosfaatarm en zonder verontreinigingen in de vorm van zware metalen en/of andere systeemvreemde stoffen.
lonensamenstelling
De samenstelling van het water is per regio verschillend. De meeste Nederlandse wateren zijn op
grond van hun ionenverhouding te typeren als een mengvorm van de drie te onderscheiden
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hoofdtypen: grond-, regen- enzeewater. Bijhet beheer dient menzoveel mogelijk aante sluiten
bij c.q.te streven naar eenionensamenstelling zoals dievannature ter plaatse voorkomt.
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Het opheffen vanverontreinigingsbronnen isvanwezenlijk belang voor eengoede waterkwaliteit. Alsmogelijke verontreinigingsbronnen kunnen worden genoemd:
- rioleringen; bevatten veel voedingszouten (vooral fosfaten en nitraten) enorganische stoffen;
- lozingen vanindustrieel afval;
- (illegale) vuilstort. Hetdeponeren vanhuisvuil, industrieel enagrarisch afval kan(plaatselijk)
een grote invloed hebben opdewaterkwaliteit. Heteffect kanuiteenlopen vaneenvrijwel volledig afsterven vandeaquatische fauna (vissen,waterinsekten etc.) tot hettijdelijk verdwijnen
van eenof meer soorten. Afhankelijk vande aard, omvang, duur en hettijdstip vande verontreiniging isheteffect meer of minder groot;
- landbouwmeststoffen vanuit aangrenzende agrarische percelen door oppervlakkige afstroming, inwaaiing en/of viadrainagesystemen en hetondiepe grondwater. Door eenzorgvuldige eneenaangepaste manier vanstrooien kanmenzorgen datdemeststoffen niet buiten de
perceelsgrens terechtkomen.
Ook kanmendoor het instellen vaneenvoldoende brede bufferstrook hetwater vrijwaren
van eente sterke toestroom van meststoffen vanuit hetaangrenzende gebied. Soms worden
de oevers bewust meebemest of wordt deoever door bestrijdingsmiddelen verontreinigd.
Bij algehele verwijdering vandewaterplanten indezomer kanzich eensterke algenontwikkeling
voordoen en kunnen andere organismen massaal afsterven door gebrek aanlicht en/of zuurstof.

GB

Bestrijdingsmiddelen
Via het Meerjarenplan Gewasbescherming wordt getracht het negatieve effect vangewasbeschermingmiddelen opwaterlopen endedaarin voorkomende levensgemeenschappen te verkleinen. Ditgeschiedt onder meer door het instellen vanmeer of minder brede stroken waar
geen toepassing vandeze middelen magplaatsvinden.
Luchtverontreiniging
Via de lucht komen grote hoeveelheden zware metalen enandere verontreinigingen inhet
oevermilieu terecht. Hetiszaak deze veroorzakers vanveranderingen van stofconcentraties
zoveel mogelijk bijde bron aante pakken.
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Inlaten van gebiedsvreemd water
Dit geschiedt vooral in poldergebieden, in het rivierengebied, het noorden en westen van het
land. Een andere chemische samenstelling kan een belangrijke verandering van de soortensamenstelling van de aquatische levensgemeenschappen met zich mee brengen.
Invrijwel alle gevallen leiden de bovengenoemde verrijkingen tot een sterke ontwikkeling van
hoogproduktieve, sterk woekerende plantesoorten en een verruiging van de vegetatie.
Voorbeelden hiervan zijn riet, liesgras, lisdodde en waterpest.
In vijvers en andere kleine wateren vormen waterplanten een belangrijke factor voor de beheersing van dewaterkwaliteit. Zij nemen een belangrijk deel van de aanwezige voedingszouten op
en zetten deze om in plantaardige produktie. Van de eigenschap om voedingstoffen uit het
water op te nemen en daarmee de kwaliteit van het water te verbeteren, wordt gebruik gemaakt
bij de toepassing van helofytenfilters.

Beheer stromende wateren
In het verleden zijn veel beeklopen gegraven of ingrijpend aangepast. Vaak werden zijsprengen,
zijbeken en -greppels gegraven om de wateraanvoer te vergroten. Aanleiding hiertoe was vooral
de behoefte aan energie en de toepassing van waterkracht voor verschillende typen watermolens
(olie-, koren-, koper- en papiermolens). Ook werd, vooral langs de randen van de Veluwe, het
schone beekwater aangewend voor wasserijen.Andere argumenten voor het aanpassen van
beeklopen waren o.a. de aanleg van landgoederen, viskwekerijen en zwembaden.

®

Gaandeweg werden de lopen van de laaglandbeken steeds meer aan banden gelegd en werd het
beheer steeds verder geïntensiveerd. Aan de begaanbaarheid en de agrarische gebruiksmogelijkheden van de stroomdalgronden werden steeds hogere eisen gesteld. Dit ging gepaard met een
groot aantal beheermaatregelen variërend van uitdiepen, verbreden, afsnijden van bochten, peilbeheersing en het aanleggen van stuwen,tot het verleggen van de gehele beekloop. Ook ontstond de gewoonte om de water- en oevervegetatie regelmatig te verwijderen. Om dit periodieke onderhoud machinaal te kunnen uitvoeren, vond een verdere kanalisatie plaats: de oevers
werden kunstmatig verstevigd, van brede bermen voorzien en onder een standaardprofiel
gebracht. Het kanaliseren betekende meestal een verruiming van de beekbedding met als gevolg
een verlaging van de stroomsnelheid waardoor de oorspronkelijke stroomminnende en zuurstofbehoeftige beekorganismen verdwenen.
Vrijwel alle beken en waterlopen in Nederland zijn in de loop der jaren genormaliseerd en hebben hun oorspronkelijke, natuurlijke karakter verloren. Het waterregime heeft ingrijpende veranderingen ondergaan.
Het beteugelen van de hydrologische dynamiek van het beeksysteem heeft bij de meeste beken
in Nederland geleid tot een verlaging van de biologisch-ecologische waarden in het gehele beekdallandschap. Vooral het aantal microgradiënten en micromilieus isdaarbij sterk gereduceerd.
De kwaliteit van het water in stromende wateren isde laatste decennia sterk verslechterd door de
toegenomen vermesting en verzuring. Zo is bijvoorbeeld de samenstelling van de diatomeeënflora van de Veluwse sprengen en beken tussen 1974 en 1990 veranderd. Deze verandering moet
worden toegeschreven aan het effect van externe verzurende stoffen (Van Dam, 1994).

Beekherstelen herinrichting
Bij de herinrichting van beekoevers en het toepassen van natuurontwikkeling is het van groot
belang om zich toe te leggen op het herstellen van gradiëntmilieus en een deregulering van het
eerder toegepaste 'beteugelingsbeheer'.
Voor het herstel van de natuurlijke dynamiek en de processen die daar bij horen ishet zaak om
rekening te houden met de lokale waterhuishouding en de veranderingen die daarin in de loop
der jaren hebben plaatsgevonden.
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Waterhuishouding
Bij het beheer van de waterhuishouding dient men zich zoveel mogelijk te laten leiden door de
hydrologische eigenschappen en processen die het desbetreffende stroomgebied van oudsher
hebben gekenmerkt. Dit kan onder meer inhouden dat zowel de horizontale alsverticale waterbewegingen weer sterkere wisselingen gaan vertonen. Irreversibele veranderingen, zoals hogere
piek-afvoeren met een hogere stroomsnelheid, moet men in veel gevallen echter als gegeven
aanvaarden. Door het opheffen, dempen, afdichten of afdammen van drainagesystemen (drains,
greppels, etc.) kan het neerslagwater beter worden vastgehouden en kan een meer regelmatige
waterafvoer worden bevorderd. Dit effect kan verder worden versterkt door de ontwikkeling van
moerasvegetaties en beekbegeleidende bossen en struwelen.
Het terugdraaien van veranderingen die in het verleden hebben plaatsgevonden kan vergaande
consequenties hebben voor de huidige functies (opbrengstvermindering, verminderde toegankelijkheid, verandering van cultuurhistorische en recreatieve waarden).
Bij hoge waterstanden en een grote stroomsnelheid kunnen zand en ander bodemmateriaal
door het water worden getransporteerd en buiten het beekbed worden afgezet. Dergelijke processen van transport en sedimentatie kunnen bijdragen aan de vorming van zandige stroomruggen langs de oevers en lemige tot kleiige afzettingen op plaatsen waar de stroomsnelheid zo
gering isdat ook de fijnere bodemdeeltjes tot bezinking kunnen komen.
Ongewenst sedimenttransport kan worden voorkomen door afremming van de stroomsnelheid.
Dit kan men bereiken door middel van een plaatselijke verbreding en verdieping van het water of
door het laten ontstaan van natuurlijke weerstanden in devorm van water- en oevervegetaties,
waarin de bodemdeeltjes kunnen bezinken. Deze 'zandvangen' zullen na verloop van tijd dichtslibben, hetgeen uitbaggeren noodzakelijk kan maken of kan leiden tot (spontane) verlegging
van de beekloop.
De stroomsnelheid van water wordt in ons land in het algemeen beneden de grens gehouden
waarop materiaaltransport kan optreden. Deze stroomsnelheid wordt in hoofdzaak bepaald door
het verhang en de weerstand die het water op zijn weg ondervindt. De ruwheid van bodem,
meandriciteit (tracée, verloop, mate van meandering), taluds en vegetatie hebben een remmende werking op de stroming.
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Voorvissen worden specialepassages aangelegd
om zich stroomopwaarts
tekunnenverplaatsen
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Herstel van oude beeklopen gaat vaak gepaard met het toestaan van 'natuurlijke' meandering
met een gevarieerd dwars- en lengteprofiel. Daarbij dient zo veel mogelijk aansluiting te worden
gezocht bij de oevers zoals deze van nature in het betreffende watertype thuishoren.
Grondverwerving hiertoe is nodig. Het is beter hiervoor extra ruimte te verwerven dan technische
oplossingen op de vierkante meter te realiseren.
Het bekleden van de oevers met materialen die van nature niet in het beeksysteem voorkomen,
moet worden ontraden. Soms kan het echter nodig zijn dergelijke materialen toe te passen. Het
gaat dan om situaties waarin meer natuurlijke oplossingen niet tot het gewenste resultaat leiden
of ernstige problemen veroorzaken. Periodieke overstromingen van laaggelegen agrarische cultuurgronden, wegen en paden moeten daarbij worden gezien als onderdeel van het beekdalsysteem.

Speciale voorzieningen maken
het voorzoogdieren mogelijk
om uit eenvaart met steile
oeverstekunnen klimmen

Mogelijkheden voorde fauna

B

Op plaatsen waar geen flauwe taluds realiseerbaar zijn, kunnen steile oevers soms een vogelvriendelijk alternatief bieden.
Migratie van vissen kan men bevorderen door de bouw van vistrappen. Voor de kleine zoogdieren kunnen verplaatsingen in de lengterichting worden vergemakkelijkt door de aanleg van faunapassages in de vorm van pijpen of paadjes langs duikers.
Anderzijds kunnen herstel van barrières en handhaving van isolatie belangrijke uitgangspunten
zijn bij de landinrichting (Opdam e.a., 1986).
In aansluiting op de profilering van de waterloop kan onder meer worden gedacht aan het creëren van poelen en andere vochtige tot natte laagten in het beekdal en het stimuleren van de
ontwikkeling van de daarbijbehorende levensgemeenschappen. Daarnaast kan de verscheidenheid aan milieutypen worden vergroot door het aanleggen van laagten die in open waterverbinding staan met de hoofdstroom, zodat uitwisseling van waterorganismen - permanent of periodiek - mogelijk is.

Oeverbegroeiing
De oevers van stromende wateren worden in Nederland van nature gekenmerkt door een
begroeiing met bomen en struiken. Deze opgaande oeverbegroeiing geeft stevigheid aan de
oevers zodat erosie minder makkelijk kan optreden. De bomen en struiken zorgen ook voor schaduw, hetgeen bevorderlijk isvoor de kwaliteit van het beekmilieu. Erontstaat bladinval, een meer
constante (lagere) temperatuur en een meer gematigd zuurstofregime: essentiële levensvoorwaarden voor een aantal voor dit milieutype karakteristieke soorten kokerjuffers, steenvliegen en
haften.
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Drie basisvarianten voor
fauna-uitstapplaatsen.
d ishet dwarsprofiel van
variant c(bron:CUR-rapport)

Twee basisvarianten voor
hetpasserenvanhindernissenin delengterichting: eenlooppaadje binnen eenbrug of pijpen
parallel aan dewatergang ofduiker

Door een geringere lichttoetreding isde plantegroei minder weelderig dan in open situaties.
Daardoor blijven de onderhoudswerkzaamheden en -kosten beperkt. In de schaduw isde kans op
algenbloei en een sterke ontwikkeling van waterplanten relatief klein. Het blijft wel noodzakelijk
om elke vijf tot tien jaar het blad uit het water te verwijderen.
Van oorsprong open en onbeschaduwde sprengen en bronmilieus herbergen bijzondere levensgemeenschappen. Waar deze nog aanwezig zijn, is het zaak om de openheid te bewaren en de
oevers vrij te houden van houtopslag. Het verdient overweging om ook potentieel waardevolle
sprengen in hun oorspronkelijke staat te herstellen.

&

Schaduw
Door het aanbrengen van schaduwgevende oever- en waterplanten kan men de plantenproduktie in het water beperken en daarmee een goede doorstroming van het water instandhouden.
Bij een afwisseling van licht en schaduw kunnen in sprengenbeken en andere stromende wateren
vaak rijk gestructureerde levensgemeenschappen ontstaan.
Als het kappen van bomen noodzakelijk of gewenst is,dient dit zoveel mogelijk aan de noordzijde te gebeuren zodat de beschaduwing van de waterloop in stand blijft.
De differentiatie van het beekmilieu kan worden bevorderd door het handhaven van overhangende oevervegetatie en het laten liggen van omgewaaide bomen.
Natuurlijke oeverbegroeiingen, voorzover nog aanwezig, dient men zoveel mogelijk te handhaven. Op open oevers waar een beekbegeleidende vegetatie van bomen en struiken ontbreekt, is
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een negatief effect op de beek te verwachten van meststoffen afkomstig van aangrenzende of
verder weg gelegen land- en tuinbouwgronden. Deze stoffen komen via oppervlakkige afstroming dan wel via het ondiepe grondwater in het beekmilieu terecht. Begroeiingsstroken blijken
goed te functioneren als nutriëntenfilter waarin de belastende meststoffen, vooral fosfaat en
nitraat, voor een belangrijk deel worden vastgehouden (Petersen et al. 1992). De reductiepercentages van deze stoffen blijken afhankelijk van de breedte van de bufferstrook en van de aard van
de vegetatie. Bosvegetaties scoren, onafhankelijk van de strookbreedte, doorgaans hoog.
Het mag duidelijk zijn dat de bodem in de omgeving van de beek met de betreffende nutriënten
wordt 'verrijkt'. Eenverarming en verruiging van de vegetatie isdaarvan het gevolg.
De lange-termijn-effecten van de nutriëntenophoping op het beekdal zijn nog niet onderzocht.
Indien de mogelijkheden ontbreken om deze mesteffecten op het beekmilieu te reduceren c.q.
bij de bron aan te pakken (door het achterwege laten of verminderen van de bemesting), kan de
aanleg van nutriëntenfilterende bufferstroken worden overwogen. Het spreekt vanzelf dat deze
stroken bij voorkeur zo ver mogelijk van de beek, langs de buitenrand van het dal, gesitueerd
dienen te worden.
Sprengenbeken worden geregeld schoongemaakt. Het organisch materiaal werd in het verleden
meestal op de oevers gedeponeerd. De aard van het materiaal en de aanwezige oeverbegroeiing
kunnen transport naar een elders gelegen depot noodzakelijk maken.
Naast het regelmatig verwijderen van bladeren en takken kan het nodig zijn om periodiek het
ingewelde zand af te voeren.

8

Oude kreken
Het behoud van het brakwaterkarakter en de verschillen in zoutgehalte zijn essentieel voor het
handhaven van de milieudiversiteit en de daarbijbehorende soortenrijkdom in oude kreken. Een
te sterke verzoeting kan worden tegengegaan door het (periodiek) inlaten of oppompen van
zout water.
Het handhaven van oevers met brede riet-, biezen- en ruigtvegetaties isvoor de water- en moerasvogels van groot belang. Deze oevervegetaties moeten regelmatig worden gemaaid. Dit dient
in gedeelten te geschieden zodat er steeds voldoende broedgelegenheid voor de vogels overblijft.
Waar de voormalige kreek(oever)vegetaties en -graslanden zijn verdwenen, kan men deze door
een gericht beheer trachten te herstellen. Om open water en de verschillende stadia van verlanding naast elkaar te behouden is het nodig om eenmaal in de vijf àtien jaar een kreekdeel uit te
baggeren.

Beheervan stilstaande en zwakstromende
wateren
Peilbeheer
Veranderingen van waterpeil en met name het instellen van een laag winterpeil en een hoog
zomerpeil, al dan niet in combinatie met het uitmalen van (schoon) neerslagwater en het inlaten
van (minder schoon) gebiedsvreemd water, hebben ver gaande negatieve gevolgen voor de
waterorganismen en -levensgemeenschappen in de betreffende sloten.
Deze waterhuishoudkundige maatregelen worden in zand- en kleigebieden op grote schaal toegepast met het oog op een optimalisering van het agrarisch grondgebruik. Het achterwege laten
ervan betekent voor vele duizenden kilometers sloot eenverbetering van de natuurwaarden.
jaarlijks
onderhoud
De meeste sloten worden jaarlijks schoongemaakt en ontdaan van water- en oeverplanten die
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een belemmering kunnen vormen voor een goede waterdoorstroming. Deze periodieke schoonmaakbeurt betekent eenforse ingreep in het slootsysteem. In feite houdt dit in dat de levensgemeenschappen ter plaatse zich telkens weer opnieuw moeten ontwikkelen. Dergelijke siootmilieus dragen daardoor de kenmerken van een pioniergemeenschap, bestaande uit een beperkt
aantal soorten die deze regelmatige ingrepen kunnen verdragen of zich steeds opnieuw vestigen.
Het uitgebaggerde materiaal wordt in de meeste gevallen op de oever gedeponeerd of over het
aangrenzende grasland uitgespreid.
Brede en diepe sloten worden in het algemeen meerdere malen per jaar geschoond, van minimaal twee tot maximaal zes maal per jaar. Dit geschiedt meestal met de maaiboot.
Bijsmalle sloten op klei- of zandgrond kan het onderhoud het beste eenmaal per jaar geschieden
met behulp van een open maaikorf waarmee men vanaf één oever werkt.

Mogelijkheden voornatuurontwikkeling
De mogelijkheden voor natuurontwikkeling zijn sterk afhankelijk van de bodemgesteldheid. Het
creëren van natuurvriendelijke, flauwe oevers met geleidelijke overgangen vanaf het open water
tot het droge bovenwatertalud isalleen realiseerbaar in terreinen met een zandige tot kleiïge
bodem.
Uitgangspunt is het streven naarverscheidenheid van aanleg en inrichting; een afwisseling van
verschillende dwars- en lengteprofielen naast elkaar verdient de voorkeur.
In venige gebieden iseen dergelijke variatie in taluds niet uitvoerbaar. De slootkant is hier nat tot
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vochtig enhetwaterpeil staat permanent hoog,totvlak onder hetmaaiveld.
Door overdimensionering, datwil zeggen eengroter dwarsprofiel maken dan voor dewaterafvoer nodig is,kunnen mogelijkheden worden gecreëerd voor een meer natuurlijke vegetatie.
Deze overdimensionering kanmen bereiken door verbreding, verdieping ofdoor een combinatie
daarvan.
Bijverbreding vanhetprofiel heeft men temaken metextra grondverwervingskosten. In poldergebieden meteen kunstmatig peil kunnen deze extra kosten inbepaalde gevallen worden
gecompenseerd door lagere onderhoudskosten.
Verdieping heeft vooral opdehogere zandgronden een diepere ontwatering totgevolg en er
kunnen instabiele taluds ontstaan.
Bij aanvoersituaties kaneenbetere beheersing van degrondwaterstand worden bereikt (Pitlo,
1992).

Beheermaatregelen
Voor hetbeheer van deonderscheiden oevervegetaties kunnen diverse machines en methoden
worden toegepast. Een overzicht van deverschillende maatregelen isindevolgende tabel weergegeven, meteen aanduiding vanhuntoepassing.
OVERZICHT VANDEVERSCHILLENDE BEHEERMAATREGELEN METEEN AANDUIDING VANHUN TOEPASSING

Maatregelen:

1

2

Nietsdoen

++

+

+

(+)

3

4

S

+

6

7

+

+

Begrazing
- landbouwhuisdieren
- Chinese graskarper

+

+

+

Maaien
-in handkracht

(+)

- meteenassige trekker

+

(+)

M

++

-klepelmaaier
- maaikorf

&

(+)
(+)

++

(+)

+
+

++

- maai-harkcombinatie

(+)

++

- maaiboot

++

(+)

+

(+)
(+)

(+)

Kappen

++

Branden

(+)

+

(+)

Grootonderhoud
-Plaggen

(+)

- Vegen

(+)

(+)

-Slootbak

(+)

(+)

-Baggeren

+

-Zuigen

++

+
+

(+)

Toepassing:

Oevervegetaties

++

Geregeldvan toepassing

+•

Beperkt van toepassing

(+)

Onder bepaaldeomstandigheden ofvoorwaarden van toepassing

1. Watervegetaties
2.Moerasvegetaties
3.Riet
4. Ruigtkruiden
5.Vochtig hooiVweiland
6.Struwelen
7.Opgaandhout
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Niets doen
Het achterwege laten van enige vorm van actief ingrijpen kan een bewuste keuze zijn. Men laat
de natuur zijn gang gaan. Dergelijke extensief beheerde oevermilieus worden vaak gekenmerkt
door een grote natuurlijke dynamiek met veel dood organisch materiaal en een sterke ontwikkeling van ruigtkruiden. Bij een natuurlijke ontwikkeling kunnen zij na verloop van tijd en afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, een structuur- en soortenrijk karakter krijgen. Natuurlijke
processen zoals erosie, windwerking, afbraak van organisch materiaal, uitspoeling, stroming en
dierlijke activiteiten als begrazing en betreding, kunnen bijdragen aan een verhoging van de
natuurwaarden.
Bij kleine zwakstromende tot stilstaande wateren leidt 'niets doen' tot verdichting van de aquatische vegetatie en op den duur tot verlanding en verbossing, met als tussenstadium struweelvorming. In smalle oeverzones kunnen wilgestruwelen vaak zeer lang standhouden. Bijverbossing is
een ontwikkeling te verwachten van schietwilgen- en elzebroekbossen.
Toepassing van de maatregel 'niets doen' betekent niet dat men een oever of waterloop geheel
aan zijn lot kan overlaten. Zij kunnen gemakkelijk de indruk wekken van verwaarlozing en daardoor uitnodigen tot het achterlaten en deponeren van afval. Om dit te voorkomen iseen goede
voorlichting aan het publiek van groot belang. Ook moet men regelmatig afval verwijderen, dat
vanaf het land of via het water in de oever terechtkomt.
In petgatencomplexen in de laagveengebieden kan verwaarlozing leiden tot het omwaaien van
de hoge bomen en het wegslaan van de legakkers door wind en golfslag.Vergroting van het
wateroppervlak kanvervolgens het verdwijnen van watervegetaties tot gevolg hebben.

Biologische middelen
Oevermilieus van kleine wateren kunnen door soorten die in de natuur aanwezig zijn worden
beïnvloed. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan graafactiviteiten en vraat door dieren,
beschaduwing door planten en betreding door runderen. Natuurlijke begrazing treedt onder
meer op door meerkoeten, smienten, knobbelzwanen en ganzen.
Men kan het beheer sturen door soorten te introduceren. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te
zaaien of te planten of door vissen en andere dieren uit te zetten. Met het verwijderen van soorten kan een omgekeerd effect worden bevorderd.
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Het introduceren of uitzetten van soorten kan in beginsel via het water of via het land geschieden. In pias-dras situaties wordt veel riet uitgezaaid en geplant.
Drijvende waterplanten zoals waterlelie en gele plomp kunnen, in open water uitgeplant, een
belangrijke bijdrage leveren aan de beschaduwing van het aquatisch milieu,zonder daarbij het
doorstromingsprofiel ernstig te beïnvloeden.
Het introduceren van uitheemse soorten kan ver gaande gevolgen hebben voor de aanwezige
levensgemeenschappen. Eenvoorbeeld hiervan isde waterpest die, afkomstig uit NoordAmerika, zich over vrijwel allevoedselrijke zoete wateren in Nederland heeft verbreid. De
Amerikaanse brulkikker iseen exoot die zich ten koste van de inheemse amfibieën heeft gevestigd.
Voor de sportvisserij worden vaak vissen uitgezet in vijvers en andere kleine wateren. Dit betekent
een plotselinge toename van het aantal individuen van een bepaalde soort, met als gevolg een
verandering van het bestaande biologisch evenwicht en de heersende (concurrentieverhoudingen binnen de levensgemeenschap. Het kan leiden tot een achteruitgang van de soortenrijkdom.
Een grote terughoudendheid ten aanzien van het uitzetten van planten en dieren in de
Nederlandse wateren isdaarom gewenst.

Chinesegraskarper
Een soort die de laatste jaren bij het slootbeheer met succes wordt uitgezet, isde Chinese graskarper. Het AB-DLO heeft uitgebreid proeven genomen met de toepassing van deze soort bij de
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bestrijding van waterplanten in niet verontreinigde wateren. Craskarpers voeden zich met waterplanten en kunnen, met een maximale uitzetdichtheid van 250 kg/ha, in één seizoen alle waterplanten verwijderen. Daarna hebben ze in de volgende jaren gebrek aan voedsel en gaan op
zoek naar andere voedselbronnen: zo kunnen ze de taludbegroeiing tot 30 cm boven de waterlijn afgrazen. Inwateren zonder begroeiing kan dan gemakkelijk algenbloei optreden, met massale sterfte van de vissen als gevolg.
Bij een kleinere uitzetdichtheid (50-150 kg/ha, afhankelijk van de omstandigheden) is het resultaat beter, al dan niet na enig bijsturen. Door incidenteel en plaatselijk met bijvoorbeeld een
maaiboot te werken,zullen de karpers de pas gemaaide stukken kort houden omdat ze de voorkeur geven aan het afgrazen van de jonge planten die dan tevoorschijn komen. Bij waterlopen
met een belangrijke watertransportfunctie kan op die manier een baan in het midden van vegetatie worden vrijgehouden.
Voor het uitzetten van graskarpers moet toestemming worden verleend (uitheemse diersoort).
Hierbij wordt onder andere gekeken naar de schade dieze eventueel aan de natuurwaarden kunnen aanrichten. Dewateren waarin ze worden uitgezet, moeten worden afgezet om ontsnappen
te voorkomen. Spontane voortplanting komt in de Nederlandse sloten en vijvers niet voor door
een te lage temperatuur en te geringe stroomsnelheid.
Eenveelvuldig toegepaste manier om de structuur in de oevervegetatie te bevorderen en te sturen ishet inplanten of inzaaien van gewassen. Hierbij dient gebruik gemaakt te worden van
inheemse soorten die van nature ter plaatse voorkomen of die men hier op basisvan de plaatselijke milieukenmerken mag verwachten.

Begrazing
Een andere vorm van biologisch onderhoud is het toepassen van begrazing.
Sommige brede taluds en oeverzones lenen zich voor een beheer met grote grazers. De soort
grazer, dichtheid en het type begrazing dienen van geval tot geval te worden bepaald. Streeft
men naar een gevarieerde vegetatiestructuur en een grote soortenrijkdom, dan kan worden
gedacht aan een extensieve begrazing met landbouwhuisdieren. Runderen komen hiervoor het
meest in aanmerking. Bij een jaarrondbegrazing is 0,5 grootvee-eenheid per hectare als een
maximale dichtheid te beschouwen.
Op langere termijn zijn aanvullende maatregelen nodig om ongewenste houtopslag te verwijderen. Meer informatie over begrazing staat in het thema Graslanden.

&
Onder bepaalde omstandigheden kan het wenselijk zijn om een soort of een aantal individuen
daarvan uit een water of oevermilieu te verwijderen. Middelen hiervoor zijn vangen, bevissing en
de jacht.

Maaien
Bij het maaien van een vegetatie worden de bovengrondse delen van de planten afgesneden.
Oever- en watervegetaties kunnen onder water worden gemaaid. Het afvoeren van het maaisel
houdt in dat organische stof en mineralen uit het systeem worden verwijderd. Ertreedt een verlaging van het voedingsstoffenniveau op, waardoor het milieu na verloop van tijd in het algemeen meer geschikt wordt voor de vestiging van bijzondere plante- en diersoorten.
De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van de hoeveelheden biomassa en voedingsstoffen die per maaibeurt gemiddeld uit een vegetatietype worden afgevoerd.
Maaien kan ook veranderingen veroorzaken in de concurrentieverhoudingen van de verschillende
plantesoorten. Niet alle soorten herstellen zich even goed. Dit regeneratievermogen verschilt niet
alleen per soort, maar isook afhankelijk van de maaidatum.
De grootste hoeveelheid mineralen in de bovengrondse plantedelen isvlak voor de bloei aanwezig. Wanneer het beheer isgericht op verschraling, dan isde maand juni het beste maaitijdstip.
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HOEVEELHEDEN BIOMASSA (ALS DROGE STOF I N T O N / H A ) EN STIKSTOF, FOSFOR EN KALIUM ( I N K C / H A ) DIEPER

MAAIBEURT WORDEN AFGEVOERD IN VERSCHILLENDEVEGETATIETYPEN (UlT: BEIJE E.A., 1 9 9 4 )
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Bij een hoog produktieniveau kan het beter zijn om twee maal per jaar te maaien en af te voeren.
Vaak wordt pas in de zomer of vroege herfst gemaaid, nadat bepaalde doelsoorten hebben
gebloeid en nieuw zaad hebben geproduceerd.

Maaienin handkracht
Een arbeidsintensieve en relatief kostbare maatregel w a a r m e e eerste klas m a a t w e r k kan w o r d e n
geleverd. O p plaatsen die v o o r machines niet of moeilijk zijn te bereiken en o p kwetsbare plaatsen is m e n vaak n o g o p deze traditionele beheersvorm aangewezen. Veel kleine beken, vijvers,
poelen en oevers m e t obstakels w o r d e n n o g m e t de hand g e m a a i d .
Maaien in h a n d k r a c h t kan m e t de zeis of m e t de bosmaaier.
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Handmatig slootonderhoud met
debosmaaier islichter dan met
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Klepelmaaier
Met dit apparaat kunnen de droge delen van de oever worden gemaaid. Het maaisel wordt
krachtig verkleind en meestal niet afgevoerd. Dit kan tot verruiging van de vegetatie leiden, met
alsgevolg een toename van ruigtkruiden en andere storingssoorten.
Door een sneldraaiende afvoerband aan een klepelbak te koppelen, kan het maaisel tot ver van
de oever worden weggeworpen. Dit kan dienen als groenbemesting voor aangrenzend bouw585
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land. Wanneer men de natuurwaarden van de oever en de aangrenzende strook land wil verhogen of instandhouden, kan men in het algemeen beter geen klepelmaaier gebruiken. Meer informatie over de klepelmaaier staat bij het thema Bermbeheer.

Maaienmet maaikorf
Met deze machine kunnen water- en oevervegetaties in één werkgang worden meegenomen.
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Het apparaat kan onder verschillende en onregelmatige terreinomstandigheden worden toegepast en isin beginsel zeer geschikt voor een gedifferentieerd beheer. Het omgaan met de maaikorf vergt echter veel precisie. Het apparaat is heel wendbaar en een ervaren machinist kan de
maaihoogte nauwkeurig bepalen. Daarbij kan tevens rekening worden gehouden met de aanwezigheid van afzonderlijke planten of bijzondere vegetaties. Het maaisel wordt afgevoerd terwijl de
meeste diersoorten met het water weer in de sloot terecht komen. De maaikorf mag echter niet
te breed zijn. Naarmate die smaller is,zijn grotere waterdieren beter in staat om daaruit te ontsnappen. Meegekomen grotere vissen moet men weer te water laten in het gemaaide deel.

£

Bij grover gebruik kan de machine de vegetatie inclusief de zachte onderwaterbodem ernstig
beschadigen c.q. grondig verwijderen.

In éénwerkgang neemt demaaihark- combinatie eentalud en
sloot meeenbrengt het maaisel

SI J.
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Het noodzakelijke jaarlijkse onderhoud van smalle sloten kan het beste eenmaal per jaar (in het
najaar) geschieden. Daarbij wordt vanaf één oever gewerkt.

Maai-harkcombinatie
Deze onderhoudsmethode wordt veel toegepast bij sloten en beken met een strak talud, waarbij
de machine langs het water kan rijden. Met een gebogen ondereind van de maaibalk kan tot in
het water worden gemaaid en zelfs een deel van de waterplanten worden meegenomen.
Het maaien en opharken van het maaisel geschiedt in één werkgang. Het zwad wordt door de
bandhark op de oever gedeponeerd en kan daarvandaan gemakkelijk worden afgevoerd.
Hiermee wordt voorkomen dat de oever gaat verruigen. In de stedelijke omgeving en op natuurlijke oevers isde maaihark-methode slechts beperkt inzetbaar omdat niet om bomen en andere
obstakels heen kan worden gemaaid.
De methode is milieuvriendelijk omdat hiermee weinig oeverbeschadiging optreedt. De meeste
dieren kunnen gemakkelijk ontsnappen.
Door middel van steunwielen kan worden voorkomen dat de tanden van de hark de zode
beschadigen.

Maaiboot
Vegetaties van drijvende en ondergedoken waterplanten kunnen vanaf het water worden
gemaaid. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van maaiboten. Dit zijn werkvaartuigen met een
horizontale en verticale maaibalk. Met een transportband kan het maaisel in de boot of een drijvende bak worden verzameld en afgevoerd.
Bij een goede afstelling van het maaimes en zorgvuldig werken isde maaiboot één van de minst
ingrijpende methoden.
Bij het 'watermaaien' worden de waterplanten in het zomerseizoen vlak boven de onderwaterbodem, tot een diepte van ca. 200 cm onder het wateroppervlak afgemaaid. Het effect kan zo
ingrijpend zijn dat het water jarenlang volledig onbegroeid blijft. Het gebruik van de maaiboot
vraagt vanuit natuurbehoudsoogpunt dan ook grote terughoudendheid. Men past deze maatregel toe op plaatsen waar men welbewust open water wil houden of creëren en men om een of
andere reden geen verlanding wenst.
Gebruik istoegestaan in schouwplichtige wateren die eenmaal per jaar moeten worden
geschoond, mits het maaisel wordt verzameld en afgevoerd. Maait men in het voorjaar, dan kan
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Maaiboot
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dat het afsterven van plantesoorten en verstoring van broedvogels tot gevolg hebben. Vaker en
eerder maaien heeft ook consequenties voor het overige dierenleven in het water, onder andere
door verstoring van paaiplaatsen voor vissen en vernietiging van ei-afzettingen op waterplanten.
Het creëren van open water kan behalve voor de doorstroming en bevaarbaarheid ook van positieve betekenis zijn voor de visstand en verschillende watervogels.
Voor het onderhoud van wateren van zeer geringe diepte kunnen ook amfibievoertuigen worden
ingezet.

Kappen
Onder kappen of afzetten verstaat men het periodiek met bijl of (motor)zaag verwijderen van
bovengrondse delen van bomen en struiken. Deed men dit in het verleden meestal met economische motieven, thans spelen vooral ook cultuurhistorische, landschappelijke en biologische
overwegingen een rol.

&

Met het kappen van bomen en struiken wordt de natuurlijke successie van open oever naar struweel- of bosontwikkeling verhinderd of vertraagd. Soorten alswilg, populier, els, esen eik lopen
na het kappen weer gemakkelijk uit en maken talrijke nieuwe loten. Op deze eigenschap berust
het systeem van de knot- en hakhoutcultuur. Daarbij worden de afgezette jonge twijgen geoogst
voor velerlei doelen.
Het beheer isvan invloed op de rijkdom aan mossen op de stobben: de mosbegroeiing is rijker
en meer divers naarmate de stobbe hoger, dikker en ouder is. Ook voor holenbroeders (steenuil
bosuil, holenduif en torenvalk) zijn de hoge oude stobben van betekenis. Bij een afwisseling van'
hoge en lage stoven en een meer of minder frequent kapbeheer ontstaat een gedifferentieerde
structuur die aantrekkelijk isvoor kleine zangvogels en talrijke andere organismen.

Branden
Branden iseen oude beheersmaatregel die in het verleden vaak in de agrarische systemen werd
toegepast om houtige gewassen te verwijderen of om de begrazingsmogelijkheden voor het vee
te verbeteren.
Het effect van branden is een vernietiging van de bovengrondse plantedelen, inclusief het dode
organisch materiaal van de strooisellaag. De mate waarin dit laatste gebeurt hangt onder meer
samen met de vochtigheid van de oeverbodem. De aanwezige stikstofvoorraad kan grotendeels
in rook opgaan. Uit de resterende organische stof en askomen veel voedingsstoffen vrij. Hierdoor
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ontstaat voor veel plantesoorten een geschikt milieu voor kieming en vestiging. De meeste planten lopen na een brand weer uit vanuit de overgebleven (ondergrondse) wortelstelsels.
Voor de fauna betekent branden een tijdelijke vernietiging van het leefmilieu. Men dient daarom
bij de uitvoering (tijdstip en omvang) van deze maatregel rekening te houden met de uitwijk- en
herstelmogelijkheden van de fauna door migratie naar en vanuit de omgeving. Uit praktische
overwegingen kan branden als beheermaatregel slechts op weinig oevers worden toegepast.

Herbiciden
Chemische bestrijdingsmiddelen mogen uit het oogpunt van natuurbehoud en behoud
(drink)waterkwaliteit niet worden gebruikt bij het onderhoud van de oevers van kleine wateren.
Het Meerjarenprogramma Gewasbescherming (1991) voorziet in het intrekken van alle toepassingen van herbiciden voor het onderhoud van waterlopen.
Sommige waterschapskeuren verbieden het toepassen van herbiciden in het slootonderhoud,
maar in veel akkerbouwgebieden worden slootkanten toch veelvuldig met herbiciden bespoten
of besproeid. Sommige middelen zijn zeer persistent. Bijwaterlopen die jarenlang chemisch zijn
onderhouden, moet rekening worden gehouden met een nawerking die jaren kan voortduren.
Gewoon sterrekroos kan de eerste jaren massaal optreden door gebrek aan concurrentie. Liesgras
en riet kunnen op sommige bodemsoorten na 10 jaar nog niet in staat zijn een dichte zode te
gaan vormen.

Groot onderhoud
Plaggen

6B

Plaggen iseen in het natuurbeheer veel toegepaste methode om in één werkgang een grote
hoeveelheid organisch materiaal en mineralen kwijt te raken. Hierbij wordt de vegetatie, de
strooisellaag en een deel van de minerale bovengrond verwijderd. Vooral in sterk verontreinigde,
verruigde of met nutriënten verrijkte terreinen kan door plaggen een sterke verlaging van de
plantaardige produktie en daarmee een toename van de soortenrijkdom worden bereikt.

Vijzelen
Door de vijzel worden met de planten ook kleine oneffenheden op het talud weggedraaid, waarbij veel bodemmateriaal mee omhoog wordt getrokken. Dewaterbodem wordt meestal mee
omgewoeld zodat het water nog dagenlang troebel en zuurstofarm kan zijn.
Dit apparaat heeft een sterk nivellerend effect en past daarom niet bij natuurvriendelijke oevers.

Vegen
Watergangen met een diepte van minimaal 0,5 meter kunnen door een veegboot worden onderhouden. In brede vaarten kunnen zij incidenteel worden gebruikt, maar voor smallere vaarten
moeten aangepaste typen worden gebruikt. Het gebruik van een veegboot in schouwplichtige
vaarten eenmaal per jaar istoegestaan mits het gemaaide materiaal wordt verzameld en afgevoerd.
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Het schonen met een veegboot iszeer ingrijpend, omdat de wortelende ondergedoken vegetatie
door een veegmes schoksgewijs loswordt geschoffeld. Hierbij wordt veel slib opgewerveld waardoor voedselverrijking, zuurstoftekorten vertroebeling optreden. In extreme gevallen (midden in
het groeiseizoen, bij warm weer en ondiep water) kan daardoor zelfs plotseling vissterfte optreden. Uit ecologisch oogpunt wordt schonen met een veegboot daarom afgeraden.
Het vegen van waterplanten heeft weinig effect op sommige lastige soorten.Wortelende soorten,
zoals egelskop, vederkruid enfonteinkruiden, worden afdoende beschadigd om de groei sterk te
remmen. Als het vegen wordt gevolgd door het verzamelen van afgesneden plantedelen, is de
handeling effectief. Zwevende en drijvende waterplanten, zoals waterpest, hoornblad en kroos,
worden niet effectief aangepakt. Het vegen levert voor deze soorten zelfs zoveel concurrentievoordeel op dat ze hierdoor juist kunnen gaan woekeren. Dat kan dan leiden tot een hoge frequentie van onderhoud, zodat de planten die in de bodem wortelen door herhaalde beschadiging nooit tot grote planten kunnen uitgroeien.
Begroeiing van zware vegetaties op een slappe waterbodem wordt niet gemaaid maar uitgetrokken en dat kan voor de waterfauna een zware klap betekenen.

Sloothak
De slootbak iseen dichte bak die achter een trekker hangt, in de sloot wordt neergelaten en
waarmee devaste inhoud op de kant wordt getrokken. Een grove en natuur-onvriendelijke
methode waarbij watermilieu en oevertalud ernstig worden verstoord. Deze bodemverstoring is
vernietigend voor de fauna en heeft een explosieve plantegroei tot gevolg.
Vijzel, veegapparaat en slootbak kunnen worden toegepast wanneer men een oevervegetatie
grondig wil verwijderen. Dit is meestal niet de opzet van een natuurvriendelijke benadering.
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Baggeren en zuigen
Op de bodem van stilstaande en langzaam stromende wateren verzamelt zich na verloop van tijd
een laag bagger, bestaande uit dood organisch materiaal en fijne bodemdeeltjes. Het water
wordt hierdoor ondieper en het doorstromingsprofiel kanzodanig verkleind raken dat men tot
verwijderen van de bagger overgaat. Met het dode materiaal worden ook alle ter plaatse aanwezige levende planten en de meeste andere organismen uit het water gehaald. Erontstaat open
water met een nieuwe onderwaterbodem. Het begin van een nieuwe successie en verlanding.
Het regelmatig uitbaggeren van sloten geschiedde in het verleden vaak in handkracht. Daarbij
werd de bagger met emmers uit de sloot geschept en op de kant gezet. Na het drogen werd het
materiaal meestal over het land uitgespreid.
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Tegenwoordig worden de baggerwerkzaamheden vaak met een hydraulische kraan uitgevoerd.
Ook wordt veel gewerkt met een rijdende baggerzuigpomp. Deze heeft vooral bij poldersloten
het voordeel dat de bagger in dezelfde werkgang over het aangrenzende weiland kan worden
verspreid en daar als meststof kan dienen. De zuigpomp veroorzaakt minder schade aan het
slootprofiel en de minerale bodem wordt meestal onberoerd gelaten.
Bijveel sloten en watergangen ishet periodiek uitbaggeren onderdeel van een cyclisch proces,
waarbij de levensgemeenschap steeds weer naar de uitgangssituatie terugkeert. Dit uitdiepen
dient eens per twee tot vijf jaar te gebeuren. Het verdient aanbeveling een groot slotensysteem
niet in één keer helemaal, maar in gedeelten te behandelen, bijvoorbeeld jaarlijks elke vierde
sloot uitbaggeren. Vanuit de delen die blijven zitten, kan herkolonisatie van soorten plaatsvinden
naar de uitgebaggerde sloten.
Bagger op de oevers werkt verruiging in de hand. Hierdoor kunnen, vooral in veengebieden,
belangrijke milieugradiënten verloren gaan. Om het massale optreden van ruigtkruiden te voorkomen, moet het (gedroogde) materiaal van de oever worden verwijderd.
Het najaar isde meest gunstige tijd voor het uitvoeren van baggerwerk.
Devoor- en nadelen van deverschillende gereedschappen en werktuigen voor geregeld beheer
en groot onderhoud zijn in de tabel kort samengevat.
VOOR- EN NADELEN VAN DEVERSCHILLENDE METHODEN VOOR SCHONEN EN MAAIEN (UIT:BOER & SCHILS, 1993)

Gereedschap

voordelen

nadelen

-in kleineslotenmaaienen schonen

-gemakkelijkbeschadiging vandeoever

SCHONEN EN MAAIEN
maaikorf

in één werkgang

(wegspitten verlandingszone)

-bijzorgvuldiggebruik natuurvriendelijk
maai/harkcombinatie

-in kleineslotenmaaienenafvoeren
in één werkgang

maaiboot

- bijzorgvuldiggebruik natuurvriendelijk

-alleenbijrechtprofielzonder obstakels
alsbomen
-alleenmaaienvande waterbegroeiing

-maaienvanafhetwaterbijeen
ontoegankelijkeoever

ß

-mogelijkheidtot hetmaaienvaneenbaan
in de waterbegroeiing
veegboot

-sterkeomwoelingendaardoorsterke verstoring vanhet watermilieu
-alleenverwijderingvandewaterbegroeiing

handgereedschap

-selectief werken

-arbeidsintensiefenduur

-mogelijkop moeilijkbereikbare plaatsen

GROOT ONDERHOUD
zuigboot

-vandebaggerwerktuigenhetminstingrijpend
op hetwatermilieu
-toepasbaaropgroterewateren(vijvers)

baggerpomp

-als zuigboot
-vooralin kleinerewater(slotene.d.)

knijperbak

-zeeringrijpendop het watermilieu
-geenverwijderingvanslib(bijopenbak)
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Beheervan enkele begroeiingstypen
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het beheer van enkele in oevermilieus veel voorkomende begroeiingstypen.

Waterplantenvegetatie
Watervegetaties kan men onder en boven de waterspiegel maaien, vanaf de oever en vanuit het
water. In het vorige hoofdstuk is hierop uitgebreid ingegaan.

Riet
Rietmetfunctie als oeververdediging
Voor een rietkraag met een oeververdedigende functie is het belangrijk dat het riet vitaal blijft.
Om dit te bereiken moet het riet jaarlijks in de winter (half november-half maart) worden
gemaaid en afgevoerd. Gebeurt dit niet of minder vaak, dan zal de rietvegetatie vrij snel verruigen. Haagwinde, koninginnekruid, harig wilgeroosje en andere ruigtkruiden gaan het riet verdringen. Erontstaan gaten in de rietkraag, waardoor deze zijn oeververdedigende kracht kan verliezen.
Te vroeg of te laat maaien heeft eveneens een negatief effect op de vitaliteit van het riet. Bij
maaien eerder in het najaar hebben de netplanten nog niet al hun reserve in de wortels teruggetrokken. Maaien in de herfst (oktober) kan wel zin hebben wanneer de rietkraag enigszins is verruigd. Ook het bladriet kan dan worden afgevoerd en dat leidt tot een sterkere verschraling.
Later in het voorjaar maaien veroorzaakt beschadiging van dejonge scheuten en daardoor een
groei-achterstand. Ook hierdoor kunnen gaten in de rietkraag ontstaan. Vaak worden die nog
versterkt door beschadiging alsgevolg van de betreding bij het maaien en het instellen van een
laag voorjaarspeil waardoor de afgemaaide scheuten later in het jaar onder water komen te
staan.
Vanwege de holle stengels mogen de stoppels niet onder water komen. Riet moet daarom ± 10
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cm boven de waterlijn worden gemaaid. Op plaatsen waar riet niet gewenst is, kan dit principe
worden omgedraaid door de stoppels juist wel onder water te zetten.
Ondanks het maaien en afvoeren verlandt een rietvegetatie na verloop van tijd. Wanneer er geen
water meer tussen de stengels staat, is het nodig de strooisellaag uit het riet te verwijderen. Dit
uitkrabben gebeurt doorgaans met een hydraulisch bediende hark en wordt afhankelijk van de
verlanding en de gewenste vitaliteit eenmaal per 3tot 15 jaar uitgevoerd in een winterperiode.
Jaarlijks gemaaid riet verliest zijn aantrekkelijkheid voor flora en fauna: het wordt een monocultuur van riet met weinig andere planten. Ook overwinterende insekten worden met het riet afgevoerd en nestgelegenheid in overjarig riet voor bijvoorbeeld rietgors of kleine karekiet iser niet
meer. Men kan de aantrekkelijkheid vergroten door gefaseerd te maaien.
Omdat riet met een oeververdedigende functie boven de hoogste waterlijn moet worden
gemaaid, kan dat het beste gebeuren met een maaikorf aan een hydraulische arm. De apparatuur kan zowel vanaf het land alsvanaf een ponton werken; dat laatste brengt meer verstoring
met zich mee. Rietvelden met een voldoende stevige bodem kan men maaien met een maaibalk
aan een eenassige trekker om verdichting van de bodem te voorkomen. Extra brede banden
geven een minimale druk op de bodem (zie ook het thema Graslanden, deel C).

Geen functieals oeververdediging
Bij een voortgaande verlanding kan,vooral in stilstaande en geïsoleerde wateren, gaandeweg een
verschraling en verzuring van het rietmilieu optreden, tot uiting komend in een meer open vegetatie, een toenemende soortenrijkdom en een afnemende rietproduktie. Gaat dit proces gepaard
met het ontstaan van veenmoskussens en het verschijnen van soorten als struikheide, dopheide,
veenbes of veenpluis, dan kan dat het begin zijn van een hoogveenontwikkeling. In dergelijke
situaties moet het beheer op deze natuurwaarden worden afgestemd en kan met een lagere
maaifrequentie dan eenmaal per jaar worden volstaan.
Invorstperioden is het terrein via het ijs goed toegankelijk en men kan het gemaaide riet gemakkelijk afvoeren.

Ruigtkruiden
Bij het beheer van ruigtkruiden en zoomvegetaties komen twee maatregelen in aanmerking:
maaien en begrazen.
De maaifrequentie is hierbij ten hoogste eenmaal per jaar. Eengefaseerd maaibeheer verdient de
voorkeur. Vanuit faunistisch oogpunt iseen maaibeheer in het late najaar of in de winter te prefereren.
Bij begrazing verdient een extensieve of zeer extensieve begrazing de voorkeur. Zie voor meer
informatie de thema's Graslanden en Bermbeheer.

6B

Nat tot vochtig hooi-/weiland
De meeste natte tot vochtige graslanden in Nederland danken hun bestaan aan het geregeld
maaien of beweiden van vegetatie. Blijft dit achterwege dan zal het grasland vrij snel verruigen
en iseen ontwikkelijn tot struweel of opgaand bos te verwachten. Door eenmaal per jaar te maaien en het maaisel af te voeren, kan een soortenrijk en gevarieerd grasland ontstaan. Meer informatie hierover in de thema's Graslanden en Bermbeheer

Oeverstruwelen en -bossen
Blijft structuurdifferentiatie achterwege, dan kan men deze vergroten door een gericht en gefaseerd beheer waarbij delen van de opslag op gezette tijden worden verwijderd. Dit kan door te
maaien, te zagen of te kappen.
Jonge houtopslag tot een dikte van circa 2 cm stamdiameter kan met de hand worden uitgetrokken of met de maaibalk worden aangepakt. Dit laatste is mogelijk vanaf de wal of vanaf het water
(maaiboot). In de praktijk betekent dit eens per twee jaar deze maatregel herhalen.Worden de
bomen dikker en hoger, dan kan verwijdering het best geschieden door te kappen of te zagen.
Ook kan voor een knotbeheer worden gekozen. Soms kunnen vrijwilligers hierbij helpen.
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opbrengen

Grienden en hakhout
Bijzondere vormen van struikgewas op de oevers zijn de grienden.
Grienden kunnen naar de wijze van exploitatie worden ingedeeld in hakgriend en snijgriend,
naar de hakhoogte in laagstam- en hoogstamgriend en naar de ligging binnen- of buitendijks.

&
Voor het hakhoutbeheer kan het beste worden aangesloten bij de historische hakhoutvormen in
Nederland (naar: De Molenaar & Schimmel, 1984).
Type hakhout

hakcyclusinjaren

Elzen

10-20
4-12

Essen

10-12

Esdoorn

10-12

Iepen
Wilgen:

snijgriend
hakgriend

Berken

1 -2
3-5
5-10

Eiken

7-12

Gemengd hakhout

6-x

Voorts gelden de volgende richtlijnen:
- het kappen kan in één keer of gefaseerd worden uitgevoerd. Afhankelijk van de hakcyclus kan
men er voor kiezen om elk jaar een even groot gedeelte te kappen of om regelmatig op klei-
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nere schaal in te grijpen.
- kappen in de winterperiode, voordat de sapstroom op gang komt, bij voorkeur tijdens een
vorstperiode. De verstoring van bodem, vegetatie en fauna is dan het minst.
- houd rekening met de waterstand en (periodieke) overstromingen: sommige soorten kunnen
er niet tegen dat de stobben aan het begin van het groeiseizoen onder water komen (Zwarte
els).
- dode stobben dient men regelmatig door jonge stek te vervangen, zodat een zo groot mogelijke verscheidenheid in leeftijd van de stobben in stand wordt gehouden.
De natuurwaarde van de meeste hakgrienden zit in de heterogeniteit van de biotoop die vooral
door het periodieke hakbeheer wordt veroorzaakt.
Blijft periodiek kappen achterwege, dan ontwikkelt het hakhout zich tot bos. Uit monocultures
van snijwilg kan zich aanvankelijk een dichte, structuur- en vrij soortenarme begroeiing ontwikkelen. De diversiteit kan men vergroten door (gefaseerd) gedeelten uit te hakken. Men moet bij
doorschietende wilgen echter wel rekening houden met het risico van het optreden van watermerkziekte.
Als alternatief voor een gedifferentieerd kapbeheer kanworden gedacht aan enige vorm van
extensieve begrazing.
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Goed onderhouden, klein1 schalig beheerde grienden
kunnen in het rivierengebied
een belangrijk landschapselement vormen op de overgang
van water naar land. Zij kunnen hier bij verschillende
watertypen bovendien een
oeververdedigende functie
vervullen. De toepassing van
rijshout in zinkstukken is minder milieubelastend dan toepassingen met kunststoffen.
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Voorkomopsmallelegakkershet uitgroeien van struweel tot zware bomen. Zij waaien gemakkelijk om en kunnen
dan zware schadeveroorzaken aan delegakker
FREQUENTIE EN TIJDSTIP VAN VERSCHILLENDE BEHEERMAATRECELEN VOOR VERSCHILLENDE OEVERBECROEIINCEN
(UIT: B O E R & S C H I L S

1993)

Type begroeiing

handeling

freq

riet (oever-

maaien, norm.

1x/jr

verdediging)

maaien, extra

nat hooiland

oeverbosjes

verschraling

Ix/jr

uitkrabben

1x/3-8jr

maaien

Ix/jr

A

S

0

N

F

M

-

-

-

-

-

D

1

-

niets doen
wilgehakhout

lx/4-1Ojr

elzehakhout

lx/8-15jr

•
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Aanbevelingen voor aanleg,
inrichting en beheer
Op grond van het voorgaande en vanuit praktische overwegingen kunnen ten aanzien van de
aanleg, inrichting en het beheer van natuurvriendelijke oevers van kleine wateren de volgende
aanbevelingen worden gedaan.

Aanleg en inrichting
- Streven naar verscheidenheid van aanleg en inrichting. Een afwisseling van verschillende
oevertypen naast elkaar verdient de voorkeur. Daarbij dient zo veel mogelijk aansluiting te
worden gezocht bij de oevers zoals deze van nature langs het betreffende watertype thuishoren. Een grote verscheidenheid aan milieuomstandigheden vormt, in combinatie met een
goede waterkwaliteit de basis voor een grote diversiteit aan soorten en levensgemeenschappen.
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Herstelvan oeveren talud
metschanskorven
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Streven naar voldoende afwisseling in de beplanting: open gedeelten afwisselen met bomen
en struiken die het talud en (een deel van) het water beschaduwen; dieren hebben vaak verschillende situaties dicht bijeen nodig.
Streven naar een zo groot mogelijke natuurlijkheid. Dit houdt in het algemeen in dat natuurlijke processen zoveel mogelijk ongestoord kunnen verlopen. Daarbij kan men o.a. denken aan
successie, verlanding, veenvorming, (grond)waterbeweging; ook wind- en watererosie zou
men kunnen toestaan voorzover hierdoor geen essentiële andere waarden in het gedrang
komen. Vestiging van soorten dient men bij voorkeur langs natuurlijke weg te laten geschieden.
Bij het beplanten of inzaaien van oevers gebruik maken van inheemse gewassen en zaden die
van oorsprong thuishoren in het betreffende oevermilieu.
Streven naar flauwe taluds, zowel boven als onder water. Flauwe oevertaluds bieden een groot
aantal soorten en levensgemeenschappen ruimte zich naast elkaar te vestigen en te ontwikkelen. Naarmate een wateroppervlakte groter is,dient het talud flauwer te worden (Londo,
1994). Gedacht kan worden aan hellingspercentages van 2 tot 20%.Afhankelijk van de
beschikbare ruimte kan voor een meer of minder flauw talud gekozen worden.
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- Verdedigingsconstructies alleen daar toepassen waar een meer natuurlijke oplossing niet
mogelijk is; natuurlijke materialen zoals rijshout en een ander niet-verduurzaamd hout zijn
minder milieubelastend dan (kunst)stoffen en verdienen daarom devoorkeur. 'Harde' constructies (beton, steen en staal) en systeemvreemde materialen dient men zoveel mogelijk
achterwege te laten.
- De mogelijkheden voor beekherstel en natuurontwikkeling worden in de praktijk sterk beperkt
door het gebrek aan ruimte. Het verdient aanbeveling meer prioriteit te geven aan het verwerven van grond dan aan het realiseren van (kostbare) technische oplossingen.
- Het verdient aanbeveling om waar mogelijk steile oevers aan te leggen of te laten ontstaan
voor oeverzwaluwen en ijsvogels. De oeverzwaluw broedt in steile wanden in open gebieden
met water in de nabije omgeving en met goede aanvliegmogelijkheden. De ijsvogel nestelt in
steile wanden van beken en andere kleine wateren in bosrijke, parkachtige landschappen.
- De toegankelijkheid van de oever voor recreanten (sportvissers, wandelaars) en het direkte
contact met het open water mag niet uit het oog worden verloren. Zo nodig kan hier met
speciale voorzieningen zoals steigers of loopbruggen in worden voorzien.

Beheer
Het beheer dient te worden afgestemd op de realisering van het gewenste doel. Wat wil men
met een bepaalde oever bereiken? Wat is het streefbeeld, d.w.z. wat isonder de gegeven milieuomstandigheden en randvoorwaarden het maximaal bereikbare?
Voor streefbeelden zie deel A.
- Streven naar vermindering en waar mogelijk beëindiging van verontreiniging van het gronden oppervlaktewater door belasting met organische en anorganische stoffen (lozingen van
huishoudens, fabrieken, landbouw etc.)
- Voor veel organismen iseen wisselend waterpeil ongunstig. De meeste soorten geven de
voorkeur aan een zoveel mogelijk constant waterpeil. Grote, onnatuurlijke verschillen in
zomer- en winterpeil dient men waar mogelijk te vermijden.
- Een gevarieerd en gefaseerd beheer toepassen: niet een oever over grote afstanden op eenzelfde manier behandelen, maar in kleinere gedeelten. Bovendien de beheeractiviteiten zoveel
mogelijk spreiden in de tijd. Bijvoorbeeld stukken op verschillende tijdstippen in het jaar of om
de twee of drie jaar maaien.

$

- Een kleinschalig, gedifferentieerd beheer van riet en hakgrienden dient omwille van economische, cultuurhistorische, landschappelijke en biologisch-ecologische overwegingen te worden
gestimuleerd.
- Streeft men naar een soortenrijke oeverfauna dan iseen grote afwisseling in aanleg, inrichting
en beheer van groot belang. De eisen die dieren aan oevers stellen verschillen sterk. Een soort
als de waterspitsmuis heeft behoefte aan zowel flauwe taluds alssteile oevers i.v.m. voedselaanbod en jaagmethode. Voor andere soorten zoals otter of hermelijn is iedere oever met een
flauw talud en een goed ontwikkelde oevervegetatie bruikbaar.
- Voor een groot aantal vogels iseen brede zoom van riet of andere hoge oeverplanten van
groot belang. Soorten als kleine en grote karekiet, rietgors, rietzanger, fuut, dodaars, porseleinhoen, waterral en roerdomp kunnen, bij voldoende breedte, rust en een goed beheer, hier
een broedplaats vinden.Andere vogels zoals pimpelmees, koolmees en boerenzwaluw kunnen
een rietoever gebruiken als doortrek- of foerageergebied.
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- Door het beheer te richten op een gevarieerde structuur, bestaande uit struwelen en opgaand
hout afgewisseld met verschillende typen bloemrijke, korte vegetaties, maakt men de oever
niet alleen aantrekkelijk voor vlinders maar ook voor talrijke andere diergroepen.
- De meeste zoogdieren prefereren een hoge (kruidachtige) oevervegetatie met een hoge
bedekking (Reitsma, 1992).
- Verschillende beheermaatregelen (baggeren, branden etc.) betekenen voor talrijke organismen een tijdelijke vernietiging van hun leefmilieu. Bij de uitvoering van dergelijke maatregelen
is het van belang voldoende rekening te houden met de uitwijk- en herstelmogelijkheden van
defauna door migratie naar en vanuit de omgeving.
- Voor vissen iseen natuurlijke oeverzonering bestaande uit een brede zone van ondergedoken
en drijvende waterplanten, naast een goed ontwikkelde moeraszone het meest gewenst. Een
dergelijke zonering biedt veel zoetwatervissen het noodzakelijke paai- en opgroeimilieu.
- Oevers van sloten, plassen,vennen en poelen zijn belangrijke biotopen voor reptielen en amfibieën. Het beheer van deze watertypen en hun omgeving dient mede gericht te zijn op verbetering van de vestigings- en ontwikkelingsmogelijkheden voor deze diergroepen.
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Over dit deel
Het onderhoud en beheer van oevers en waterlopen iseen echt Nederlandse zaak. Het beheer
van wateren op een natuurvriendelijke manier vraagt een iets kleinere en fijnere aanpak dan bij
de echte waterwerken gebruikelijk is. Hiervan worden in dit deel enkele onderdelen belicht. Maar
ook hiervoor geldt dat het specialistenwerk is met werktuigen en materialen die vaak in eigen
beheer zijn ontwikkeld. Voor veel beheerders is het dan ook zaak werkzaamheden uit te besteden
en niet te gaan investeren in werktuigen.
In dit deel zijn de volgende hoofdstukken opgenomen:
- Maai-veegboten;
- Maaikorven;
- Rietoogstmachines;
- Kleinschalig baggeren;
- Beschoeien.
Waar mogelijk isde Croenwerkformule gevolgd bij de besproken werktuigen en hulpmiddelen.
In dit deel komen dan de volgende aspecten ter sprake: uitvoeringen, werking, inzetbaarheid,
werkmethode, onderhoud, veiligheid en bedieningsgemak, produktiviteit en kosten, kwaliteit,
aanbevelingen en een overzicht van merken en fabrikanten/importeurs.
Daarbij iseen aantal tijdstudies opgenomen om een indruk te krijgen van de variatie van uitvoeringen voor bepaalde werkzaamheden. Hieruit blijkt duidelijk dat er veel maatwerk mogelijk is.

f%~*
**>—

Voor aanvullende informatie over maaibeheer en -apparatuur en afvoeren van vegetatie wordt
verwezen naar de thema's Bermbeheer en Groenrestprodukten, voor informatie over banden
naar Graslanden en voor veiligheids- en beschermende kleding naar Persoonlijke bescherming.
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Kleinschalig baggeren
Het uitdiepen (baggeren) van watergangen en waterpartijen kan worden uitgevoerd vanaf de
kant met behulp van een kraan,vanaf het water met behulp van een baggerboot met kraan of
met behulp van een baggerzuiger die de baggerspecie via een buizenstelsel in depot of rechtstreeks over het perceel spuit.

Methoden
Kraanvanafde kant
Met een kraan vanaf de kant werken isde goedkoopste werkmethode als het slib mag blijven liggen en na indragen over het land kan worden verspreid. De specie mag dan slechts weinig zware
metalen bevatten. Is het licht verontreinigd, dan kan het naar een stortplaats worden gebracht.
Als het echter sterk isverontreinigd, moet het alschemisch afval worden verwerkt. De kosten
kunnen dan door afvoer en reiniging zeer hoog worden.
Bij een produktie van 80-100 m3 nat slib per uur zijn de kosten circa ƒ 1-2/m 3 nat slib.
Als de bagger eerst met een duwboot moet worden aangevoerd van plekken die voor de kraan
onbereikbaar zijn, worden de kosten ƒ 2,50-5/m 3 . De prijs voor een kraan en een boot die de
bagger naar de kant duwt iscirca ƒ 85 +ƒ 65 =ƒ 150/uur.
De hoeveelheid baggerspecie wordt berekend door de aanwezige en de gewenste slootdiepte
aan te geven en via breedte en lengte van het object te komen tot het aantal kubieke meters.
De produktiviteit bij het uitbaggeren van een vijver met 2 kranen + 2 man is 120 mVuur, verspreiden op oever 350 mVuur (shovel), verdelen 2 kranen + 2 man 180 mVuur.
Oevers afwerken 1:1 en 1:5 350 m 3 /uur met kraan + chauffeur.
Totale hoeveelheid verplaatste en verwerkte baggerspecie circa 2.400 m3.
Totale kosten ƒ 12 per m3.

Baggerboot
Het baggeren vanaf een boot kan vele malen duurder zijn dan de boven omschreven werkwijze,
maar moet soms worden toegepast als er niet vanaf de kant kan worden gewerkt of als de bag-'
ger niet op de kant kan of mag worden gespoten.
De produktie van een 2-mansploeg is 15-40 m3 nat slib per uur. De kosten zijn circa ƒ 3-6/m 3
specie.

Werkenin stadsgrachten: debagger kan niet
op dekant worden
wÈÈËÈgezet...
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Voor transport via een buizenstelsel wordt ƒ 0,05-0,12 per m3 extra gerekend afhankelijk van de
afstand en opvangplaats.
Alsvuistregel rekent men voor een ouderwetse kleine baggerzuiger met een 20 cm afzuigbuis
met circa 25-40 m 3 / uur en voor baggerzuiger met 25 cm afzuigbuis 40-50 m 3 /uur.Voor een
moderne zuiger zijn die getallen respectievelijk 40-75 m3 en 60-125 m3 per uur. De kosten voor
de inzet van een baggerzuiger zijn circa ƒ 120-150/uur.

Voorbeelden
Baggeren metafvoer via boten(grachten en stadssloten)
Materiaal/methode: baggerduwboot, boot met kraan, baggerboot (met een capaciteit van
20 m3), duwboot, loskraan (draadkraan), twee containers (12 m3) en trekker. De specie kan worden gestort op een centrale gemeenteplaats.
Kosten: met 5 man personeel circa ƒ 480/uur. Hierbij zijn de kosten voor de kleine baggerboot
incl. bediening ƒ 80/uur (ƒ 2-4/m 3 ) en voor de grote baggerboot ƒ 150/uur (ƒ 4-8/m 3 ).
Peruur verwerkt men 25-30 m3 specie; de kosten zijn dan ƒ 20/m 3 baggerspecie.
Bij het aangaan van een contract voor het baggeren moet rekening worden gehouden met de
aan- en aflooptijden die nodig zijn om het materieel ter plaatse te krijgen. Vooral bij kleine objecten wordt de werkelijke werktijd naar verhouding zwaar belast.

Baggeren metbehulp vanduwbooten draadkraan, afvoermet containers
Deze methode van baggeren kan worden toegepast als er geen mogelijkheid isdoorgaand te
werken. Zo kan een aaneengesloten bebouwing met bijvoorbeeld doorgangen om de 400 m om
te kunnen laden en lossen de werkzaamheden bemoeilijken. De snelheid van het baggerwerk is
normaal (circa 180 m3 baggerspecie per dag), maar bijkomende werkzaamheden als verleggen
van lierkabel van de opduwboot en het verwijderen en herplaatsen van loopbruggetjes (3 stuks)
kost circa 30 % van de totale werktijd. Omdat dat soort werkzaamheden meestal door het (bagger)personeel wordt gedaan, zijn de kosten door het stilstaan van het materieel hoog.
Materiaal/methode: kraan ƒ 55, duwboot ƒ 30, trekker met containervervoer ƒ 40, twee containers àƒ 10, schaftgelegenheid en transport.
Kosten: met 3 man personeel totaal ƒ 280/uur. Dat is ruim ƒ 11/m 3 .
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Degebruikte bagger gaat
door een persleiding naar een
depot opde kant

603

NatuurvriendelijkeOevers

Baggeren vanuiteen sloot/vijvermetbehulp vangrijperop boot
Methode: De bladbagger wordt aan weerszijde van de watergeul gelegd. De sloot wordt uitgediept van circa 10 cm naar 40 cm over een oppervlakte van circa 350 m2. De boot moet met een
kraan te water worden geladen.
Materiaal: boot met kraan en grijper, bedrijfsauto.
Kosten: met 1 man totaal ƒ 100/uur, met een produktie van 8 mVuur.

Baggeren van sloten
Methode: zuigboot. De boot isvia vier kabels verbonden met de wal en spant of viert de kabels
al naar gelang de plaats waar hij moet zuigen. De boot heeft een armbereik van circa 8 m; er
wordt geveegd in een segment van circa 90 graden voor de boot.
Dezuiger wordt steeds 50 cm verplaatst en werkt de bodem af, steeds per 25 cm diepte-instelling. Ongeveer 2 meter van de kant wordt de zuiger opgetrokken om de kant niet te diep uit te
baggeren. De specie wordt via leidingen (± 20 cm) de slootkant opgespoten naar een gegraven
bassin met een opslagcapaciteit van circa 1.250 m3 'droge' specie. De maximale afstand waarover de specie kan worden geperst iscirca 900 meter. De 12 m brede sloot is uitgediept van
circa 0,50 m naar circa 1,70 m. De sloot wordt in 2 gangen gezogen. De produktie perstrekkende meter sloot iscirca 15 m 3 /m' natte baggerspecie. De baggerspecie mag worden gebruikt als
ophooggrond.
Materiaal: zuig/persboot; persleiding.
Kosten: 2 man àƒ 40 (één in de boot, de andere op de wal voor het verleggen van de kabels en
buizen en ander hand- en spandiensten) en boot tezamen ƒ 140/uur.
De capaciteit van de veegboot iscirca 700 m2 per dag vegen (ongeveer 800 m3 natte specie), dat
isongeveer 80-90 m3 natte baggerspecie per uur. De baggerprijs kan worden bepaald per m3
natte bagger (circa ƒ 0,90-1,30) of per uur (circa ƒ 80).

Informatie en tijdstudies werden verkregen door welwillende medewerking van

e:

Gebr. Bron (Deil)
Gebr. Vaarkamp (Ede)
Nijmeijer (Nagelen)
BAVRO (Oostend)
Gebr. Kok (Bakkeveen)
Van Antwerpen (de Glint-Barneveld)
GAVerhart en zn (Aalsmeer)Zuiderlaan (Polsbroek)
TPvan Wijk (Westerbork) Verduin (Kamerik)
van Yperen (Wilnis)
Schiebroek (Zevenhoven)
WP de jong (Vinkeveen)
Verbruggen (Vinkeveen/Mijdrecht)
Gebr. v/d Haar (Wekerom) Eco (Breda)
Konijn (Hoorn)
Select (Streefkerk)
Dosco (Avenhorn)

Beschoeien
Bij het onderhouden en/of renoveren van beschoeiing moet rekening worden gehouden met
diverse mogelijke problemen. Vaak wordt gekozen voor de 'goedkoopste' methode zonder te letten op wat een en ander voor het milieu kan betekenen. Dat kan dan betrekking hebben op
milieu-aspecten bij de aanmaak of bij het verwijderen en het verwerken van het (oude) materiaal.
Steeds meer beheerders, al dan niet gedwongen, houden echter rekening met het milieu en de
natuur.
Bij het onderhoud moet eerst de vraag worden gesteld: moet dit worden uitgevoerd en hoe
wordt de bestaande beschoeiing gerenoveerd (met rechte kanten, talud 1:1, het te gebruiken
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materiaal, enz.).Als wordt gekozen voor een handhaving van de bestaande beschoeiing en dus
alleen onderhoud gaat worden gepleegd, moet worden uitgemaakt of weer hetzelfde materiaal
wordt gebruikt: bewerkt of onbewerkt hout, kunststof, beton of metaal.
Wordt voor hout gekozen, dan iser een keuze uit tropisch hardhout, verduurzaamd hout en
onbewerkt hout. Vraagstellingen daarbij zijn:
- tropisch hardhout: isdat hout afkomstig van plantages of uit het eenmalige tropisch regenwoud?
- verduurzaamd hout: welke bewerking wordt geaccepteerd: creosoteren, wolmaniseren of
anderszins verduurzamen en wat zijn de daaraan verbonden problemen voor het milieubij
aanmaak en verwijderen, storten ofhergebruik?
- onbewerkt hout: hoelang is de (beperkte) levensduur?

60

Ook bij andere materiaalkeuzen zijn afwegingen te maken:
- kunststof: milieuproblemen bij aanmaak en verwijderen, maar minder last van weersinvloeden
bij het plaatsen en vaak een garantievoor de gevoeligheid ten aanzien van klimatologische
invloeden.
- beton of metaal.

Materialen
Onderstaand wordt aangegeven waaruit oeverbescherming kan bestaan.
Verticale bescherming (steunpalen beschoeiingen, meestal 2stuks/m1):
- onbewerkte palen (naald-ofloofhout);
- hardhouten palen;
- bewerkte palen (creosoteren, wolmaniseren);
- betonnen palen;
- kunststof palen, alofniet versterkt;
- kunststof palen met houten bovenpaal;
- damwand (alofniet bewerkt hout, hardhout, kunststof, metaal ofbeton).
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'Zware' verankeringoeverbescherming

:1

Horizontale bescherming, al of niet verankerd:
- schotten uit (gevlochte dunne) planken, al of niet bewerkt of van hardhout;
- kunststof doek of natuurprodukt (jute, vlas, stro, kokos, rijshout);
- kunststof schotten;
- betonnen (golf) plaat;
- metalen (golf) plaat.

•*—

'Milieu- en natuurvriendelijke' oeverbescherming:
- Enka/Akzo matten, al of niet voorbewerkt met grond, grind, asfalt, kunststof of zaaigoed;
- schuimbetonmatten;
- schanskorven;
- jute matten (al of niet voorzien van vulling);
- stenen gestort of gelegd;
- riet en/of gras.
Bij het renoveren van de oeverbeschoeiing kanworden gekozen voor een natuurvriendelijke
oplossing. Dat kan betekenen dat de oevers minder steil worden gemaakt of dat plaatsen worden
gecreëerd voor defauna door een piasberm te realiseren. Dat betekent wel dat er meer ruimte
voor de oevers wordt geclaimd. Ook het onderhoud van het talud wordt anders.
Voor de minder steile oevertaluds hoeft geen zwaar verdedigings- of verhardingsmateriaal
gebruikt te worden. Vaak isalleen een tijdelijke golfslagbescherming voldoende om een natuurlijke oeverbegroeiing (riet, zegge, gras en kruiden) te laten ontstaan die de oever na verloop van
tijd voldoende bescherming biedt. De oeverbescherming kan dan bestaan uit (ingezaaid) riet al
of niet met een kunstmatige ondergrond van Enka matten (kunststof), jute mat of ander kunststof materiaal, steenmatten of schanskorven en/of losse stenen. Vooral bij slappe ondergrond kan
dit een goede oplossing zijn.
Als oeverbescherming (dijkbescherming) kan ook betonschuim worden toegepast. Dit iseen
matras bestaande uit een kunststof mat van twee lagen polyethyleen/polyamide weefsel onder-
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ling gekoppeld door afstandhouders. De dikte van de mat kan willekeurig worden gekozen. De
mat wordt gevuld met schuimbeton (een mengsel van cement, water, toeslag- en/of hulpstoffen
waaraan een schuim wordt toegevoegd). Dit doek vormt een goede afdichting/buffer voor afkalvende oevers en voldoet aan veel eisen.
Bij het onderhouden van de oevers moet rekening worden gehouden met een eventueel sterk
wisselend waterpeil. Hout op de grens van lucht en water heeft meer te lijden dan (onbewerkt)
hout dat constant onder of boven de waterspiegel zit. Door een combinatie van onbewerkt hout
en kunststof is het mogelijk een duurzame oeverbescherming te maken met zo min mogelijk
milieuverontreinigend afval (aanmaak, hergebruik of recyclen).

Terreinproblemen
Alswordt gekozen voor het aanbrengen van een andersoortige oeverbescherming dan voorheen,
kan blijken dat de ondergrond niet draagkrachtig genoeg is (veenlaag) om de oeverbescherming
te kunnen dragen zodat dan meer voorwerk noodzakelijk wordt.
Ook het transport van grond met zwaar materieel kan problemen geven. De eigenaar van de
grond dient geen bezwaar te hebben tegen deze extra werkzaamheden en dient, indien noodzakelijk, schadeloos te worden gesteld.
Bij de aanwezigheid van kwelwater is het vaak niet toegestaan met behulp van een spuitlans
beschoeiingspaaltjes in de bodem te brengen. Dat werk moet dan met behulp van een speciale
hydraulische hamer vanaf een zwaardere rupstrekker worden gedaan.
Daarnaast moet men rekening houden met het feit dat de waterbeheerder door omstandigheden
kan worden gedwongen het waterpeil tijdelijk omhoog te brengen om bijvoorbeeld bij fruittelers
de nachtvorstschade te beperken door het bespuiten van de bloesem of in droge tijd gelegenheid te geven te sproeien. Dit heeft consequenties voor een aannemer die dan niet kan doorwerken aan of beginnen met werkzaaamheden aan sloot of vaart (oeverbescherming, baggeren,
maaien en vegen).

Voorbeelden berekening (basis)tijden/kosten
Beschoeiing
Bij het aannemen van werken wordt voor het verwijderen van de oude beschoeiing met behulp
van een kraan gerekend met ƒ 4,50 per strekkende meter (m1) (inclusief transport, exclusief verwerkingskosten). Voor dit werk zijn nodig een kraan, 2 trekkers, 2 wagens en 3 man. Alstijd werd
gemeten 2,18 minuten/m 1 .
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Het plaatsen van een beschoeiing zelf kost inclusief materiaal afhankelijk van de kwaliteit en
materiaal ƒ 40 (eenvoudig) tot ƒ 110 (verankerd) per m'.
Alsvuistregel kan worden aangehouden dat het aanbrengen van een gemiddelde beschoeiing
ƒ 1 per cm hoogte kost (voor een 70 cm hoge beschoeiing dus ƒ 70/m'), voor een verankerde
beschoeiing circa ƒ 1,50 per cm.
Het plaatsen van schanskorven of steenmatten kost afhankelijk van breedte/dikte en omstandigheden ƒ 35 tot ƒ 150 per m'. Deverhouding van de kosten naar materiaal en plaatsen iscirca
1:1.
Om van een basistijd naar een normtijd te komen, moet er 40% algemene tijd worden bijgeteld.
Over 3dagen iseen dagproduktie (8 uur) gemeten van:
palen zetten
200 m1
schotten plaatsen 1 60 m1
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BASISTIJD

handeling

tijd

produktie

(minuut/m1)

(m/uur)

werktuigen/personeel

Aanleggenvan:
eenvoudige oeverbescherming
(palen van 1,80mlang; 2stuks permeter)
uitleggen van palen

0,64

94

kraan+ 1 helper

plaatsen van palen

1,66

36

kraan+2helpers

plaatsen plank (400x10x2 cm)

1,00

60

2 man

gaten boren inplank en paal

1,18

51

1 man

bouten aanbrengen (1/paal)

2,14

28

2 man
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/ e houdt droge voeten, maar die rug...

zware beschoeiing
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palen uitleggen

0,70

86

trekker +helper

palen plaatsen

1,24

48

kraan, hydr.hamer +1helper

uitleggenvanschotten(4m)

0,24

250

kraan+helper

plaatsen van schotten
(incl. plaatsmaken achter palen)

0,76

85

kraan+3helpers

afwerken talud

2,52

24

kraan+helper (zaaien)

palen uitleggen

0,70

86

trekker +1helper

plaatsenvan palen

1,24

48

makenvan ankerplaats

0,11

545

verankerde zware beschoeiing

plaatsenvan ankers

1,00

60

uitleggen van schotten (4meter)

0,24

250

kraan +1 helper
kraan
kraan+boor, 3helpers
kraan+ 1 helper

plaatsen schotten
(incl. plaatsmaken achter palen)

0,76

85

kraan+3helpers

plaatsen van verankerbalk

1,50

40

boot +3man,trekker+aggre-

afwerken van talud

2,52

24

gaat
kraan+helper (zaaien)

Renoveren vantalud
Een5jaar oude verzakte beschoeiing wordt weer rechtop gezet. Detotale kosten zijn circaƒ75
per meter, waarbij inbegrepen 2 aggregaten (ƒ5/uur), amfibievoertuig (ƒ85/uur) metspuitlans
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en een bedrijfswagen met aanhanger.
Werkwijze: Achter de verzakte beschoeiing wordt 0,50 meter grond machinaal weggegraven.
Daarna wordt de beschoeiing met de hand rechtgezet (handlier) en voorzien van 1,80 meter
lange palen (1 per 2 meter) die met een spuitlans worden geplaatst. Ook een gedeelte van de
planken wordt losgemaakt en weer vastgezet. Later wordt een piasberm aangebracht (circa 1,50
meter) voor de beschoeiing, terwijl waar nodig aarde achter de beschoeiing wordt aangebracht.
Het werk gebeurt vanaf een amfibievaartuig met kraan en laadbak. Per dag wordt ongeveer een
20 tot 30 meter gerenoveerd.

Verwijderen van beschoeiing

Palentrekken met
de kraan

Voor het verwijderen van een beschoeiing vanaf het water (2 pontons: één voor atlaskraan, één
voor materiaal en paaltjes) iseen tijd nodig vankraan met bak en ketting (tweemansploeg)
1,05 minuten/m 1
verzamelen palen op ponton
0,38 minuten/m 1 ,
verplaatsen ponton
0,14 minuten/m 1
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Voor het verwijderen van een beschoeiing vanaf de kant:
kraan, afvoer met behulp van 2 trekkers + containers
1,80 minuten/m 1 (driemansploeg)

Leggen van schanskorf-matrassen
Het leggen van schanskorf-matrassen gebeurt met een rupskraan met bak, een matrassenhaak of
-grijper en 2 helpers.
De berm/talud wordt eerst met behulp van de bak geëffend en voorbereid. Daarna worden de
schanskorven op hun plaats gelegd met de speciale matrassenhaak.
De afmetingen van een schanskorf zijn:
hoogte: 30, 50 of 100 cm;
breedte: 30, 50 of 100 cm;
lengte: 200, 300 of 400 cm.

van een schanskorf-matras:
hoogte: 1 7, 23 of 30 cm;
breedte: meestal 200 cm;
lengte: 200 tot 700 cm.

De gewichten lopen uiteen van 315 kg/m 2 bij 1 7 cm dikte tot 530 kg/m 2 bij 30 cm dikte.
De matten kosten geleverd en gelegd ongeveer 75 - 90 gulden per vierkante meter.
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Schanskorfmatrassenin de
greepvande kraan

BASISTIJD

:^P^**

handeling

tijd (minuut/m')

werktuigen/personeel

voorbereiding van bed

0,40

(kraan)

leggen van matten

0,70

(kraan +2 helpers)

nawerk

0,20

(kraan +1 helper)

uitleggen paaltjes

0,05

(kraan + 1 helper)

plaatsen van paaltjes

0,20

(kraan + 1 helper)

talud afwerken

1,00

(kraan +event. 1 helper inzaaien)

Totale werktijd 5,5uur=200meter (50stuks), dus36m/uur (of9 matten/uur).
Kosten: unit kraan +bak-f haak
chauffeur +2 helpers àƒ 40
bedrijfswagen

ƒ 75/uur
ƒ120
ƒ10
ƒ 205/uur

Hoe steiler hettalud, hoemeer tijd nodig isomdematrassen teplaatsen.

Materialen, milieu-aspecten enprijsindicatie
Zink-ofkraagstukken metsteenbestorting
Materiaal:
- zink/kraagstukken: matten vanrijshout aldanniet metriet en/of geotextiel;
- steenbestorting: breuksteen.
Natuur/milieu-aspecten:
- rijshout: vernieuwbare grondstof;
- breuksteen:vannature verontreinigende stoffen aanwezig, echter weinig uitloog-gevaar.

610

Beschoeien

Zinkstukken bieden, mits de steenlaag niette dik is, redelijke doorgroeimogelijkheid (riet!). De
openingen tussen de gestorte stenen vormen een leefgebied voor (ongewervelde) bodemdieren.

Geotextiel met bestorting
Materiaal:
- geotextiel (kunststof filterdoek of natuurlijke vezels: sisal, kokos, jute);
- breuksteen;
- mijnsteen.
Natuur/milieu-aspecten:
- geotextiel: chemisch meestal inert; uitloging van verontreinigende stoffen niet aantoonbaar;
- breuksteen:zie boven;
- mijnsteen: variërende samenstelling, maar met name depot-mijnsteen is relatief milieuonvriendelijk door diverse verontreinigingen die kunnen uitlogen (PAK, PCB,zware metalen).
De mogelijkheden voor het vestigen van planten is afhankelijk van de doorgroeibaarheid van het
geotextiel.
Prijsindicatie*): ƒ 155/m 1 .

Structuurmatten
Materiaal/opbouw: Mat met driedimensionale structuur opgebouwd uit monofilamenten.
Enkamat: voorgevulde structuurmat, d.w.z. fabrieksmatig gevuld met een mineraal filter van split
en zand gebonden door bitumen.
Natuur/milieu-aspecten: Redelijk doorgroeibaar.
Om oplichten en afschuiven van de constructie te voorkomen, moet de bovenzijde van de mat
goed zijn verankerd d.m.v. 50 cm (stalen) verankeringspennen/haringen/piketten.

Beto-mat/blokkenmat
Materiaal: Rechthoekige matconstructie van betonblokken die met behulp van geotextiel aan
elkaar zijn verbonden; aan de uiteinden overlappen (stroken geotextiel zonder blokken) waarop
de volgende mat wordt gelegd.
Natuur/milieu-aspecten: Goed doorgroeibaar voor (ingezaaid) gras.

3C

Let bij de aanleg op de overlappen. De bovenzijde van het weefsel moet worden verankerd. Het
tussenvoegen van een mat en reparatie is moeilijk. Erzijn geen maaiproblemen bij strakke aanleg.

Schanskorven, schanskorfmatrassen; liefstzonderfilterdoek
Materiaal:
- balk- of plaatvormige doos van thermisch verzinkt staalgaas (3 mm) of kunststof gaas (nb: UVgevoelig!) gevuld met (kalk)breuksteen, grof grind of gerecycled gebroken beton- en metselwerkpuin (ideale steenmaat 80-120 mm; bij handmatige vulling materiaal van minder dan 80
mm langs de zijkanten en daarbinnen);
- korven: lengte 2, 3, 4 meter, breedte 1,2 meter, hoogte 0,5-1 meter; inwendig per meter
gecompartimenteerd, waardoor nooit meer dan 1 blok van een hele korf bij beschadiging
leegloopt;
- matrassen: lengte 2-7 meter, breedte 2-3 meter, hoogte 0,15- 0,30 m; idem.
Bij de aanleg is het belangrijk te letten op onderspoeling. Indien nodig filterdoek aanbrengen.
Matrassen op taluds steiler dan 1:2,5 altijd verankeren.
Het onderhoud isgering; bij het maaien van een talud geen problemen als ervoor gezorgd wordt
dat er op de maaibalk afstandhouders zijn gemonteerd.
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Aandachtspunten:
- Als de matras/korf niet voldoende of onzorgvuldig is gevuld met steenmateriaal, kan de vulling teveel gaan bewegen. Dat kan verweking van de ondergrond veroorzaken en daardoor
vervorming van de constructie. Dan isgeen/moeizame vestiging en groei van planten het
gevolg.
- Bij het onderhoud aan de vegetatie op de matras (maaien) moet worden gewaakt voor
beschadiging van de korf (afstandhouders op de maaibalk).
- De ondergrond moet goed verdicht zijn.
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omgeving: een
beschermdgevoelachter hetgaas

Natuur/milieu-aspecten:
- steengebruik: tot 60% minder nodig dan bij losgestort materiaal;
- oplossen van zink in water: (nauwelijks meetbaar) afhankelijk van de pH van het water;
- uitlogen: afhankelijk van steenvulling en de pH.
Tussen het vulmateriaal kunnen zich (hoogopgaande) planten vestigen, afhankelijk van de slibafzetting. Het vormt daardoor een leefgebied voor diverse diersoorten (waterdieren en vogels).
Om snelle doorgroeiing te stimuleren, kunnen zoden met plantewortels onder de matras worden
aangebracht.
Prijsindicatie*)
Schanskorf(matras)/stuk:
(l/b/h in cm)
eenheidsprijs (ƒ)
300/100/50
300 - 450
400/100/100
800 - 1.200
300/200/17
390-510
600/300/30
1.020-1.320

ƒ /m 1 of /m 2
100-150/nV
200 - 300/m'
65 - 85/m 2
85-110/m2

Aqua-Flora-matten/rollen/paletten en float
Materiaal:
- matten: kokosvezelsubstraat verpakt in kokosweefsel, dik 4 cm; 150 kg/m 3 ; breedte 50-200
cm, lengte rollen 5 m; vooraf op kwekerij ingeplant met water/oeverplantmateriaal en 1jaar
voorgetrokken;
- rollen: kokosvezelsubstraat verpakt in kokos/kunststofnet; 0 20-60 cm, lengte 1-6 m; 8 planten/m';
- paletten: 8-10 cm dikke kokosmatten, 80x125 cm.
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Natuur/milieu-aspecten: organisch produkt, uiteindelijk biologisch afgebroken; levensduur 10-15
jaar.
Kokosmatten kunnen worden gebruikt als geotextiel in combinatie met andere materialen en als
begroeide erosie-bestendige deklaag.
Prijsindicatie*):
Matten/m 2 :/ 64,50
Rollen/m1, excl. beplanting àƒ 18,50/m 1 :

0 30 cm ƒ 50- 65
0 40 cm ƒ 75-100
0 50 cm ƒ 95-125
0 60 cm ƒ 115-155

Steenasfaltmatten
Materiaal: Kunststof filterdoek waarop een laag open steenasfalt isaangebracht, gewapend met
banden van geotextiel of staalkabels.
Natuur/milieu-aspecten: Bitumen bevat van nature geringe hoeveelheden PAK die nauwelijks
meer uitlogen. Open steenasfaltmatten geven boven de waterlijn vestigingsmogelijkheden voor
grassen en kruiden, afhankelijk van voldoende grote openingen, constructievorm en belasting.
Eventueel aanwezig geotextiel kan de doorgroeimogelijkheid beperken.
Prijsindicatie*): ƒ 185,-/m'.
*) De prijsindicatie isgebaseerd op:
- verwijderen bestaande constructies;
- levering materialen;
- uitvoering werk (aanbrengen constructie, profileren taluds, inzaaien taluds);
- aan-en afvoerkosten;
- uitvoerings/algemene kosten,winst, enz.

60

613

Natuurvriendelijke Oevers

Maai- en veegboten
Maai- en veegboten zijn werkvaartuigen voor het maaien van de taluds, de bodem van watergangen en van drijvende vegetaties vanaf het water en het naderhand verzamelen en eventueel
aan land zetten van het maaisel.

Uitvoeringen
Erzijn standaarduitvoeringen van vaartuigen bestaande uit een stalen of lichtmetalen romp,
waaraan en waarop de werktuigen (maaibalk, veegmes, opduwframe, baggerpomp, enz.) kunnen worden bevestigd. Ze zijn voorzien van een motor die zowel dient voor de voortstuwing als
(indirect via een hydraulisch systeem) voor de aandrijving van de werktuigen. De boten zijn
meestal uitgerust met een horizontale en verticale maaibalk die aan eenzelfde arm voorop de
boot zijn bevestigd.
In de regel zijn de werktuigen eenvoudig onderling uitwisselbaar. Op verzoek worden de boten
naar individuele wensen opgebouwd. Het landtransport per trailer is bepalend voor de afmetingen van de vaartuigen.

Speciale uitvoeringen
Voor het onderhoud van sloten en kanalen met een zeer geringe diepte bestaan amfibievaartuigen. Bijvoldoende diepte wordt de amfibie gebruikt als een normale varende maaiboot. Bij geen
of weinig water rijdt de boot op aangedreven tracks met een zeer lage bodemdruk.
Amfibievoertuigen kunnen op eigen kracht in en uit sloten rijden als de taluds niet steiler zijn dan
1:1,5 en voldoende stevig zijn aan de taludvoet.
Voor het maaiwerk in sloten met een zeer geringe breedte en diepte (resp. minimaal 100 en 20
cm) bestaat een zeer lichte (circa 70 kg) pontonboot bestaande uit twee drijvers met daarop een
motortje. Deze motor drijft met een kettingoverbrenging een excentriek aan dat 2 maai/veegmessen in beweging brengt. Het geheel wordt meelopend op de oever bediend met een stuurstang.

Werking/techniek

OL

Als de omstandigheden zo zijn dat het water niet vanaf een oever bereikbaar is, kan gebruik worden gemaakt van een maaiboot. De maaiboot is meestal voorzien van een uitklapbare maai-unit
(messenbalk), veegmes(sen) en een mogelijkheid het maaisel te verzamelen (hydraulische fronthark of grasschuif). Het maaisel moet met de hand op de kant worden getrokken, tenzij de boot
isvoorzien van een aangepaste hark/schepinstallatie om het maaisel op de slootkant te zetten.

Maaibootmetfront- en taludmaaier
614

Maai- enveegboten

Amfibievoertuig komt
op eigenkracht uit het
water (foto: Conver)

De vaartuigen worden meestal per trailer over land aangevoerd en op of bij de werkplek te water
gelaten met een op de trailer aanwezige lier.
In het water wordt de boot voortgestuwd door een of twee anti-wikkelvijzels of schepraderen die
de functie van scheepsschroef vervullen. De 'slakkenhuis'vorm van de vijzel voorkomt dat
(gemaaide) vegetatie zich om de schroefas draait. Als devijzels zwenkbaar zijn, kunnen ze bij het
mavoeuvreren worden gebruikt als roer. Bij andere typen iseen mechanische of hydraulische
stuurinrichting (roer) aanwezig.
Een dieselmotor zorgt voor mechanische aandrijving of voor de hydraulische druk voor de aandrijving van de vijzel, maaibalk en andere apparatuur.
De boot is meestal standaard uitgerust met een (front-)maaibalk (diverse balklengten) en een
taludmaaibalk. De maaibalken zijn van het type dubbele-messenbalk (zie thema Bermbeheer,
C-deel Maaibalken) en in hoogte en hoek verstelbaar en zwenkbaar. Detaludmaai-installatie is te
voorzien van een taludhark voor het afvoeren van maaisel.
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Dekanten vanaf het
water maaien
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De horizontale maaibalk snijdt de vegetatie zo kort mogelijk bij de bodem af. Deverticale balk
dient om eventuele verstoppingen door afgesneden planten te voorkomen. Doordat de maaibalk
meestal 90° kan draaien, ishet vaak mogelijk behalve de bodem ook het talud te maaien. Ook
kan een U-vormige maai-unit met een horizontaal mes en twee verticale messen zijn gemonteerd.
Achter de boot kan een enkel of dubbel veegmes worden gemonteerd voor het maaien van de
bodem van waterwegen. Veegmessen zijn lange stalen V-vormige messen van circa 2,50 m lengte die onder een hoek achter de boot met een heen-en-weergaande (ruksgewijs) beweging de
bodemvegetatie lossnijden. Het mes dat door een trekstang of kabel met de boot isverbonden,
ligt op enkele meters achter de boot vrij op de bodem.

Inzetbaarheid
Als de watergangen voldoende breed, diep en nat zijn en geen doorgaand maai- of schouwpad
aanwezig is, kan voor het bewerken van het natte profiel gebruik worden gemaakt van maai- en
veegboten als hulpmiddel voor het schoonhouden van die watergangen. Ook waterbodems en
oevers die niet vanaf de kant bereikbaar zijn door bijvoorbeeld bebouwing zijn zo te onderhouden. Voorwaarde is dat het materiaal in de buurt eenvoudig te water kan worden gelaten (vanaf
het talud vanaf de trailer, met een kraan vanaf een hoge of steile kant).
Veegboten zijn speciaal geschikt voor het afsnijden van de bodemvegetatie; voor de zijkanten
onder water gebruikt men de maaibalk, bevestigd aan dezijkant van de boot of in een T-vormig
samenstel van maaibalken.
Om smalle en lage doorvaarten te kunnen passeren, is een lage bouw een vereiste. Eventueel
moet de (T-)opbouw voor het bevestigen van maai-apparaten daarvoor zwenkbaar, strijkbaar of
wegneembaar zijn.

Werkmethode

60

Alswordt gewerkt in stromend water, begint men bovenstrooms. Het gemaaide plantenmateriaal drijft dan stroomafwaarts. Door een belemmering in het water te plaatsen (hek, drijvende
balk, boom) verzamelt het materiaal zich op één punt. Hier kan het dan door een hydraulische
kraan met een kroosbak aan een lange giek worden opgevist.
Als het materiaal niet afstroomt naar één punt, moet het worden opgevist om milieuschade te
vermijden. Hiervoor iseen boot met een opduwframe geschikt dat het maaisel verzamelt en op
de kant kan zetten of in een container meeneemt. Een brede harkeenheid aan de voorzijde van
de boot kan het losse maaisel verzamelen. Alsvoldoende materiaal isverzameld, wordt de hark
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Maai-verzamelboot
I met transportbanden (foto: Conver)
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gedraaid zodat een soort schepbak ontstaat. Hiermee wordt het maaisel op de walkant of in een
drijvende container gestort. Soms hebben boten een U-vormige frontmaaier en een opneemmat.
Het materiaal wordt via een brede mat in de boot gestort. Als de verzamelruimte vol is,vaart
men naar de stortplaats waar de inhoud wordt gelost.
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Openingen van duikersmoeten tijdelijk worden
afgezet

Voor het maaien van riet en waterplanten op grotere meren en waterpartijen zijn speciale maaiverzamelboten ontwikkeld. De gemaaide vegetatie wordt via een transportband opgevoerd en
komt terecht in een container. De opvoer/verzamelband heeft een speciale bandconstructie met
circa 90% waterdoorlaat zodat het materiaal 'droog' in de container komt. Deze container kan
later aan de kant worden gelost. Ook is het mogelijk het maaisel eerst te laten verhakseien voordat het in de container komt. De container kan worden gelost met een eigen grijper of met een
op de wal staande kraan.
Vooral door het uitmaaien worden nogal wat uitmondingen van afvoeren (drains, duikers)
beschadigd. Het markeren en beschermen van afvoeren werkt vaak positief en verkort naderhand
de controletijd. De openingen van duikers en andere afvoeren moeten met gaas afgezet blijven
totdat het losse materiaal isverwijderd.
In het water aanwezige obstakels, bijvoorbeeld visstokken,visnetten en staaldraden, moeten voor
de werkzaamheden worden verwijderd om schade te voorkomen.

Onderhoud
- het schoon en scherp houden van messenbalk en ander maaigerei;
- hydrauliek en motorisch gedeelte.
Bij het onderhoud van de messen van de maaibalk en (de-)montage van hulpwerktuigen moet
de aandrijving zijn gestopt.
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Veiligheid
Voor de persoonlijke veiligheid van een werknemer op een maai/veegboot iseen zwemvest aan
te raden, zeker als laarzen en regenpakken worden gedragen. Vaak wordt het dragen daarvan
echter als bewegings-belemmerend en warm ervaren en worden nagelaten.

Bedieningsgemak
Uit ergonomisch oogpunt bekeken is het werken op en vanaf een maaiboot belastend voor:
- gehoor (gehoorbescherming dragen);
- lichaam (goede zitgelegenheid, positie van bedieningspaneel en -handels, trillingen);
- zintuigen en huid (contact met water, modder en stank).
Voor werkzaamheden onder mindere weersomstandigheden moet een mogelijkheid bestaan een
slechtweer-dakje aan te brengen.

Milieu
Ter voorkoming van verstoring van de bodem en het vrijkomen van voedingsstoffen moeten zo
veel mogelijk alleen de plantestengels en dergelijke worden afgemaaid en de wortels met rust
worden gelaten. Het volledig verwijderen van de (hogere) planten bevordert de groei van algen
en pioniersoorten.
Om verrijking door voedingsstoffen en verstikking tegen te gaan, moet het vrijkomende maaisel
(slootveek) worden afgevoerd.
De bewerking kan bodemroering veroorzaken: bij het vegen isdeze ernstiger dan bij gebruik van
de maaibalk. Ook de waterbeweging door de schroef of schoepenraderen veroorzaakt bodemroering. Het in gedeelten maaien van een watergang iswenselijk om niet teveel ecologische
schade aan te richten aan de waterflora en fauna.

Produktiviteit
De produktie van een maaiboot wordt bepaald door de toegankelijkheid, diepte en breedte van
het water, de hoeveelheid en aard van de te maaien vegetatie en de maaibreedte en vermogen
van het werktuig.

Kosten
KOSTEN PER DRAAI-UUR

GO

maaiboot

aanschafprijs(ƒ)

75.000

werkbreedte(cm)

250

afschrijving (jaarx draai-uren)

10x500

onderhoudskosten (f/jr)

11.250

overige kosten (//jr)

7.410

incl.brandstof
kostenperdraai-uur(//uur)

50,80

KOSTEN PER 1.000 METER
maaiboot

werkuur vande machine (//uur)

35,60

manuur (//uur)

40,00

produktiviteit(m/uur)

1.800

kosten per 1.000 m (//km)

42,-

Hieronder volgen enige tijdstudies en daaraan gekoppelde kosten van verschillende objecten.
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Delaatste restjes worden met eensloothaak opdekant gezet

Vegen vansloten meteen bootmettwee veegmessen en frontlader
Slootlengte 4 km, breedte 5 meter. Dewerksnelheid van het maaien en het op de kant leggen
van het veegsel was 0,5 tot 1 km/uur bij een werkbreedte van 2,5 meter afhankelijk van de hoeveelheid en plaats van lossen. Daarbij moest de boot regelmatig in en uit het water voor een kort
transport; dat kostte per keer circa 20 minuten. De kosten van de boot exclusief man zijn
ƒ 55/uur.

Maaienmetbooten maaibalk
Een sloot van 250 meter lang en 5 meter breed met brede bocht werd met de maaibalk (werkbreedte 1,25 meter) in 33 minuten (incl. draaien) gemaaid. Dit isongeveer 450 m/uur.
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Terugnaar huis of het volgendekarwei tewater
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Voor het vegen met 1 mes (circa 2,5 m effectieve werkbreedte) van deze 12,5 are werd een tijd
gemeten van 22 minuten (idem). Dit isongeveer 700 m/uur.
Het opduwen van de groenresten gebeurde met dezelfde boot met een starre groenschuif. Het
groen werd naar de kant geschoven en met de hand uit het water gehaald met behulp van een
haakse greep met 5 tanden aan een circa 3 meter lange stok.
opduwen groen circa 50 cm diep
5,5 are, (± 6 m 3 natte vegetatie) = 165 minuten
uithalen met hand
5,5 are, (± 6 m3 natte vegetatie) = 180 minuten
Het veegsel bestond voornamelijk uit waterpest.
Erwerd gewerkt met een tweemansploeg, waarvan de een maaide en veegde en de ander bezig
was om het maaisel van de kant af met de groenvork uit het water te halen. Normaal kost deze
behandeling voor dit oppervlak ongeveer 8 uur.
boot in water
= 10 minuten
op de kant zetten van oude plantenresten met zelfde boot met behulp van voorlader en groenvork (kantelbare takkenschuif)
22 are = 72 minuten
voorbereiden vegen (veegijzers monteren)
= 7 minuten
vegen
22 are = 34 minuten
op de kant zetten van groenresten
22 are = 1 8 minuten
= 8 minuten
voorbereiden transport
= 12 minuten
boot uit water
hoeveelheid groenrestmateriaal uit deze 22 are = 8 m3 nat materiaal (circa 7 ton).

Kwaliteit
De kwaliteit van het werken met een maaiboot mag men goed noemen als de doorstroming van
het natte profiel is hersteld en geen of weinig drijvend gemaaid materiaal in de watergang is achtergebleven.

Aanbevelingen
- eenvoudige koppeling en uitwisselbaarheid van verschillende hulpwerktuigen;
- transportmogelijkheden over land; af/op trailer.

Merken
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aandrijving

gew.

MERK/

afm/diep-

werk-

werk-

type

gang (cm)

diepte

breedte

sturen

importeur/

6000

250-90-40/15

120

100-150

handgeduwd

70

geduwd

veegmes

6100

370-130-50/18

150

150-250

B/D; scheprad

400

mech

veegm./talud-

6300

420-150-65/30

250

150-250

D;vijzel

8-1100

hydr

veegm./

werktuig

(kg)

BERKY

van Bergen

maaier/

taludm/
frontmaaier
6400

450-180-65/30

250

260-300

D; scheprad

9-1200

hydr

6500

890-350-150/30

0-150

130-180

D; sch/vijz

1500

hydr

380-120-60/15

100

200

D;vijzel

?

hydr

HARBO

Harbo

B= benzinemotor
D= dieselmotor
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id.

T-maaibalk

Maaikorven

Merk/type

lengte-breedte

richtprijs

CONVER

uitrusting/mogelijkheden/bijz.

Conver machines bv

maai/veeg/verzamelboten
380 H

380-130

caƒ 60.000

T-front maaibalk,taludmaaibalk,veegmesinstallatie

430 H

380-150

caƒ 65.000

T-front maaibalk, opduwframe,enz

480 H

400-180

caƒ 75.000

350°draaibare mastvoor T-maaibalk,frontlader, dubbeleveegmesinstall.,enz

boottrailer

ca/15.000

maai/verzamelboten, voor maaienvan rieten
MC 100

840-150

waterplanten op grote meren en waterpartijen
c a / 310.000

maaibreedte250, maaidiepte 200 cm;transportband/
verhakselaar/container 4 ton laadvermogen

MC 104

500-250

ca/150.000

maaibreedte 180, maaidiepte 140 cm;transportband/
container 2ton laadvermogen

MC 105 en MC 103

als 104 met resp.achterafvoer encontainer van 3,5 ton

Conver Amphiboot, /oor onderhoud ongeacht dewaterdiepte; rijdt op eigen
C530H

400-140

c a / 150.000

<rachtin en uitsloten mettaludstot 1:1,5
350°draaibare mastvoorwerktuigaanbouw alsbij maaiboten

C580H

400-180

caƒ 170.000

idem,zware uitvoering; baggermasten en hydr. bediende steunpoten

Maaikorven
De maaikorf iseen werktuig dat wordt gebruikt voor het schonen van watergangen. Het is een
open spijlenbak met een maaibalk, bevestigd aan een hydraulische knikarm waarmee plantaardig
materiaal uit sloten en van taluds kan worden verwijderd.

Uitvoeringen
Een maaikorf bestaat uit een sloothak opgebouwd uit een raam met gebogen spijlen met aan het
snijvlak een (dubbele) messenbalk. De maaikorf wordt aan een gedeelde (hydraulische) giek
gemonteerd. Deze giek is meestal gemonteerd aan een landbouwtrekker of een hydraulische
graafmachine.
Bij montage aan een landbouwtrekker maakt men gebruik van een frame waaraan diverse com-
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Kraan-maaikorfcombinatie
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ponenten zijn opgebouwd. De giek met maaikorf wordt tussen voor- en achterwiel rechts van de
trekker gemonteerd. De hydraulische aandrijfunit (hydropomp, oliereservoir en regelschuiven) is
achterop bevestigd in verband met de aftakasaandrijving. Verder bevindt zich links van de trekker, tussen voor- en achterwiel, nog een frame waaraan gewichten kunnen worden gehangen.
Deze gewichten zijn bedoeld voor extra stabiliteit van de combinatie. Vaak kan tegen meerprijs
een stempel of wielstel onder de giek worden geleverd voor een betere stabiliteit. Met name bij
relatief lichte trekkers of bij grote gieklengtes is het aanbrengen van deze voorzieningen sterk aan
te raden. Ook geeft het stempelen van devooras van een trekker een betere stabiliteit. Eris dan
geen pendelbeweging meer mogelijk.
Dewerkbreedte van maaikorven bevestigd aan landbouwtrekkers varieert van 2,50 m tot 4,00 m.
De vermogensbehoefte bierbij loopt uiteen van 55-90 kW. Om te zorgen voor voldoende stabiliteit van de combinatie moet het eigen gewicht van de trekker minimaal 3.500 kg zijn.
Maaikorven gemonteerd op mobiele hydraulische graafmachines kunnen door een grotere stabiliteit tot een maximale werkbreedte van 5,00 m worden uitgevoerd. In verband met de transportbreedte wordt de maaikorf bij brede maaikorven gemonteerd op een hydraulische draaikop.
Hierdoor kan de maaikorf in de lengterichting worden vervoerd. Bij montage op een hydraulische
kraan wordt de maaibalk door de hydraulische pomp van de graafmachine aangedreven.

Speciale uitvoeringen
Naast deveel voorkomende montage van giek en maaikorf op een trekker of hydraulische graafmachine kan deze ook worden gemonteerd op speciaal daarvoor ontwikkelde machines.
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Enkele voorbeelden daarvan zijn:
- pontonnier; wiel- of rupsaangedreven machine met variabele spoorbreedte;
- werkboot met geringe diepgang (zie ook Maaiboten);
- amfibievoertuig met rupsaandrijving;
- aandrijfunit met rupsaandrijving op smalle spoorbreedte (± 1,00 m).
De pontonnier wordt ingezet bij zeer smalle (50 cm) schouwpaden of afwezigheid van schouwpaden. Deze machine maakt gebruik van beide oevers of schouwpaden: het enewielstel of rups
loopt over het schouwpad, het andere wielstel of rups isgemonteerd aan een tweedelige giek en
kan daardoor op de overliggende oever of schouwpad worden gezet. Door in- en uitschuiven
van de giek kan de spoorbreedte aan de breedte van de watergang worden aangepast.
Het amfibievoertuig met rupsaandrijving wordt ingezet in moerasgebieden en watergangen met
lage waterstanden.

! Aanpassing aan
smalle schouwpaden: variabele
spoorbreedtemet
aan iedere zijde van
het water eenwiel
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De aandrijfunit met rupsaandrijving op smalle spoorbreedte is bedoeld voor werkzaamheden op
schouwpaden met een breedte van ongeveer 1,00 m.
Naast de standaard aanbouwframes op trekkers zijn er ook speciale U-vormige aanbouwframes
die snel aan en af zijn te bouwen. Eentrekker met voorop geplaatste cabine is na het inrijden in
het frame binnen 5 minuten bedrijfsklaar.
Voor trekkers met achterop gemonteerde cabines (werktuigdragers) kan ook een speciaal U-vorming frame worden gemaakt.
Op een standaard tweedelige giek kan in plaats van een maaikorf ook een klepel- of schijvenmaaier worden gemonteerd. Daarnaast is het mogelijk een slotenbak of baggerpomp te monteren voor baggerwerkzaamheden. Deze laatste spuit de bagger over het aanliggende perceel.
Voor het maaien van taluds is het mogelijk een maai-harkcombinatie te monteren.
De tweedelige giek kan worden verlengd met een derde giek of een telescoopgiek. Hiermee
wordt het bereik vergroot tot maximaal 10 m. Hierbij is het belangrijk dat voldoende contragewicht aanwezig is.

Werking

hydromotor

verende drukker

stilstaande messen

6C
Werkende delenvan de maaikorf

Het werkingsprincipe van de maaikorf berust op het afknippen van de vegetatie met behulp van
een enkelwerkende maaibalk (zie ook Bermbeheer, maaibalken). De gemaaide vegetatie valt na
het maaien in een korf die zich direct achter de maaibalk bevindt. Hier kan het water en de eventuele bagger tussen de spijlen door in het slootwater teruglopen. Doordat de maaikorf aan een
gedeelde giek isgemonteerd, kan het talud en het bodemprofiel van de watergang worden
gevolgd. De stand van de maaikorf wordt tijdens deze beweging (hydraulisch) aangepast zodat
de achterkant van de maaikorf vlak tegen de vaste grond ligt. Hierdoor isde maaihoogte van de
vegetatie constant en wordt voorkomen dat het talud of de bodem van de sloot wordt beschadigd. Het maaisel wordt aan het eind van de werkgang op de kant gezet.
De korfmaaier werkt stilstaand haaks op de sloot, dit in tegenstelling tot 'gewone' rijdende maaimachines.

Inzetbaarheid
De maaikorf is inzetbaar voor het schonen van taluds en bodems van watergangen. De vegetatie
kan bestaan uit grasachtige of licht verhoute vegetaties. Waterplanten kunnen ook met deze
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machine worden gemaaid.
De dimensie van sloot en schouwpad bepaalt welk soort machine moet worden ingezet. Er kan
mee worden gewerkt in vrijwel alle watergangen, dus ook in smalle wateringen en slootjes, mits
er een toegankelijke oever is, of anders vanaf een drijvend vaartuig.
De aanwezigheid van steen, beton of (oud) ijzer in het talud of bodem van een watergang
bemoeilijkt het schonen ten zeerste. Vooral verontreinigingen die zich (onzichtbaar) onder water
bevinden, kunnen aanleiding zijn tot aanzienlijke schade aan de maaikorf. Onder die omstandigheden is het inzetten van een maaikorf af te raden en kan alleen nog in handkracht worden
geschoond.
Het doel van slootreinigen is een goede aan- en afvoer van water te verzekeren. Afvoer is nodig
bij veel regenval en aanvoer voor drinkwater en beregening. Een sloot vervuilt gemakkelijk doordat de plantengroei op het talud en op de bodem verstopping veroorzaakt. Afgestorven planten
vormen een laag modder op de bodem die de doorvoer belemmert. Ook ingestorte taluds en
slootkanten verstoppen de watergang.
Het reinigen of onderhouden van sloten omvat:
- afmaaien van de taludbegroeiing (zie Bermbeheer);
- verwijderen van deze begroeiing (zie Bermbeheer);
- verwijderen van plantengroei uit de watergang.
Dat laatste kan met chemische middelen en mechanische reinigingsmachines.
De problemen bij het bouwen van een universeel bruikbare machine zijn o.a.:
- verscheidenheid in afmetingen en waterdiepte;
- verschillen in grondsoorten;
- verschillen in plantengroei en soorten planten;
- draagkracht van de bodem;
- bereikbaarheid van de percelen.
Voor het vlot werken met een maaikorf dienen eindbuizen van een drainagesysteem met eventuele taludgoten goed gemarkeerd te worden.

Werkmethode
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Met behulp van een maaikorf kan de vegetatie zowel worden gemaaid alsverzameld en op de
kant worden gezet. De open spijlenbak zorgt ervoor dat water en bagger terugvalt in de sloot.
De maaikorf isgemonteerd aan een twee- of meerdelige giek. Hiermee is het mogelijk een watergang vanaf de kant of het schouwpad te schonen.Afhankelijk van de lengte van de giek en de
waterbreedte kunnen beide slootkanten vanaf één zijde worden geschoond.
Na transport moet de maaikorf in werkstand worden gezet. Hierbij dient de maaibalk gecontroleerd te worden op beschadigingen. Eventueel beschadigde maaimessen dienen vervangen te
worden.
Bij stromend water verkrijgt men het beste resultaat als men bovenstrooms begint en met de
stroom mee werkt. Gemaaide vegetatie die uit de maaikorf valt en blijft drijven, pakt men vanaf
een volgende greep weer mee.
Belangrijk isdat het talud en de slootbodem niet worden beschadigd. Door de achterkant van de
maaikorf tegen het talud aan te laten lopen, houdt men automatisch een bepaalde maaidiepte
en daarmee een vaste stoppellengte aan. Op het talud isdat direct controleerbaar, maar onder
water is de stoppellengte niet te controleren vanuit de cabine van een machine. Wordt veel bagger en/of grond mee omhoog gehaald, dan wordt er te diep gemaaid. Door extreme misrekening kan zelfs het slootprofiel worden gewijzigd.
Als voorbereidende handelingen moeten worden genoemd:
- markeren van eindbuizen drainage;
- eventueel afsluiten van duikers;
- openen van rasters op dammen, perceelsscheidingen en wegovergangen (let op aanwezig
vee).
Nabewerkingen beperken zich tot het (handmatig) maaien van overstukken bij duikers in dam-
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men en het eventueel handmatig verwijderen van resten maaisel, vooral bij duikers.
De werkbreedte van de maaier isafhankelijk van de krachtbron waarop de machine isgemonteerd. Bevestigd aan een kraan of zware trekker isdewerkbreedte 2,5-3 m; op smalspoortrekkers
en -kranen isde meest toegepaste werkbreedte 1,5-1,8 m. De maaikorf is het meest gebruikt
voor watergangen die maar één keer per jaar geheel worden gereinigd en een te zware begroeiing hebben voor baggerbakken. Omdat de messenbalk in een maaikorf geen vingers heeft, kan
hij goed worden gebruikt in grof stengelig materiaal. De korf schept met behulp van een hydraulische cilinder het losgemaakte materiaal en wat bagger op en legt het op de kant. Door de knikarm kan de machine over afrasteringen heen reiken en ook tussen bomenrijen werken.
Met een maaikorf worden de planten afgemaaid en blijven de wortels in de grond achter.
Bij deze zijdelings werkende machines staat de trekker bij elke trek even stil en wordt hij telkens
een bakbreedte verder gereden.Als de bak draaibaar aan de giek is bevestigd, kan vanaf een
standplaats een grotere breedte dan de bakbreedte worden bereikt en hoeft er minder vaak gereden te worden. Het op de kant leggen van het vrijkomende materiaal kan in de langsrichting
gebeuren.

Vereiste kennis
Het werken met een maaikorf aan een twee- of meerdelige giek vereist een grote vaardigheid in
het goed bedienen van de verschillende handelingen van maaien en transport. Een goede opleiding en ruime ervaring zijn nodig voor een goed resultaat. Vooral het aanhouden van de juiste
diepte en het op tijd opdraaien van de korf is belangrijk om schade aan de taludvoet te voorkomen. Ook het onderhoud van de maaibalk vereist specialistische kennis.

Onderhoud
De maaibalk van een maaikorf moet goed zijn geslepen en afgesteld. Goed slijpen en afstellen
vraagt veel vaardigheid. Het iseen nauwkeurig en arbeidsintensief werk (zie ook Bermbeheer).
Naast het handmatig slijpen (haakse slijpmachine) kan men gebruik maken van een (halbautomatische slijpmachine. Deze machine wordt ingesteld op een type maaibalk en slijpt de messen
(half)automatisch. Deze methode levert een constante kwaliteit en is efficiënt.
Het isverstandig naar het werk een set reservemessen mee te nemen zodat een bot of beschadigd mes tussentijds kan worden vervangen.
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Het dagelijks onderhoud bestaat uit:
- slijpen van botte messen (15-30 minuten, afhankelijk van lengte mes);
- controle op afstelling van de maaibalk, onder andere de druk van het maaimes op het ondermes en de oversteek (10 minuten);
- controle van de aandrijving;
- smeren van scharnierpunten in de maaikorf en giek (5 minuten).

Veiligheid
Het principe van de maaibalk leidt bij het schonen van een sloot niet tot onveilige situaties voor
de omgeving. Het werken met een maaikorf aan een (lange giek) kan tot gevaarlijke situaties leiden indien zich personen in de draaicirkel van de machine bevinden.
Tijdens transport moet de giek op de machine zijn geborgd tegen ongewenst 'uitzwaaien' en
moet de maaibalk voorzien te zijn van een beschermhoes over de maaimessen.
Bij het wisselen van een maaimes of afstelwerkzaamheden aan de maaikorf moet de aandrijving
zijn uitgeschakeld. Het isaan te raden ook de motor van de machine uit te schakelen.
Inverband met de stabiliteit van een machine moet er voldoende contragewicht zijn aangebracht. Bij gestrekte giek en volle maaikorf moet de stabiliteit zijn gewaarborgd. Ook het rijden
op een smal schouwpad vereist aandacht van de bedieningspersoon. Indien men met een wiel of
rups op het schuine talud belandt, is kantelen van de machine niet uitgesloten.
Ermogen zich geen hydraulische hogedrukleidingen in de cabine van een machine bevinden.
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Vooral bij opbouwmachines op een trekker dient men hierop te letten. Bij lekkages kunnen deze
aanleiding zijn tot ernstige verwondingen.
Het dragen van gehoorbescherming isverplicht wanneer het geluidsniveau in de cabine boven
de 90 dB(A) uitkomt. Bij een geluidsniveau boven 80 dB(A) is het sterk aanbevolen gehoorbescherming te dragen.

Bedieningsgemak
Nauwkeurig werken met een maaikorf vereist op de eerste plaats goed zicht op het werk. Vooral
bij op een landbouwtrekker gemonteerde machines is het zicht vanuit en vanwege de aanwezige
cabine niet altijd optimaal. Daarnaast is het aan te raden een stoel te monteren die enigszins kan
worden gedraaid. Hierdoor worden de nekspieren en de rug van een bedieningspersoon ontlast.
Elektro-hydraulische bediening (servo-besturing) verlicht de bediening van giek en maaikorf. Het
profiel van de sloot kan hiermee makkelijker en nauwkeuriger gevolgd worden.
Bijveel manoeuvreerwerk (voor- en achteruit) iseen elektrisch werkende koppeling of een automatisch werkende vooruit/achteruit-schakeling een nuttige aanvulling op de uitrusting van een
trekker. Het verlicht het werk aanzienlijk.

Milieu
Het verwijderen van alle begroeiing uit watergangen iseen rigoureuze ingreep in het biologisch
evenwicht. Veel dierlijk leven isafhankelijk van de plantengroei in het water of bodem van de
sloot. Indien de dimensionering van eenwatergang het toelaat, iseen gefaseerd onderhoudsbeheer aan te bevelen. De meeste flora en fauna krijgt op die manier een kans op overleven.
Schonen kan aanleiding zijn tot schade aan nesten van watervogels die een laat of tweede
broeidsel hebben. Het markeren van deze nesten iseen manier om deze schade te verminderen.

30

Dubbelluchtbeperkt
insporen en verdichten
Door slijtage van werkende delen treedt een lichte vervuiling op met metaaldeeltjes. Een olielekkage kan ook aanleiding zijn tot plaatselijke vervuiling van de bodem. Het gebruik van biologisch
afbreekbare hydrauliekolie kan een vervuilend effect beperken.
De uitstoot van uitlaatgassen is minimaal indien gebruik wordt gemaakt van scherpe messen en
een juiste werktechniek. Insporing en verdichting kan men beperken door het gebruik van dubbellucht of brede lagedrukbanden.

Kwaliteit
Het resultaat van het schonen isgoed als de waterstroming weer is hersteld en het talud van de
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watergang niet is beschadigd. Bovendien dient de stoppelhoogte overal gelijk te zijn. Verder
mag er geen maaisel achterblijven in het water en mag de bodem van de sloot niet zijn beschadigd. Dit isvaak zichtbaar door veel bagger en/of grond in het maaisel op de kant.
De insporing in schouwpaden of aanliggende paden of percelen dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. Het gebruik van rupsbanden of lagedrukbanden iseen alternatief bij geringe
draagkracht.

Produktiviteit
De produktivteit van het werk met een maaikorf wordt bepaald door:
- werkbreedte en reikwijdte van de korf;
- bereikbaarheid en toegankelijkheid van het object;
- belemmeringen op de kant (hekken openen en sluiten, bomen);
- afspraak met betrekking tot het achterlaten van het maaisel;
- optreden van storingen en beschadigingen aan de maaimessen.

Kosten
KOSTEN PER DRAAI-UUR

maaikorf,aanbouw

maaikorf.Atlaskraan

werkbreedte(cm)

300

400

aanschafprijs (/)

10.000

145.000

afschrijvinq (jaarxdraai-uren)

6x500

10x400

onderhoudskosten (f/jr)

1.500

13.050

overiqe kosten (f/jr)

1.025

14.090

kosten perdraai-uur(f/uur)

8,05

102,75

maaikorf,aanbouw

maaikorf.Atlaskraan

werkuur vandemachine(f/uur)

5,65

71,90

werkuurvandetrekker (//uur)

21,55

manuur (//uur)

40,-

40,-

produktiviteit (m'/uur)

170

350

kostenper 100 m(J/100m)

39,50

31,95

KOSTEN PER IOO METER

c

Hieronder volgen enige tijdstudies van het maaien van een sloot vanaf de kant met behulp van
een maaikorf aan een giek op trekker of kraan (Atlas). Eenen ander isafhankelijk van de watergangbreedte, korfbreedte, de lengte van de giek en de werkomstandigheden.
Uitvoering: maaien van sloten/taluds 1 tot 3 maal/jaar.
Het maaien kan met een maaikorf of met een klepelmaaier worden uitgevoerd. Bij gebruik van
een maaikorf wordt het maaisel meteen verzameld en op ril gelegd, met een maaibalk of klepelmaaier moet het maaisel met een aparte opraapgang (bandhooier of zuiger) worden verzameld
als het niet mag of kan blijven liggen. Het ruimen van het maaisel van sloottaluds met behulp
van een bandhooier of zuiger kan in dezelfde werkgang als het maaien plaatsvinden.
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SLOOT (ENTALUD) MAAIEN METEENMAAIKORF (MK)

werktuig

bijzonderheden

werkbreedte

slootbreedte

tijd/km

(m)

(m)

(uur/km)

MK, 'spin'

2,5

2,5

3,6

MK

3

2,0

1,9

MK

3

2,5

2,1 -2,8

MK

4

0,5

1,3

MK

4

1(droog)

MK

4

2(droog)

1-7
2,2

MK

4

2,5

1,1 -2,7

MK,atlas

4

1

6,0

weinigzicht,bomen8 m

MK,atlas

4

1-2

3,0

goedzicht

MK

5

1

3,9

bomen

MK

5

2(droog)

1,9

MK

5

2,5

3,0

(+mettalud(s))

MK

3

2,5 (+2x0,50)

MK

4

2,5 (+ 2,5)

1,9

MK

4

2 (+2)

2,8

MK

4

2 (+2)

4,2

3,5

bomen

Ermoest regelmatig worden verplaatst. Datnam afhankelijk van deafstand binnen hetrayon4
tot 25minuten/keer. Als extra handeling tijdens hetverplaatsen komt hetopenen ensluitenvan
(schrik)rasters enhekken. De tijd daarvoor nodig isafhankelijk van destaat van onderhouden
bevestiging.
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TALUD MAAIEN METEENMAAIKORF (MK) OFEENKLEPELMAAIER (KLE)

werktuig

werkbreedte

taludbreedte

tijd/km

(m)

(m)

(uur/km)

bijzonderheden

MK

3

2,5

1,5

MK

4

2,5

KLE

1

1

1,1
0,6

1xer langs

KLE

1

0,8-1,8

2,2

taludaanweerszijden; 3x er-

KLE

1

0,8-1,2

0,5

langs

Aanbevelingen
Zie thema Bermbeheer bij Maaibalk.
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Merken
MAAIKORVEN

MERK/

werk-

frame-

benodigde

gewicht

mesdruk

richtprijs

fabrikant/

type

breedte

hoogte

pompcapacit.

(kg)

(kg)

(ƒ)

importeur/

(cm)

(cm)

(l/min)

MSF.200.B

200

40

22

180

10-15

8.112

MSF.250.B

250

40

22

200

10-15

8.840

MSL.250.B

250

50

36-40

259

10-15

8.736

MSL300.B

300

50

36-40

299

10-15

9.672

MSL400.B

400

50

36-40

372

10-15

11.648

MSZ.250.B

250

50

36-40

323

10-15

9.048

MSZ.300.B

300

50

36-40

362

10-15

10.088

MSZ.400.B

400

50

36-40

428

10-15

12.168

MSZ.500.B

500

50

36-40

460

10-15

14.040

150

150

60

10

150

200

200

60

10

180

150

150

50

20-27

65

3.700

200

200

50

20-27

85

4.200

Herder

HERDER

Ceres

CERES
6.250

WD 2000

WD 2000

Rietoogstmachines
Om rietvegetaties in stand te houden, is het nodig regelmatig te maaien. Uit goede rietvelden
kan dan riet worden geoogst voor diverse functies. De machines hiervoor zijn meestal afgeleid
van eenvoudige maaibalken; extra voorzieningen zijn aangebracht voor verzamelen en binden.

ec

Uitvoering
Het maaien van riet en de verdere verwerking kan in de volgende onderdelen worden verdeeld:
- maaien;
- binden;
- schonen;
- doorbinden;
- transportklaar maken.
Deze bewerkingen worden afzonderlijk uitgevoerd met daartoe (om-)gebouwde machines of
gereedschappen. Het isook mogelijk dat een aantal bewerkingen tegelijk wordt uitgevoerd met
combinatiemachines.

Maaien
- maaien in handkracht met behulp van een bosmaaier of zeis (zie ook de betreffende hoofdstukken bij het thema Bermbeheer);
- maaien met behulp van een vinger- of mulchbalk (idem).
Devinger- en mulchbalk zijn identiek aan de maaibalken die bij het thema Bermbeheer zijn
behandeld. Voor het maaien van riet dient een middenbalk (2") gebruikt te worden. Een grove
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maaibalk (3") voldoet ook, maar geeft een ruiger maaibeeld.
Voor het opvangen van het riet wordt een opvangbak gemonteerd. Deze bevindt zich direct achter de maaibalk. Het riet wordt zo verzameld en daarna kan het tot bossen worden gebundeld.
Als aandrijfbron gebruikt men een standaard eenassige trekker. Devermogensbehoefte is ongeveer 5 kW bij een maaibalkbreedte van 1,10 m.
i
\

Binden
Het binden gebeurt in handkracht met wilgeteen of kunststof touw.

mqéfàk. V
•?Wm3ÏM;?MïÈ

i;,.;?v;•.;•.;.-?,; sri
,

:

/' : : :

• . v . :-

::, "

. • « ' i r ' - : ' " . . / ' . V :•.'-.-V-i- *•

' i : .. •.' :

:

••"'. v'^ :v

' .'.1-..':':''.": '•'»''':

'

Deportaalas maakt het mogelijk dat tijdens het maaien eenboswordt gevormd die achter demachine valt

Maaien/binden
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Met een maai/bindcombinatie kan het riet in één werkgang worden gemaaid en in bossen worden neergelegd. Het riet wordt door deze machine gemaaid met een mulchbalk en door een
aantal meenemers naar het midden van de machine getransporteerd. Het riet dat hierbij rechtop
blijft staan,wordt hier door middel van een knoopapparaat gebonden. Daarna gaat de bos onder
de machine door en blijft liggen. Een portaalasconstructie (een hoog geplaatste as) moet hierbij
zorgen voor voldoende bodemvrijheid. De maaibreedte van de maai/bindcombinatie bedraagt
1,20 m. De vermogensbehoefte is 7,5 kW.

Speciale uitvoeringen
Naast aandrijving door een eenassige trekker met een portaalas kan een maai/bindunit ook in de
driepuntshefinrichting van een twee-assige (smalspoor)trekkerworden gemonteerd. Vooreen
goed zicht op het werk moet deze voorzien zijn van een zogenaamde terugrij-inrichting. Hierbij
zijn de bedieningshendels en -pedalen 180° gedraaid. In verband met de geringe bodemvrijheid
van de trekker moet de maai/bindcombinatie zijn voorzien van een zij-uitleg. Deze zorgt ervoor
dat de bossen riet direct na het binden naar de zijkant worden uitgeworpen. Hierdoor rijdt de
trekker er niet overheen.
Een andere speciale uitvoering is montage van een maai/bindcombinatie op een moerasvoertuig.
Dit iseen smalspoortrekker met extreem lagedrukbanden.
Ook kan de maai/bindcombinatie met zij-uitleg aan een hydraulisch kraan worden gemonteerd.
Riet op oevers en kanaaltaluds kan op deze manier met een hydraulische kraan worden gemaaid.
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Werkingsprincipe
Vingerbalk met opvangbak
De werking van de vingerbalk voor het maaien van riet isal beschreven bij het thema
Bermbeheer. Het riet wordt door een heen-en-weergaand mes afgesneden tegen een stilstaande
vinger met vingerplaatje. Wanneer een mulchbalk wordt gebruikt, isdezevinger afgekort. Het
gesneden riet blijft rechtop staan en wordt opgevangen in een opvangbak die over de hele
breedte van de maaibalk is bevestigd.

Maai/bindcombinatie
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Het bind- enbundelmechanisme van eenrietoogstmachine

Na het afsnijden van het riet door de mulchbalk, wordt het riet door een aantal meenemers naar
het midden van de machine getransporteerd. Hier wordt het riet door het bindmechanisme tot
een bundel geknoopt. Het bindmechanisme werkt vergelijkbaar met het knoopapparaat van een
hooipers. Eentouw (sisal of kunststof) wordt door een kromme naald om een bos riet gelegd
waarna het knoopapparaat de knoop legt. Ondertussen glijdt het riet over een stalen plaat door
het bindmechanisme en valt recht achter de machine op de grond. Bij machines met zij-afleg
zorgt een verticale transportband ervoor dat de bossen riet naar de zijkant worden weggeworpen.
Het knoopapparaat kan op twee verschillende hoogtes worden ingesteld.Afhankelijk van de
lengte van het riet moet worden gekozen voor een hoge of lage afstelling.
De bosdikte of hoeveelheid riet per bos kan door middel van de veerspanning van het bindmechanisme worden ingesteld. Weinig riet met veel onkruid vereist een strakkere bos dan schoon
riet om uit elkaar vallen te voorkomen.

6C

De aandrijving van diverse onderdelen vindt mechanisch plaats. Hydraulische aandrijving is
mogelijk. Deze constructie isechter storingsgevoeliger en maakt de machine zwaarder. Met
name op percelen met geringe draagkracht isdit een belangrijke factor.
Maai/bindcombinaties gemonteerd aan een hydraulische kraan worden hydraulisch aangedreven. Het extra gewicht telt hier niet mee, omdat de kraan meestal over een weg met voldoende
draagkracht rijdt.
Beschermbeugels aan weerszijden van de machine voorkomen dat het lange riet in de machine
verstrikt raakt.
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Inzetbaarheid
De inzet van een bepaalde machine issterk afhankelijk van draagkracht van de bodem. De ontwikkeling van de kragge (wortelstelsel van het riet) bepaalt wanneer en met welke machine kan
worden gewerkt. Bij het verlandingsproces vanuit een petgat (veenafgraving) duurt het 15-20
jaar voordat de kragge beloopbaar is.Alsde draagkracht onvoldoende isom er met machines
over te rijden, moet het riet in handkracht worden gemaaid. Het dragen van lieslaarzen is dan
meestal nodig.
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Bijvorstkomen andersmoeilijk bereikbaregebieden ookaan eenmaaibeurt toe

:

Bijvorst kan met een lichte machine over het ijsworden gereden. Een andere mogelijkheid is
maaien vanuit een boot.
Bijtoenemende draagkracht kan met een lichte eenassige maaimachine met opvangbak worden
gewerkt. De eenassige trekker dient uitgerust te zijn met dubbellucht voor een zo gering mogelijke bodemdruk.
Neemt de draagkracht nog verder toe, dan kan men eenassige trekkers met portaalas toepassen
of zelfs twee-assige trekkers met voldoende brede banden.
Naast de draagkracht van rietpercelen isook de bereikbaarheid en grootte van de percelen bepalend voor de inzet van bepaalde machines.

Werkmethode
Maatbalkmetopvangbak
Voor aanvang van het werk moeten de messen van de maaibalk worden gecontroleerd op
scherpte, beschadiging, bevestiging en aantal messen. De maaihoogte wordt afhankelijk van de
terreingesteldheid afgesteld op 5-8 cm. Dit gebeurt door het monteren en stellen van een glijplaat. Deze slijt door het gebruik en wordt dunner. Na verloop van tijd wordt de maaihoogte
daardoor minder dan 5 cm en moet de glijplaat worden vervangen.
Tijdens het maaien wordt er doorgereden totdat de opvangbak vol is. Daarna rijdt men een aantal meters achteruit en wordt het riet uit de opvangbak gepakt. Met wilgeteen of touw wordt het
riet tot bossen gebonden. Deze bossen worden zoveel mogelijk bij elkaar neergelegd.

Maai/bindcombinatie
Voor aanvang van het werk wordt ook bij deze machine de scherpheid van de messen,de maai-
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Een lichte rietoogstmachine met opvangframe

hoogte en het vastzitten van de messen gecontroleerd. Daarnaast moet de hoeveelheid bindtouw worden gecontroleerd. Tijdens het maaien moet de veer van het bindmechanisme zodanig
zijn afgesteld dat de bossen zo strak worden gebonden dat ze niet uit elkaar vallen.

Schonen
Door schonen wordt het meegebonden onkruid verwijderd. Dit schonen kan op twee manieren
gebeuren: handmatig en machinaal.
Handmatig schonen wil zeggen dat de bossen riet worden losgesneden en, al dan niet met
gebruik van een stok met ijzeren pennen, worden uitgeschud.
Dit schoongemaakte riet wordt handmatig tot zogenaamde veldbossen (diameter 1-1,5 m)
gebonden. Deze veldbossen moeten op een centrale verzamelplaats verder worden verwerkt tot
bossen voor eigen gebruik of bossen voor verkoop. Dit wordt het zogenoemde doorbinden
genoemd.
Riet dat redelijk schoon istijdens het maaien (minder dan 20% onkruid), kan het best op een
centraal punt worden geschoond. Hier kan eventueel een schoonmachine worden gebruikt. Deze
bestaat uit een lopende band met een klemmechanisme en een soort dorstrommel met daarin
een asmet lange pennen die het onkruid uit de geklemde bossen haalt. Ook zijn er voor dit doel
omgebouwde bandhooiers op de markt. Voor deze machines moet een krachtbron aanwezig zijn
(elektrisch of mechanisch).

eo

Doorbinden
Met een bindmachine worden bossen gemaakt met een omtrek van 46 of 55 cm. Deze bossen
worden voor eigen gebruik gemaakt.
De handel vereist bossen van 55 cm omtrek die aan een bepaalde strakheid moeten voldoen.
Deze bossen worden gemaakt met een inpakmachine. Een inpakmachine trekt een kunststofstrip
met een in te stellen kracht om de bos heen.
Tijdens het doorbinden worden de laatste verontreinigingen verwijderd en zorgt men ervoor dat
de onderkant van de bosvlak is.
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Transportklaarmaken
In het verleden werden 4 bossen bij elkaar gebonden door een nylon draad. Het laden van deze
gebundelde bossen gebeurt handmatig hetgeen veel tijd kost. Tegenwoordig worden 600 bossen riet met staaldraad gebundeld. Deze bossen worden met een kraan geladen.

Voor- en nawerk
Devolgende werkzaamheden moeten voor en na de rietoogst worden uitgevoerd:
- waterinlaat t/m augustus voor een optimale groei van riet;
- water afvoeren in verband met maaien vanaf medio december. Het tijdstip wordt bepaald
door het bladverlies van het riet en eventueel van invallende vorst;
- maaien van wallen,verbranden van blad en onkruid na schonen.

Kwaliteit
Maaien/binden
Het resultaat van het maaiwerk isgoed als de stoppel vlak isen de lengte daarvan tussen 5 en 10
cm is. Ermogen niet teveel insporingen van de trekker in het veld achterblijven. Beschadiging
van de kragge leidt tot een slechte hergroei en dient voorkomen te worden. Het gebruik van
lagedrukbanden is met name bij weinig draagkracht van de bodem aan te bevelen.
De kwaliteit van het binden isafhankelijk van de hoeveelheid onkruid in het riet. De meenemers
werken het best als het riet sterk isvervuild met onkruid. Hierdoor blijft het riet goed rechtop
staan en kan het bindmechanisme het riet goed binden. Bij schoon riet laten de meenemers
makkelijk stengels vallen. De rijsnelheid moet dan worden aangepast. Een modificatie op de constructie is mogelijk waardoor de meenemers alternerend gaan werken in plaats van twee aan
twee gelijk. Resultaat hiervan isdat het riet geleidelijker naar het midden wordt getransporteerd.
De kwaliteit van het binden van de bossen met de maai/bindcombinatie wordt bepaald door het
functioneren van het knoopapparaat. Met name bij nat riet kan het knopen problemen geven.
De bossen vallen dan snel uit elkaar. Ook de strakheid van de bossen speelt hierbij een rol. Riet
met veel onkruid vereist een hoge veerspanning van het knoopapparaat. Hierdoor worden de
bossen steviger gebonden.

Schonen/doorbinden
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De kwaliteit van het schonen isgoed als in de bossen geen zichtbaar onkruid meer voorkomt. Bij
het doorbinden dient eventueel resterend onkruid verwijderd te worden. De gemaakte bossen
moeten eenvlakke onderkant en een uniforme omtrek (46 of 55 cm) hebben.
Dekriet dient recht en dun te zijn. Kromme en dikke rietstengels kunnen alleen voor de spreidlaag (laag onder het dekriet) worden gebruikt of voor fabricage van rietschermen.
Ermag geen lisdodde tussen het (gebonden) riet zitten, tenzij het als 2e klas riet wordt verkocht.

Schonenmet eenstok met pennen:
onkruid wordt uit debossen verwijderd
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Onderhoud
Maaibalk
Voor een goede werking van de maaibalk moeten de messen goed zijn geslepen en de maaibalk
goed afgesteld. Het slijpen van de messen kan in handkracht met een haakse slijpmachine. Dit is
echter een arbeidsintensief en nauwkeurig werk. Het kan ook met een (half)automatische slijpmachine worden uitgevoerd. Vooral bij veel slijpwerk scheelt dit arbeidskosten. Op de werkplek
dient altijd een reservemes aanwezig te zijn.
Het afstellen van een vinger- of mulchbalk iseen lastige en tijdrovende handeling. Bijelke wisseling van het mes moet de balk opnieuw worden afgesteld.
Dagelijks onderhoud:
- slijpen, afstellen en eventueel beschadigde onderdelen vervangen;
- smeren van de aandrijving van de maaibalk;
- controle van de aandrijving (V-snaren);
- controle van motorgedeelte en bedieningselementen.
Jaarlijks onderhoud:
- stallingsklaarmaken (invetten blanke delen);
- controle en eventueel verversen diverse oliereservoirs.

Maai/bindmachine
Dagelijks onderhoud van het bindgedeelte:
- doorsmeren van smeerpunten;
- schoonmaken knoopapparaat met perslucht om stof en rietdeeltjes te verwijderen.

Veiligheid
Het maaien van riet met een maaibalk iseen relatief veilige werkzaamheid. Erkunnen geen stenen of andere materialen wegspringen die omstanders of uitvoerend personeel verwonden.
Bij het werken met een opvangbak voor riet bestaat het risico met de messen in aanraking te
komen wanneer de maai-aandrijving tijdens het binden niet is uitgeschakeld.
Het werken met de maaibinder isveiliger, omdat men zich voor het binden niet in de buurt van
de maaibalk hoeft te bevinden. Wel worden voor de aandrijving nog vaakV-snaren gebruikt die
- indien ze niet goed zijn afgeschermd - gevaar kunnen opleveren voor het uitvoerend personeel.
Het schonen en doorbinden levert weinig risico op. Het verwijderen van onkruid met behulp van
een stok met ijzeren pennen kan bij ondeskundig gebruik gevaarlijk zijn.
Bij werkzaamheden aan de machine moet altijd de motor worden uitgezet. Voor transport moet
de maaibalk zijn voorzien van een beschermhoes op de vingers of messen.
Het isaan te bevelen eenassige trekkers uit te rusten met een dodemansknop.
Bij het werken met eenassige trekkers ishet dragen van veiligheidsschoeisel wettelijk verplicht.
Het geluidsniveau van deze trekkers komt tijdens maaiwerkzaamheden boven de 90 dB(A) uit.
Het dragen van gehoorbescherming isdan verplicht.

ec

Ergonomie
Een eenassige trekker in combinatie met een maaibalk (enkelwerkend) veroorzaakt een aanzienlijke hoeveelheid trillingen. Bij een maai/bindcombinatie veroorzaken de meenemers van de binder, naast het maaigedeelte, ook trillingen. Overdracht van deze trillingen naar degene achter de
machine kan worden gereduceerd door montage van zogenaamde silent-blocs en door het dragen van handschoenen.
Het maaien van riet gaat gepaard met veel manoeuvreren op een perceel. Met name op kleine
percelen isde handelbaarheid van een eenassige trekker belangrijk. Met een goed werkend differentieel (onder belasting in en uit te schakelen) is het zeer goed mogelijk. Bij gebruik van tweeassige trekkers met terugrij-inrichting is, naast het belang van een goed zicht op het werk, ook de
plaatsing van de bedieningselementen van belang. Deze dienen dusdanig geplaatst te zijn dat
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men een ontspannen positie kan innemen tijdens het werk. Ook bij het werken met een tweeassige trekker moet gehoorbescherming worden gedragen indien het geluidsniveau boven de 90
dB(A) uitkomt. Bij 80-90 dB(A) is het dragen van gehoorbescherming sterk aan te raden.

Milieu
Verbranden van materiaal dat vrijkomt bij het schonen veroorzaakt roet en C0 2 -uitstoot.
Daarnaast wordt de bodem verrijkt met mineralen die achterblijven.
Omdat het riet-maaiseizoen van december tot medio april loopt, isde schade aan nesten van
vogels beperkt. Inzet van te zware machines op weinig draagkrachtige percelen kan aanleiding
geven tot ongewenste insporing in de kragge. Eenslechte hergroei van riet is hiervan het gevolg.
Ook het bodemleven wordt bij diepe insporing aangetast. Rietgroei iseen successiestadium dat
hoort bij het verlandingsproces van o.a. laagveenplassen. Door het waterpeil op de rietpercelen
kunstmatig te beïnvloeden, wordt dit successiestadium in stand gehouden. Ook kan de draagkracht in het maaiseizoen verhoogd worden door het peil te verlagen zodat machinale oogst
mogelijk is.Wanneer het riet niet regelmatig wordt gemaaid, wordt het ongeschikt om te gebruiken als dakbedekking en kan men het minder makkelijk afzetten.

Produktiviteit
Maaienen binden
De belangrijkste factoren die de produktiviteit bij de rietoogst bepalen, zijn:
- draagkracht van de kragge;
- maaimethode;
- grootte en bereikbaarheid van het perceel;
- dichtheid van de vegetatie.
De produktie per uur varieert van 500 m2 (maaibalk met opvangbak en dichte rietvegetatie) tot
2.000 m 2 (maaibinder bij ideale omstandigheden).

Schonen en doorbinden

60

De produktie bij het schonen kent een grote spreiding. Het isnamelijk sterk afhankelijk van:
- wijze van binden na het maaien (handmatig of machinaal);
- verontreiniging met grassen en andere kruiden;
- draagkracht van het perceel;
- hoeveelheid riet op een perceel;
- diameter van de veldbossen.
Het aantal veldbossen dat per dag wordt gemaakt, varieert van minder dan 50 tot meer dan 100.
Bij het doorbinden ligt de produktie van een ervaren arbeider op 360-400 bossen per dag.
OPBRENGST

Rietmetveelonkruid(tot50%)
Rietmetweinigonkruid(tot10%)

600bos/ha
2.000bos/ha

Merken
Voor nadere informatie kunt u o.a. terecht bij:
Gebr. Bonenkamp bv (de Meern) 03406 - 62324 (030 - 6662324) 1
van Dijk Machines v.o.f. (Cenemuiden) 05208 - 55577 (038 - 3855577)'
Mechanisatiebedrijf Smit bv (St. Jansklooster) 05274 - 6412 (0527 - 246412)'
Bruintjes (St.jansklooster) 05274 - 6521 (0527 - 246521)'
Rotink Mechanisatiebedrijf (Ossenzijl) 05617-284 (0561 - 477284)'
')Telefoonnummervanaf10oktober1995
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G e b R . V A N dEi\ BERk.

580.000 BOMEN IN400 SOORTEN
Gebroeders van den Berk

uiteraard voor tuinen. Heeft u al

Boomkwekerijen. Een begrip op

goede ervaringen met onze

de Europese markt. Een naam

firma? Twijfel niet om opnieuw

die staat voor kwaliteit. En voor

contact met ons op te nemen.

de boomsoort Betuia natuurlijk.

We staan weer voor u klaar om

Gebroeders van den Berk zijn

te bewijzen dat kwaliteit niet

dan ook boomkwekers van

duur hoeft te zijn. Kent u ons

nature... al generaties lang.

nog niet? Bezoek onze kwekerij

Onze 140 ha grote kwekerij

eens en laat u overtuigen. We

omvat 380.000 bomen in meer

bieden u ongekende voorraden.

dan 400 soorten. We zijn gespe-

Maak vandaag nog een afspraak

cialiseerd in het opkweken van

met ons!

zwaardere maten verplantbare

Bel voor meer informatie:

bomen. Deze zijn geschikt voor

04138 - 72331

straat-, laan-, park- en landschappelijke beplanting. En

GEbR. VAN d£N BERk BooiyikwEkERÜEN BV
DoNdERdoNk 4 , 5492 VJ ST. OEdENRodE,NEdERLANd,
TEUfooN 0 4 1 > 8 - 7 2 » 1 , TELEÏAX 04158 77476.
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Over dit thema
In deel Azijn de achtergronden van stads- en laanbomen te vinden. De onderwerpen zijn vooral
van belang voor bestuurders en managers.
Eerst komt het belang van bomen in het stedelijk gebied aan de orde. Vervolgens het bomenstructuurplan, waarbij het vooral gaat over beleid, bestuur en de bevolking. Daarna worden
boomsoorten, het beplantingsplan en de juridische aspecten behandeld.
Het afsluitende hoofdstuk gaat over subsidies, onderzoek, voorlichting en het onderwijs.
Ben Czijn bedoeld voor managers en uitvoerders. Zowel BalsC behandelen beheer- en uitvoeringsmaatregelen vanaf het (ver)planten via het beheren tot het verwijderen van bomen.
Deel Bbevat:
(Verplanten van bomen met als onderdelen:
- de bodem;
- ondergrondse groei-omstandigheden;
- grondmengsels;
- kwaliteit van het plantmateriaal;
- transport van plantmateriaal;
- verplanting en aanplant.
Het beheer van bomen met:
- beheerplan;
- werkplan;
- begeleidingssnoei;
- boomverzorging.
Het verwijderen van bomen.
De arbeidsomstandigheden.
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In deel C komt het materiaal voor aanleg en onderhoud van stads- en laanbomen aan de orde,
(bijvoorbeeld het maken van plantplaatsen, groeiplaatsverbetering, aanbinden, boombescherming en boomverplantingen).
De delen A en Bhebben een relatie met de reeds verschenen delen van het
Stadsbomenvademecum. Dit voorziet optimaal in een uitgebreide en gedetailleerde informatie
over beleid en beheer van stadbomen.

Achtergronden
In de geschiedenis van de mens speelde de boom en het bos een vooraanstaande rol. Men mag
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zelfs aannemen dat de mens zich nauwelijks had kunnen handhaven zonder bomen. De boom
was in het verleden onderwerp van verering en bewondering, verschafte de mens haar bouw- en
geriefmateriaal en bood bescherming tegen zon, wind en neerslag.
Daarnaast heeft de mens een gevoel van leefbaarheid bij de aanwezigheid van bomen.
Vanwege die leefbaarheid worden bomen aangeplant in het stedelijk gebied.
Bomen in het stedelijk gebied hebben in tegenstelling met hun natuurlijke standplaats veel moeite zich daar te handhaven. Het kost dan ook tijd, inspanning, bijzondere middelen en geld om
de boom in de stad te laten functioneren.
Vaak zijn in de stad in relatie met de boom tegenstrijdige belangen en de groenbeheerder wordt
daarmee geconfronteerd. Zo maken slechts weinig bestuurders zich druk om de boom in vergelijking tot andere stedelijke voorzieningen zoals wegen en woningbouw. Dit ondanks dat de
mens de boom onontbeerlijk vindt. Ook de standplaats isoorzaak van veel conflicten.
Bijvoorbeeld met de bewoner die vindt dat de boom met zijn grote kroon teveel licht wegneemt
in zijn woning. Het is daarom van belang dat de bestuurder en beheerder dezelfde taal spreken
over het boombeheer. Dat kan door het opzetten van een bomenstructuurplan, opgezet door de
beheerder en vastgesteld door de bestuurder. In dat plan worden visies en financiële middelen
vastgesteld om de boom in het stedelijk gebied te houden.

Destandplaats kan oorzaak zijn van veelconflicten bijvoorbeeld met

indt dat

die boom met zijn grote kroon teveellicht wegneemt in zijn woning

Functies
De betekenis van bomen in de stad kan worden aangegeven aan de hand van een aantal concrete en een aantal niet concrete - maar niet minder onbelangrijke -functies. Uitgangspunt is telkens dat de boom een optimale bijdrage moet leveren aan de kwaliteit van de openbare ruimte.

7A

Ruimtelijke en stedebouwkundige functie
Bomen spelen een belangrijke rol:
- ze hebben een belangrijke stedebouwkundige en ruimtelijke functie;
- ze kunnen verfraaiend werken in een bebouwde omgeving. De omgevingswaarde wordt verhoogd.
- ze kunnen minder fraaie objecten als b.v. industrieterreinen aan het oog onttrekken;
- ze geven als laanboombeplantingen structuur en accent aan straten en wegen;
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- ze brengen onderscheid aan in wijken en stadsdelen;
- ze kunnen structurerend werken en punten in de stad accentueren en versterken.

Esthetische waarde
Devorm of habitus, de omvang en de standplaats van de boom hebben een esthetische waarde.
Vaak wordt esthetisch vertaald in schoonheid. Die schoonheid kan op veel manieren worden
ervaren, bijvoorbeeld de vorm, stam en takkenstructuur, de schaduwwerking, als solitair, bomengroep of laanbeplanting.
Door contrastwerking kan zowel de esthetische waarde van de boom alsvan zijn omgeving toenemen. Eenjuiste situering in zijn omgeving is waardeverhogend.

Eenjuiste situering van deboom verhoogt dewaarde van deomgeving

De stedebouwkundige functie en de esthetische waarde verhogen de waarde van gebouwen en
maken het aantrekkelijker om in de stad of het dorp te wonen en te werken.
Ook mag niet worden vergeten dat de boom door zijn wisselingen gedurende de seizoenen een
indicator isvoor de verschillende jaargetijden en zo het welzijn van de mens kan beïnvloeden.

Matiging van temperatuur en wind

7\

Volwassen bomen kunnen het klimaat in de stad verbeteren.
Zo hebben ze invloed op de temperatuur. Als het erg warm is, kunnen bomen de temperatuur
verlagen met ca. 4 °C.
Omdat de boom de directe zonnestraling wegneemt met zijn bladerdak, kan het bij warm weer
onder de kroon zelfs 15 °C koeler zijn, terwijl het 's nachts juist warmer is. Het is niet voor niets
dat Napoleon de wegen waar zijn legers langs marcheerden, liet voorzien van een laanboombeplanting. Ook breken bomen de wind. Bomenrijen en laanboombeplantingen matigen de
koude winden en bomen bij hoge gebouwen breken valwinden.

Verbetering van de luchtkwaliteit
Bomen kunnen stof-, rook- en roetdeeltjes met het bladoppervlak tijdelijk opvangen. Gasvormige
luchtverontreiniging kan door absorptie in het blad worden verminderd. Het effect mag echter
niet overschat worden.
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Bomen produceren zuurstof. Maar ook dit is in relatie met het zuurstofverbruik in de stad slechts
betrekkelijk gering van omvang.
Door verdamping maken bomen de droge stadslucht vochtiger en daardoor aangenamer.

)
Geluidsafname
Bomen absorberen, weerkaatsen en verstrooien geluidsgolven. Maar het psychologische effect
daarvan isgroter dan het werkelijke effect. Mensen hebben vaak de indruk dat geluidsbronnen
die worden afgeschermd door bomen, minder geluid produceren.

Natuurfuncties
Bomen geven voedsel en beschutting aan levende organismen. Dat kunnen nestelgelegenheden
voor vogels en insekten zijn. Bomen zijn een voedselbron voor insekten (bijvoorbeeld als drachtplant) en vogels.

fü

m
Delinde iseen goed voorbeeldvan drachtplant voor bijen
3Ä*?frAk\\

(foto: LC.M. Hensels)

De aanwezigheid van vogels en insekten rondom bomen en beplanting verbetert het leefklimaat
en de mens heeft de indruk dat er natuur in de stad is.

Bomenstructuurplan

T\

In het vorige hoofdstuk is in het kort het belang aangegeven van de boom. Door allerlei oorzaken komt die onmisbare boom in het gedrang en is er moeilijk een plek voor te vinden.
Om dit te vermijden iseen planmatige benadering noodzakelijk. Eengoed bomenbeleid bestaat
uit drie plannen:
- het bomenstructuurplan;
- het bomenbeheerplan;
- het bomenwerkplan.
In het bomenstructuurplan staan beleidsuitspraken over het bomenbestand.
Het heeft visie en geeft een toelichting op de structuur. Visie en beleid is niet
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alleen het in kaart brengen van cultuurhistorie, de geschiedenis van de stedebouw en het stedelijk groen met de bomen. Visie en beleid isook het aangeven en beargumenteren van belangrijke
natuurlijke en landschappelijke en/of stedelijke structuren. Aangegeven moet zijn hoe deze structuren zijn te accentueren en te verstevigen. Dat accentueren geldt niet alleen voor groenstructuren maar ook voor boomstructuren.
Om die visie te realiseren,worden voorwaarden alsfinanciën en overleg aangegeven.
Wel moet er rekening meeworden gehouden dat bomen voor de structuur geen doel op zich
zelf zijn. Het gaat om de totale kwaliteit van de openbare ruimte.
Voor de beheermaatregelen wordt vanuit het bomenstructuurplan de visie vertaald naar een
bomenbeheerplan. De beschikbare middelen zijn hierbij geen randvoorwaarde meer, maar zijn
zeer belangrijk. Het beheerplan beslaat een aantal jaren.
Het werkplan dat wordt opgesteld naar aanleiding van het bomenbeheerplan, beslaat één jaar en
geeft concreet aan wanneer en op welke wijze de beheermaatregelen in de uitvoering moeten
worden verwerkt.

Beleid
De tijd ligt achter ons dat beleid werd gemaakt op grond van persoonlijke visies en in het hoofd
zat van direct betrokkenen. Beleid iseen ingewikkeld systeem, dat op papier moet worden gezet.
Dan is het overdraagbaar en te toetsen. Daarnaast heeft de bevolking tegenwoordig recht op
informatie en inspraak.
Met een bomenstructuurplan wordt een aantal beleidsdoelstellingen nagestreefd:
- er worden prioriteiten aangegeven;
- de samenhang in het te voeren beleid wordt zichtbaar;
- er ontstaat de mogelijkheid tot toetsing van beslissingen over aanleg, beheer en renovatie;
- het geeft een financiële onderbouwing van het beleid.
Een bomenstructuurplan wordt gemaakt voor een periode van 5-10 jaar.
In het bomenstructuurplan moeten algemene beleidsdoelstellingen niet over het hoofd worden
gezien. Deze doelstellingen zijn bijvoorbeeld:
- organisatie en overlegstructuren;
- beleidsuitspraken ten aanzien van vervangen, verzorgen, uitbesteden of in eigen beheer uitvoeren, groeiplaatsomstandigheden, kroonhoogte bij verschillende typen wegen enz.;
- overige randvoorwaarden om het geformuleerde beleid te realiseren.

_
Mu.

De waarde van een bomenstructuurplan steunt op twee pijlers, nl. de kwaliteit van het plan en
de haalbaarheid ervan.
Het bomenstructuurplan isde spil in het beleid, juist omdat bomen vaak een lagere prioriteit
hebben ten aanzien van andere aandachtsvelden. Bovendien vraagt het bomenbestand in de
ruimtelijke ordening om principiële keuzen met langdurige gevolgen. Het plan moet vanuit het
beleid enthousiasme teweeg brengen en wervend zijn naar het bestuur, de politiek, het publiek
en andere (gemeentelijke) diensten.

Gemeentebestuur en bevolking
Het beleid wordt vastgelegd in een bomenstructuurplan. Dit plan moet worden vastgesteld en
aangenomen door het gemeentebestuur. Door de bekrachtiging worden de beleidskeuzes omgezet in beleid. Daardoor moet men rekening gaan houden met de bomen bij de inrichting van de
openbare ruimte. Het verkrijgt hiermee ruggegraat. Dat alles heeft een uitwerking op verschillende terreinen:
- de plaats van de bomen in het stedelijk ontwerpproces;
- beslissingen ten aanzien van uitbesteden of uitvoeren in eigen beheer;
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- de vraag of bomen mogen worden verwijderd of moeten blijven staan;
- beleid en beheer ten aanzien van particuliere bomen;
- het al dan niet voeren van een subsidiebeleid.
Het bomenstructuurplan iseen beleidsstuk waar afwijkende politieke meningen aan getoetst kunnen worden. Het is belangrijk de bevolking goed over het beleid te informeren om het beleid
geaccepteerd te krijgen. Dat kan door middel van voorlichting en inspraak.

Voorlichting en inspraak
Voorlichting en inspraak kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt, maar moeten uiteraard
vóór de uitvoering van maatregelen of plannen plaatsvinden.
Voorlichting wordt vaak gehanteerd om bepaalde beheermaatregelenuit te leggen, bijvoorbeeld
het kappen van bomen of eenvoudige onderhoudsmaatregelen als het snoeien van bomen. Dat
kan dan via de lokale of buurtmedia of via een gemeentelijk voorlichtingsbulletin huis aan huis.
Inspraak wordt vaak gehanteerd bij moeilijke of grote zaken. Het opstellen van een bomenstructuurplan kan aanleiding zijn om inspraak voor de bevolking te organiseren.
Voordat tot inspraak wordt overgegaan, moet rekening worden gehouden met de volgende vragen:
- wanneer,

- wie,
- waar, en
- welke inspraak.
Plannen of voorstellen moeten tijdig worden gepresenteerd. Wanneer plannen tot uitvoering
komen, is het verstandig dat van te voren bij de betrokken bevolkingsgroepen nogmaals te melden.
Gelukkig worden voorlichting en inspraak steeds minder ervaren als lastige elementen. Steeds
meer gaat het er om de betrokkenheid van de burger bij de plannen en de uitvoering te vergroten en daardoor gezamenlijk op te trekken.
Daarnaast heeft elke burger het recht om een beroep te doen op de Wet Administratieve
Rechtspraak Openbaar Bestuur (AROB) als hij vindt dat een inspraakprocedure onvoldoende heeft
plaatsgevonden of dat zijn belangen niet voldoende zijn behartigd. Daarvoor kan hij zich wenden
tot de afdeling rechtspraak van de Raadvan State.

Beplantingsplan
Het kan voorkomen dat het gewenste boombeeld in een beplantingsplan in de praktijk niet tot
uiting komt. De keuze van een boomsoort wordt bepaald door de volgende factoren:
- de groeiplaatsomstandigheden;
- het ontwerp;
- de eigenschappen van een boomsoort en de eisen aan de standplaats.

IA

Door een verkeerde boomkeuze kan het verkeerd gaan.Verkeerd omdat gekozen wordt voor een
soort die niet past bij de bovengrondse en/of ondergrondse groei-omstandigheden. Het is voor
een goede sortimentskeus belangrijk dat de ontwerper op de hoogte isvan die omstandigheden.
Een goed overleg met de beheerder, die vaak de specifieke kennis heeft van de standplaats, is
zonder meer aan te bevelen. Bij twijfel iseen groeiplaatsonderzoek op zijn plaats. Daarnaast is de
sortimentskennis van de ontwerper van belang.
Groeiplaatsomstandigheden
Groeiplaatsomstandigheden kunnen worden verdeeld in bovengrondse en ondergrondse ruimte.
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De omstandigheden en de ruimte die bomen tot hun beschikking krijgen worden al bepaald bij
de stedebouwkundige ontwikkelingen. Het is belangrijk dat de groenontwerper tijdens die ontwikkelingen volop meedoet en kan aangeven welke groei-omstandigheden nodig zijn ten aanzien van bijvoorbeeld bebouwing om de boom optimale groei-omstandigheden mee te geven.
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Alleenbij voldoenderuimte kan deboom zichgoed ontwikkelenen veroorzaakt geenlast ofschade

De groenontwerper moet vanaf het begin weten welke boomgrootte hij wil gebruiken. Een boom
van de 1°grootte (> 20 meter) heeft meer ruimte nodig dan een boom van de 2°grootte (10-15
meter).Andersom ishet prettig dat de ontwerper weet welke ruimte hem ter beschikking staat.
Ook de ondergrondse ruimte isvan belang. Kabels en leidingen kunnen grote beperkingen
opleggen. De kwaliteit van de ondergrondse groeiruimte wordt niet alleen bepaald door het
doorwortelbare grondpakket, maar ook door de aanwezigheid van vocht, bodemlucht, organische
stof en minerale bestanddelen.

_.
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Bij de bovengrondse ruimte dient rekening te worden gehouden met factoren die de kwaliteit
van de doorwortelbare ruimte en de kroon beïnvloeden. Dat kunnen zijn verdichting door verkeer, aanwezigheid van verharding, gladheidsbestrijding en tram- en trolleybusleidingen.
De bovengrondse groei-omstandigheden worden vaak al in het stedebouwkundige ontwerp
bepaald. De omstandigheden die van invloed zijn op de keuze van de boomsoort zijn:
- de groeiruimte voor een volwassen boom;
- lichtfactoren;
- windrichting;
- zout (zeewind, zout kwelwater en strooizout).
Croeiplaatsomstandigheden kunnen worden aangepast. Meestal zal de aanpassing ondergronds
zijn. Het isvoorstelbaar dat kabels en leidingen worden omgelegd en dat de verharding wordt
aangepast aan de boom, bijvoorbeeld een klinkerbestrating in plaats van asfalt. Vaak wordt de
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keuze tot deze technische aanpassingen bepaald door de kosten,zowel bij de aanleg als het
beheer.
Groeiplaatsruimte kan aanleiding zijn om de keuze van de boomsoort aan te passen. Een onjuiste
boomsoortkeuze kan leiden tot:
- een te korte levensduur;
- een ongewenst boombeplantingsbeeld;
- extra of te hoge beheerkosten;
- het niet bereiken van de gewenste functie.

Boomsoorten
Bij de keuze van de boomsoort moet op veel aspecten worden gelet. Niet alleen de beperkingen
die de bovengrondse- en ondergrondse groeiplaatsomstandigheden geven zijn van belang.Er
moet ook met de potenties en specifieke eigenschappen van de boomsoort rekening worden
gehouden. Deze worden hier niet in detail besproken; hiervoor wordt verwezen naar literatuur
op dit gebied (bijvoorbeeld "Stadsbomen van Acer tot Zelkova", Janson 1990). Dit boek geeft
per soort/cultivar/variëteit een beschrijving en - in een tabel - kenmerken en eigenschappen van
bomen. Het gaat hier om de volgende kenmerken:
- drachtplant;
- boomgrootte (1-2-3 °grootte);
- vorm en dichtheid van de kroon;
- toepassingsmogelijkheden in de verharding;
- bodemeisen;
- zuurgraad van de bodem;
- gevoeligheid voor strooizout;
- gevoeligheid voor wind;
- gevoeligheid voor zeewind.
Daarnaast zijn andere aspecten voor de boomsoortkeuze van belang:
- ontwerp;
- bovengrondse groeiplaatseisen;
- ondergrondse groeiplaatseisen;
- onderhoudsbehoefte van de soort;
- soortproblemen die soms overlast kunnen geven (zaad, bladluis enz.);
- menselijke (allergische) reacties op de boomsoort.

Bovengrondse groeiplaatsomstandigheden
De boomgrootte, de kroonvorm en -omvang zijn niet alleen belangrijk voor de vormgeving,
maar ook voor andere aspecten.
Bijvoorbeeld bomen van de 3°grootte (< 10 m) langs een verkeersweg met vrachtverkeer moeten zo hoog worden opgesnoeid dat van de kroonvorm niet veel overblijft. Bomen moeten voldoende afstand hebben tot een verkeersweg, gevels en bovengrondse leidingen.

A

Zoutschade kan enigszins worden beperkt door een juiste soortkeuze. Andere elementen alseen
goede vitaliteit en een goede groeiplaats met ontwateringsmogelijkheden zijn betere oplossingen.
Wind is in Nederland een belangrijke factor. In de stad kunnen bij hoge gebouwen vreemde valen draaiwinden ontstaan. Met beide moet rekening worden gehouden. De ligging en de breedte
van de weg en de vorm en de grootte van de gebouwen hebben invloed op dewindsterkte die
bomen ondergaan. In de stad kunnen hoge windsnelheden optreden die tot takbreuk en
omwaaien leiden. Ook ondergrondse omstandigheden dragen daarbij toe, b.v. een slecht of
oppervlakkig ontwikkeld wortelstelsel.
Ook de aard van de verharding van het oppervlak kan de bovengrondse omstandigheden beïn-
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vloeden: de warmte-uitstraling bij asfalt kan dwingen tot een boomsoortkeuze. Het blad van bijvoorbeeld bonte vederesdoorn verkleurt snel naar bruin door warmtereflectie van asfalt.

Ondergrondse groeiplaatsomstandigheden
De bodem in de stad kan zodanig zijn dat de groei van bomen achterblijft. Veel aandacht moet
aan bodemverbetering worden besteed. Endat kan zeer kostenverhogend werken.Wat teelaarde
in een plantgat is meestal niet voldoende. Soms moet worden overgegaan op zogenaamde
boomstraten, waarbij de oorspronkelijke grond van een straatboombeplanting in zijn geheel
moet worden vervangen door voor bomen geschikte grond.
Storende lagen en scherpe structuurovergangen kunnen de wortelgroei verminderen. Ook de
vochthuishouding isvan invloed op de groei van de boom. De boom ontwikkelt zich evenmin
goed alsde wortels de ene keer in het grondwater staan en de andere keer in te droge grond.
Hiervoor moeten technische oplossingen worden gevonden, omdat naast soortkeuze ook andere
factoren invloed hebben. Wel zijn er bomen die meer geschikt zijn voor drogere of voor vochtige
bodemomstandigheden. Daarmee kan rekening worden gehouden.
Bomen in de stad staan vaak in de verharding, voor de boom een onnatuurlijke omgeving. Er
ontbreekt een strooisellaag en daardoor onder andere voedingselementen. De verharding kan de
ene keer (bijvoorbeeld bij asfalt) meer alsde andere keer (bijvoorbeeld bij klinkers) grote invloed
hebben op de lucht- en vochthuishouding in de bodem. Tevens isde bodem onder de verharding onderhevig aan temperatuurschommelingen.
Bij een zuurgraad van de bodem van 4,5 tot 6 pH-KCI groeien de meeste soorten het best.
Daaronder of daarboven zijn de groei-omstandigheden minder.
Bij de soortkeuze moet men er rekening mee houden dat er zuurgevoelige (lage pH) en hoge pHgevoelige soorten bestaan. Een grondig bodemonderzoek op plaatsen waar bomen geplant gaan
worden of waar bomen kwijnen, iseen eerste vereiste om te weten hoe de groei-omstandigheden kunnen worden verbeterd.

Onderhoudsbehoefte
In een stedelijk gebied krijgt de boom veel aanslagen te verwerken, waardoor onderhoud noodzakelijk en vrij intensief is.
Bomen langs verkeerswegen vragen begeleidingssnoei. Ondergrondse aanslagen door b.v. graafwerkzaamheden maakt behandeling van het wortelgestel noodzakelijk. Ziekten en plagen kunnen bomen ernstig aantasten of dodelijk zijn. Vandalisme en aanrijdingen kunnen veel schade
veroorzaken. Knot- en leibomen vragen een specifiek onderhoud. Het dragen van vruchten en
zaden kan overlast verzorgen.
Al deze problemen vragen onderhoud, van eenvoudig tot specialistisch. In deel Bwordt hierop
dieper ingegaan.

Soortproblemen

7\

Aspecten waar men zeker rekening mee moet houden, zijn:
- onverenigbaarheid tussen ent en onderstam;
- wortelopslag;
- opdrukken van de verharding;
- ziektegevoeligheid;
- vruchtdracht.
De onverenigbaarheid van de ent op de onderstam kan (zelfs jaren later) incidenteel leiden tot
problemen:
- de boom kan bijvoorbeeld spontaan of bij storm afbreken;
- een lijsterbes geënt op meidoorn gaat op latere leeftijd scheef staan (als gevolg van een
geringe wortelverankering);
- opslag vanuit de onderstam bij ent-onderstamcombinaties komt voor bij onder andere linde;
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- wortels van soorten als populier en wilg hebben de neiging de verharding op te drukken
(planten in de open grond wordt daarom aanbevolen bij deze soorten).
Een aantal soorten isvatbaar voor ziekten. Beruchte ziekten zijn:

- iepziekte bij de iep;
-

bacterievuur bij meidoorn, lijsterbes en peer;
verwelkingsziekte bij esdoorn, paardekastanje, linde en iep;
meniezwammetje bij iep, esdoorn, paardekastanje en linde;
watermerkziekte bij de wilg, in het bijzonder bij de schiet- en de treurwilg.

Bij de soortkeuze moet rekening worden gehouden met soorten die vruchtdragend zijn en daardoor overlast bezorgen. Vaak gaat het dan om overlast op de trottoirs waarbij de vruchten (bijvoorbeeld bessen) in huizen en gebouwen naar binnen worden gelopen.

Menselijke reacties op de boomsoort
De stadsbewoner ervaart de boom als aangenaam. Maar niet alle eigenschappen van de boom
zijn positief. Aspecten die de burger hinderlijk vindt en waar bij de soortkeuze rekening mee
moet worden gehouden zijn :
- lichtdoorlatendheid;
- takken die tegen de bebouwing groeien, bijvoorbeeld door het 'uitzakken' van de kroon op
hogere leeftijd;
- afgevallen blad, bloemen en vruchten;
- veroorzaken van allergische reacties (bladharen en vruchtpluis).
Een goede voorlichting aan het publiek kan veel klachten voorkomen.

Ontwerp
Het ontwerp en de soortkeuze worden beïnvloed door beleidsuitspraken in het bomenstructuurplan. In het plan wordt bijvoorbeeld aangegeven dat er een aaneengesloten bomenrij moet
komen. Die uitspraak geeft al een indicatie voor de grootte van de boom en dat bovengrondse
en ondergrondse ruimte moet worden gereserveerd.
Uitspraken in het bomenstructuurplan zijn vooral gebaseerd op vormgeving. Houd echter ook
rekening met de groeiplaats.
Het is belangrijk dat de groenontwerper eenforse stem heeft in het stedebouwkundig ontwerpproces. Bij de uitwerking van het groenontwerp komen soortkeuze en groeiplaatsmogelijkheden
en -eisen aan de orde. Een goed overleg tussen ontwerper en beheerder isdan noodzakelijk.

Wetten en regels
Bomen vormen een belangrijk onderdeel in onze wet- en regelgeving. Deze iszo complex dat
het te ver voert om dat hier te behandelen. Gedetailleerde informatie iste verkrijgen in de uitgave van Stadsbomenvademecum deel 1 (Praktijkschool Arnhem en het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, 1990).

7A

Subsidies
Daar de overheid allerlei regels heeft bedacht om het bomenbestand in stand te houden, mag
worden verwacht dat zij hiervoor ook subsidies verstrekt.
Eriseen subsidie van de rijksoverheid voor bomen buiten de bebouwde kom in relatie met bösen landschapsbouw. Maar deze geldt volgens de Boswet alleen voor het gebied buiten de
bebouwde kom.
In dit hoofdstuk worden de subsidies binnen de bebouwde kom behandeld.
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Voorbomenbinnen debebouwdekom bestaat
subsidiemogelijkheidvia het
gemeentelijke
monumentenfonds

Voor bomen binnen de bebouwde kom bestaan de volgende subsidiemogelijkheden:
- stads- en dorpsvernieuwingsfonds;
- gemeentelijke monumentenfonds;
- gemeentelijke subsidieregeling.
Een mogelijkheid om geld te krijgen voor het behoud van stadsbomen is het stads- en dorpsvernieuwingsfonds. Gemeenten zijn verplicht daarvoor een subsidieverordening op te stellen.
Hoewel een gemeente niet verplicht is binnen de verordening een subsidieregeling te treffen,
hebben de meeste gemeenten dat wel gedaan.
De verordening heeft regels op grond waarvan aan particulieren, bedrijven en instellingen subsidie wordt verleend bij stadsvernieuwing. Hierbij kan de monumentenzorg worden betrokken.Er
bestaat dan de mogelijkheid een perceel met één of meerwaardevolle bomen als gemeentelijk
monument aan te wijzen. Meestal worden echter andere gemeentelijke monumenten en activiteiten in het kader van de stadsvernieuwing gesubsidieerd.
Een andere mogelijkheid isdat de gemeente uit eigen middelen subsidie beschikbaar stelt voor
waardevolle bomen. Een aantal gemeenten heeft gelden voor restauratie en onderhoud van
gemeentelijke monumenten. Wellicht kunnen hieronder de waardevolle bomen vallen.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de gemeente niet alleen de eigen bomen van belang
vindt, maar ook de particuliere bomen. Ze vormen dan een onderdeel van het gemeentelijke
bomenbestand. En in dat geval kan de gemeente zich bereid verklaren er geld aan te besteden.

7A

Voor een gemeentelijk subsidiebeleid moeten regels worden vastgesteld met criteria. Daaraan
kunnen aanvragen worden getoetst. In de landelijke inventarisatie van de Bomenstichting staan
de volgende criteria:
- natuurwetenschappelijke en -historische waarde;
- zeldzaamheid;
- esthetische waarde;
- cultuurhistorische waarde;
- dendrologische waarde.
(Meer hierover in de publikatie Bomenstichting 1992)
Met de landelijke criteria kan een gemeentelijke bomenmonumentenlijst worden samengesteld.
Na de inventarisatie van de elementen die voor subsidie in aanmerking komen, rijst de vraag
welke maatregelen moeten worden gesubsidieerd. Bij te nemen maatregelen moet de nadruk lig-
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gen op groeiplaatsonderzoek en -verbeteringen. Hoeveel subsidie beschikbaar is, hangt af van
het gemeentelijk beleid. In het algemeen kunnen de subsidienormbedragen voor behoud van
waardevolle bomen binnen de bebouwde kom van Hoekstra en Gierveld (1989:89) als leidraad
dienen. Deze bijdragen zijn ontwikkeld voor het Bomenfonds van de Bomenstichting. Deze
normbedragen zien er alsvolgt uit (1993):
-

groeiplaatsonderzoek
boomonderzoek
bodemmonsters
bladmonsters
groeiplaatsverbetering
groeiplaatsbescherming
snoeien van de kroon
verankering van de kroon

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

250,200,175,200,975,300,ƒ 950,ƒ 1 75,-

Onderzoek, voorlichting en onderwijs
Onderzoek
Het wetenschappelijk onderzoek naar en advisering over stedelijke groenelementen berust bij het
Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek van de Dienst Lanbouwkundig Onderzoek (IBN-DLO).
Groeiplaatsonderzoek bij bomen iseen belangrijk onderwerp.
Andere instanties op het gebied van bomen zijn onder meer:
- Plantenziektenkundige Dienst (PD) (ziekten en plagen)
- Bodemlaboratoria (grondonderzoek)
- Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen (NAK-B) (selectie, zaden,
keuring op o.a. soortechtheid, ziekten en plagen)
Daarnaast voeren een aantal particuliere (boomverzorgings)bedrijven diagnostisch onderzoek uit.

Voorlichting
Devoorlichting over stedelijk groen valt onder het ministerie van LNV. Hiervoor zijn van het IKC
natuurbeheer (Informatie en Kennis Centrum Natuurbeheer) regionale voorlichtingskantoren. De
voorlichting bestaat uit het geven van adviezen en informatie, zowel beleids- als beheermatig.
Iedereen die professioneel met groenbeheer heeft te maken, kan een beroep doen op de voorlichters.
De activiteiten van de voorlichting zijn alsvolgt te rangschikken:
- organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten;
- het geven van lezingen en instructies;
- deelnemen aan en begeleiden van studie- en werkgroepen;
- schrijven van artikelen en brochures;
- het onderhouden van contacten met doelgroepen.
Bij de voorlichting en het onderzoek mag de Bomenstichting niet ontbreken. Deze stichting vervult op genoemde gebieden een belangrijke en soms baanbrekende rol.

A

Onderwijs
Verschillende vormen van agrarisch onderwijs besteden aandacht aan stads- en laanbomen. Bij
de Agrarische Onderwijscentra (AOC's) wordt door de kwalificatiestructuur aandacht besteed aan
de boom vanaf het planten tot het rooien. Ook de specialistische beroepshandelingen in de
boomverzorging krijgen veel aandacht. De praktische handelingen worden nog eens benadrukt
op het Innovatie- en Praktijkcentrum Groene Ruimte te Arnhem (de voormalige Praktijkschool
Arnhem). Ook in cursusverband worden diverse (commerciële) boomcursussen aangeboden,
zodat men via deze onderwijsvorm binnen de beroepsmarkt op de hoogte kan blijven van nieuwe ontwikkelingen.
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Over dit deel
Dit deel Bis bedoeld voor managers en de uitvoerders. Het behandelt beheer- en uitvoeringsmaatregelen vanaf het (ver)planten via het beheren tot het verwijderen van bomen.
Allereerst wordt beschreven het (ver)planten van bomen met de volgende onderdelen:
- de bodem;
- ondergrondse groeiomstandigheden;
- grondmengsels;
- kwaliteit van het plantmateriaal;
- transport van plantmateriaal;
- verplanting en aanplant.
Dan komt ter spraken het beheer van bomen, met:
- beheerplan;
- werkplan;
- begeleidingssnoei;
- boomverzorging.
Vervolgens het verwijderen van bomen.
Tot slot de Arbeidsomstandigheden.v
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Planten van bomen
Een goed begin is het halve werk. Dat geldt ook voor het planten en verplanten van bomen. Was
het planten vroeger een vrij eenvoudige handeling - een gat in de grond, de boom erin en het
groeide wel - nu vraagt het een goede voorbereiding en vaak uitgebreide technische maatregelen als gevolg van de verstedelijking en de daardoor veranderde ondergrondse omstandigheden.

Hetverplantenvangrotebomen is somseen
grote technische operatie

De bodem
De bodem iszeer belangrijk bij het planten en verplanten. Het wortelstelsel vraagt een goed
doorwortelbare bodem. Ook de bodemkwaliteit isvan groot belang:voor de vochtlevering, voor
het leveren van voeding en voor een goede verankering.
Voor plantengroei iseen goede verdeling van de grond te maken in de volgende drie bestanddelen:
- vaste bestanddelen:
50 volumeprocenten;
- vloeibare bestanddelen:
10 à 20 volumeprocenten;
- gasvormige bestanddelen:
20 à40 volumeprocenten.
De groei van de wortels wordt in meer of mindere mate beïnvloed door devolgende factoren :
- bodemstructuur;
- slecht doorlatende lagen;
- indringingsweerstand van de bodemlagen;
- luchtdiffusie in de grond (zuurstofvoorziening van de wortels);
- vochtgehalte;
- aanwezigheid van voedingselementen en -zouten
- pH (zuurgraad);
- eventuele bodemverontreiniging;
- bodemtemperatuur.
Voor de wortelgroei is het poriënvolume in de bodem belangrijk. Als er te weinig poriën met een
voldoende grote diameter zijn, iswortelgroei onmogelijk.
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Bij een bodem met een losse structuur kan dat enigszins worden opgeheven doordat de wortels
zelf de te kleine poriën vergroten. In humusarm zand met een poriënvolume van minder dan
40 % iswortelgroei echter nauwelijks meer mogelijk. Datzelfde geldt bij humeus zand, waar de
kritieke waarde 43-45 % bedraagt.
Afhankelijk van het humusgehalte kunnen de wortels in losse grond de gronddeeltjes wegduwen.
Grond heeft een indringingsweerstand. Bij een indringingsweerstand van meer dan 3,0 MPa
(MegaPascal) (onder veldvochtige omstandigheden en ongeacht het humusgehalte) stopt de
wortelgroei.
Slecht doorlatende lagen in een overigens goed doorwortelbare grond vormen een probleem.
Het zijn niet alleen barri/es voor de wortels, maar ook voor water en zuurstof.
Bodemlucht (en daarin zuurstof) is belangrijk. In bijv. kleigrond is 10 % lucht voldoende, terwijl
dat bij structuurloze zandgronden minimaal 20 % moet zijn. De bodemlucht moet voldoende
zuurstof bevatten: 16 % of meer.
Grond en de wortels moeten kunnen beschikken over voldoende vocht. De hoeveelheid vocht
die de bodem kan leveren, isafhankelijk van:
- de vochtvoorraad aan het begin van het groeiseizoen;
- de levering vanuit het grondwater, te weten de capillaire opstijging;
- de effectieve neerslag in het groeiseizoen;
- het vochtleverend vermogen van de bodem zelf (vaak uitgedrukt in de pF-curve).
Ook voor de voedingselementen isde boom afhankelijk van de bodem. De meeste voedingselementen komen voor in de vorm van zouten die zijn opgelost in het bodemvocht.
De zuurgraad (pH) beïnvloedt een groot aantal bodemprocessen:
- de oplosbaarheid van stoffen;
- gebreks- en vergiftigingsverschijnselen bij planten;
- activiteit van het bodemleven;
- de structuur van de bodem.
Een lage pH bij kleigronden leidt tot structuurbederf; een hoge pH bij zandgronden bevordert de
afbraak van organische stoffen.
Tegenwoordig komt vaak verontreiniging van de bodem voor. Het gevolg kan zijn zuurstofgebrek of vergiftiging (zware metalen). De belangrijkste bodemverontreiniging is nog steeds het
strooizout.
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Belangrijk is bovengenoemde aspecten van te voren te onderzoeken om de boom een zo optimaal mogelijk profiel mee te geven.
Om in een niet te zeer verdicht bodemprofiel te planten, ishet van belang te trachten bouw- en
verkeerstechnische activiteiten zoveel mogelijk vooraf te weren.

Ondergrondse groei-omstandigheden
De ondergrondse ruimte in het stedelijk gebied isvaak intensief in gebruik. Kabels, leidingen en
rioolstelsels nemen veel ruimte in beslag.
Bij het planten van bomen ontstaat een strijd om de ruimte. Goed overleg en kennis van wat elke
gebruiker nodig heeft, isvan elementair belang. De beslissing om dan maar geen boom te planten hoeft geen negatieve beslissing te zijn.
De boom stelt zijn eisen aan de ondergrondse groeiruimte. Optimaal is:
- 3 A m 3 doorwortelbare grond per m 2 kroonprojectie (als vuistregel);
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- het vochtaanbod per groeiseizoen moet gelijk of groter zijn dan 600 liter (laanboom) tot
800 liter (straatboom) per m 2 kroonprojectie;
- er moeten voldoende voedingsstoffen kunnen worden geleverd.
De eisen die de wegenbouwer aan de bodem stelt, zijn niet altijd gunstig voor de boom. De
wegenbouwer stelt dat voor de weg voldoende draagkracht moet zijn, evenals spreiding van de
verkeerslast en snelle afvoer van water.
Voor bomen isde eisvan de draagkracht het grote probleem. De bodemdichtheid isvaak zo
hoog dat indringingsweerstanden van 5 tot 6 MPa worden bereikt. Voor wortels isdat ondoordringbaar.
Daarbij wordt ook om financiële redenen nog vaak asfalt gebruikt. Deze verharding laat geen
zuurstof en water door en isdus voor bomen ongeschikt.
Onder gesloten verhardingen liggen meestal geen leidingen en kabels. Deze zijn om praktische
redenen gelegd in de stroken die ook voor bomen geschikt zijn. Zo ontstaat er behalve ruimteconcurrentie ook kans op schade aan leidingen.

Wortelgroei
Wortels in de buurt van rioleringen kunnen problemen geven. Oude (stenen) rioleringsystemen
lekken vaak; het lekwater isvoedselrijk en de wortels dringen bij het lek naar binnen en kunnen
de riolering verstoppen of kapotdrukken. Het gebruik van PVC-buizen verkleint de kans op lekkages.
Wortels kunnen ook leidingen en kabels opzij drukken of vervormen en beschadigen.
Daarnaast onttrekken bomen water aan de bodem; bij elektriciteitskabels kan dat storingen
geven. Deze leidingen kunnen hun warmte niet meer via het bodemvocht afvoeren. Hierdoor
wordt het net eerder overbelast.

fb

Devereiste afstanden tussenkabels,leidingen enbeplanting volgensNEN-norm 1739

De ontwerper moet al bij het ontwerp rekening houden met de ondergrondse infrastructuur.
Creativiteit en kennis van zaken zijn daarbij voorwaarden. Goed overleg heeft geleerd dat tot
aanvaardbare oplossingen kan worden gekomen.
Bij bomen in deverharding iseen aantal oplossingen mogelijk. Deze zijn:
- Grasbetontegels: deze laten veel vocht en zuurstof door. Toepasbaar op parkeerplaatsen.
Nadeel: onkruidgroei.
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- Ventilatietegels: goed voor vocht en zuurstoftoelating engoed toetepassen introttoirs.
Nadeel: dichtslibben.
- Poreuze verharding: water en zuurstofdoorlatend. Nadeel: dichtslibben.
- Aangepaste open bestrating rondom deboom bv.klinkers ineen tegelverharding. Zuurstofen
vocht doorlatend.
- Boomroosters: water en zuurstof doorlatend. Zowel inbeton als stalen uitvoering.
Wortels kunnen direct onder de verharding groeien endeze door dediktegroei opdrukken.De
oorzaak isvaak datonder gesloten verharding waterdamp condenseert. Hetisdeschrik vande
wegbeheerder.
Het afsnijden van wortels meteen rootcutter iseen (nood)oplossing. Hetgevaar dreigt immers
dat deverankering van deboom ingevaar komt, zeker alsdecutter dikke wortels doorsnijdt.
Ook bestaat kansoprotvan dewortels. Bomen dieeen potentieel gevaar vormen omopte
drukken, zijn onder meer depopulier, acacia, wilg enberk.

Bomenzand
De eisen dieeen boom stelt aan debodem (water en zuurstof doorlatend) endiedeverharding
stelt (een dragende grond) zijn tegenstrijdig. Daarom iseen grondmengsel ontwikkeld dievoor
alle partijen acceptabel is.Hetgaat dan welomlichte verhardingen zoals trottoirs, fietspadenen
parkeerplaatsen.
Het grondmengsel (bomenzand) bestaat uitzand met5%organische stof. Bomenzand moet
niet worden verward metbomengrond. Onder bomengrond wordt veelal teelaarde verstaan,
zonder datmen weet watdepreciese samenstellingis.
Ook deoude werkwijze omeen ruime boomspiegel temaken (min. 1x 1 m) iseen goede
methode omextra vocht en zuurstof toe telaten.

Afstand totkabels en leidingen
Het leggen vankabels enleidingen geeft vaak problemen voor de stads- enlaanbomen.Het
beste isbeide voorzieningen opvoldoende afstand van elkaar tehouden.
In deNEN-norm 1 738, diegeldt voor hetbuitengebied, staat datdeafstand tusssen deboomen
het hart van dedichstbijzijnde sleuf minimaal 1 meter moet zijn. Hierdoor ontstaat minstens 2
meter ruimte als aan weerzijden een sleuf ligt. Datiseen bruto afstand, omdat wordt gerekend
vanuit hethart van desleuf.
Omdat voor hetstedelijk gebied geen soortgelijke norm bestaat, heeft men de buitengebiednorm vaak overgenomen of men hanteert zijn eigen afstanden.

ß

Overigens, volgens Meyer (1982) vereist deboom meer ruimte (zie tabel).
RUIMTE VOOR EEN BOOM VOLGENS MEYER

1«

categorie boomgrootte
2»

32

plantstrook (m)

3,50 - 4,50

2,50 - 3,00

2,50 - 3,00

plantplaats (m)

3,50x3,50

2,50 x 2,50

2,50 x 2,50

Als kabels en leidingen indebuurt van bomen moeten worden gelegd enerbestaat gevaar voor
wortelbeschadiging, dan zijn speciale technieken toete passen. Eenvan die technieken is het
persen vankabels enleidingen onder dewortels door.
Bij bomen die tedicht ophetkabel-enleidingentracé moeten worden geplant en waarhet
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gevaar bestaat dat de wortels beschadigd kunnen worden, kan gebruik worden gemaakt van
anti-worteldoek. Dit doek verhindert doorgroei van wortels. Het werkt namelijk als een scherm
tussen leidingen en wortelkluit. Wel moet aan de effectiviteit worden getwijfeld. Een worteldoek
moet namelijk water- en zuurstofdoorlatend zijn. Dat maakt het voor de wortels weer makkelijker
door het doek te dringen. Bij het aanbrengen moet daarom zorgvuldig worden gewerkt: de
kleinste opening geeft wortels de kans erdoor te groeien.
Het aanbrengen van goed verlijmde kunststofplaten iseen beter alternatief.

Verbetering groeiplaats
Om de groeiplaats te verbeteren zijn ondergrondse groeiplaatsconstructies ontwikkeld. De meest
belangrijke zijn:
- grondpijlers en voedingssleuven;
- toevoeging van bepaalde substraten;
- skelet van lavabrokken (verharding dragende constructies);
- beluchtingssystemen;
- watergeefsystemen;
- drainage.
Om wortels van dieper gelegen grondwater- of voedselrijkere bodemlagen te laten profiteren,
worden grondpijlers gebruikt. Een groot voordeel van grondpijlers is dat ze het water kunnen
afvoeren. De pijlers kunnen worden opgevuld met humusarm zand met een maximaal organische stofgehalte van 5 %.
Het verdiepen van het plantgat tot meer dan 1,20 meter is niet wenselijk, omdat daaronder zuurstofgebrek kan ontstaan.
Voedingssleuven worden aangebracht om de horizontale doorwortelbare ruimte te vergroten.
Indien maatregelen worden genomen om de verticale toetreding van zuurstof te verbeteren,
moeten de voedingsleuven zo breed mogelijk worden gemaakt (minimaal 0,40 meter).
Indien mogelijk moet de sleuf worden verbonden met een groenstrook.
Ter verbetering van het waterbergend vermogen en een betere luchthuishouding zijn er Produkten die in het plantgat gevoegd kunnen worden. Dat kan met Argex- of Lecakorrels. Argex is van
gebakken klei en Leca van leisteen.Vooral de luchthuishouding kan er door verbeterd worden.
Het vochthoudend vermogen ervan isechter ongeveer hetzelfde of zelfs slechter als grof zand.
De korrels zijn niet doorwortelbaar.
Voor verharding dragende constructie kan gebruik worden gemaakt van lavabrokken. Hiermee
wordt een bodemskelet opgebouwd ter vervanging van een verdicht zandbed. De lavabrokken
worden gemengd met grond, waarbij de grond een organisch stofgehalte mag hebben van
maximaal 10 %.
Voordelen van lavabrokken zijn de grote draagkracht en als regel een goede luchthuishouding.
Nadelen zijn:
- lava isniet doorwortelbaar;
- het aanbrengen van de constructie is moeilijk;
- civiele diensten en nutsbedrijven zijn niet blij met dit materiaal in de grond.

B

Zelfdragende verhardingen vervangen het dragend vermogen van de bomengrond. Hiervoor kan
bij het planten of verplanten in het plantgat of de plantstrook gebruik worden gemaakt van nietverdichte, voedselrijke grond. Let daarbij wel op het zuurstofverbruik van de mengsels.
Voor het verbeteren van de ondergrondse zuurstofvoorziening kan gebruik worden gemaakt van
een beluchtingssysteem. De bedoeling isdat het over een langere periode blijft werken. Maar
omdat de perforatiegaten snel dichtslibben of doorworteld worden, is regelmatig onderhoud
nodig. Bij onvoldoende onderhoud heeft zo'n systeem na drie jaar zijn functie verloren.
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Het gebruik van verticale kokers, die onderling zijn verbonden met een ring van ribbeldrains,
werkt het effectiefst. De kokers met een perforatie van 30 % werken als regel goed. Er kunnen
kokers met een diameter van 12 cm of meer worden gebruikt. De ribbeldrain moet een diameter
hebben van 8 cm.
Bij het gebruik van alleen kokers is een diameter van 16 cm en een perforatie van 30 % noodzakelijk om de lucht stromend te houden.
Om het dichtslibben te voorkomen, kan gebruik worden gemaakt van polypropyleendoek of
kokos met een aanvulling van grind rond de buis.
Speciaal isde ventikeerpaal: een bovengrondse beluchtingskoker die met een ondergronds
kanaal isverbonden en dienst kan doen als anti-aanrijpaal.

Deventikeerpaal iseenbovengrondse
beluchtingskoker diemet eenondergronds
kanaal isverbonden endienst kan doenals
anti-aanrijpaal

Water
Pasgeplante bomen vragen om water. Dat geldt zowel voor jonge als grote verplante bomen.
Dit i.v.m. het voor het transport vaak verkleinde wortelstelsel en de benutting van slechts een
klein bodemvolume voor de vochtvoorziening. Onvoldoende vocht kan de oorzaak zijn van veel
uitval of het niet doen slagen van een 'grote' verplanting.
Daarbij moet rekening worden gehouden met de waterbalans. De waterbalans isde beschikbare
voorraad plus neerslag of watergift, verminderd met het verbruik door verdamping.
Wateroverlast kan ontstaan wanneer wordt geplant in een bodem met slecht doorlatende lagen.
Dan kan zuurstofgebrek optreden.

B

Drainage biedt een oplossing door verticale grondpijlers van grof zand of door een horizontaal
systeem aan te leggen.
Het systeem moet tot onder in het plantgat komen en onder het beluchtingssysteem. Een dergelijk systeem moet worden aangesloten op open water of een riolering.
Alternatieven zijn :
- de plantplaats indien mogelijk verhoogd aanleggen;
- een boomsoort kiezen die stagnerend water verdraagt;
- geen bomen planten.

Grondmengsels
Door de grote diversiteit in de bodem en de tegenstrijdige belangen tussen de civieltechniek en
de boom, wordt bij het planten in de verharding vaak nieuwe grond gebruikt. Let daarbij op het
feit dat een boom pas kan groeien als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan: een goede
mineralen-, vocht- en zuurstofvoorziening.
Belangrijk in dit verband isvan te voren een bodemkundig onderzoek uit te voeren.
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Crondaanvoer
om degroei te
verbeteren

Om een goede verankering te hebben, wordt bomenzand gebruikt. Houd er rekening mee dat
de overgang tussen bomenzand en de bestaande grond geleidelijk is.
Bij het toevoegen van grond moet ook op verontreiniging worden gelet.
Bij de eisen die aan grondmengsels worden gesteld,worden devolgende aspecten onderscheiden:
- het organische stofgehalte;
- zand/slibgehalte en de korrelgrootte-verdeling;
- het lutumgehalte in relatie met het organische stofgehalte.

Organischestof
Grond mag voor de boom een hoog percentage organische stof bevatten. Maar dat komt niet
ten goede aan de draagkracht. Een compromis isnoodzakelijk. Bij een goede doorlatendheid van
de verharding kan voor de grond een maximale organische stofgehalte van 5 % worden aangehouden i.v.m. de zuurstofvoorziening. Hoe minder zuurstof deverharding doorlaat, des te lager
moet het organische stofgehalte zijn. Dit geldt ook bij een hoog lutumgehalte. Eente hoog organisch stofgehalte werkt verzakking in de hand.

Zanden lutum toevoegen

fb

De gemiddelde korrelgrootte van het toegevoegde zand moet tusssen de 210 en de 420 um
(um=1/1000 mm) liggen. Hierbij iseen goede zuurstofdiffusie en draagkracht mogelijk.
Lutum (kleigrond) en organische stof verbeteren de voedingstoestand. Omdat lutum verdichtend
werkt, mag maar weinig worden toegevoegd (tot max. 5 %). Het percentage organische stof
moet altijd hoger zijn dan het lutumpercentage.
Toevoegen van compost veroorzaakt een verhoogd zuurstofgebruik. Het mag niet onder de verharding worden toegepast, alleen bij een open boomspiegel.
Bij het samenstellen van bomenzand wordt uitgegaan van het mengen van twee of meer grondstoffen. Het humusloze zand isde dragende component. De grond met organische stof heeft de
vocht- en voedingfunctie. Voor het laatste ishet meest praktisch om de oorspronkelijke grond te
gebruiken, als die voldoet aan de eisen.
Bij de toevoeging van zand moet worden gelet op het kalkgebalte. Dit gehalte mag eigenlijk niet
hoger zijn dan 3 %. Dit i.v.m. het ontstaan van een te hoge pH (> 6.5-7).
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Als organische stof wordt toegevoegd, kunnen daar veenprodukten voor worden gebruikt. De
organische grondstof mag niet irreversibel indrogen.
Aan het mengsel kan nog lutum worden toegevoegd, met een maximum van 8-10 % lutum plus
organische stof.

Voedingsstoffen toedienen
Indien het noodzakelijk isvoedingsstoffen toe te dienen, kan het beste worden gewerkt met
langzaam oplosbare (enkelvoudige) meststoffen.
Het mengen van de grondstoffen iszeer belangrijk. Een slechte menging van goede grondstoffen
kan een slecht resultaat opleveren.
Goede menging wordt bereikt met een laadschop of bak van een kraan. Daarbij kunnen de eenheden van een bak op een hoop worden gezet en worden opgeduwd, waarna de volgende bakinhoud langs de schuine zijde van de hoop wordt bijgestort. Daarna moet nog een of twee keer
worden gemengd. Tijdens het mengen mag de grond niet te nat zijn.

Verontreinigingen
Bomenzand (teelgrond) moet aan twee wettelijke regelingen voldoen. Het moet voldoen aan de
verontreinigingsnormen van het Besluit Overige Organische Meststoffen (BOOM) (zie ook thema
Croenrestprodukten) en de A- en C-waarden uit de Leidraad Bodembescherming.
Met het oog op verontreinigingen is het verstandig de grond te keuren volgens de bepalingen
van paragraaf 1 8van de UAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken).

Kwaliteit van het plantmateriaal
Goed plantmateriaal houdt de inboet- en de beheerkosten laag. Daarom is kwaliteit belangrijk.
Natuurlijk moeten verkoper en koper over dezelfde kwaliteit spreken.
Onder kwaliteit valt ook de behandeling van het materiaal.
Keuring op kwaliteit door een onafhankelijke organisatie gebeurt in ons land door de
Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen (NAK-B). Zij keurt zowel op
inwendige als uiterlijke kwaliteit.
Een aantal soorten valt onder de verplichte NAK-B-keuring (raadpleeg hiervoor de NAK-B). De
niet verplichte soorten kunnen op vrijwillige basis worden gekeurd.

£

Kwaliteitseisen zijn te vinden in het boekje: Kwaliteitsnormering van laan- en parkbomen.
Belangrijk isde zorgvuldige behandeling van de boom van de kwekerij tot en met het planten.
Deze periode moet zo kort mogelijk zijn.

Inwendige kwaliteit
Bijvermeerdering uit zaad is het van belang informatie te hebben over de genetische eigenschappen en over de herkomst van het zaad. Het isaltijd aan te bevelen om bomen te kopen die
afkomstig zijn van een geselecteerde herkomst.
Soort- en rasechtheid zijn zeer belangrijk voor de kwaliteit. Deze kwaliteitgarantie zal de verkoper
moeten geven. Zekerheid hierover geeft de NAB-B waarmerkstrook.
Bij het kopen van geënte bomen moet worden gelet op:
- uitgestelde onverenigbaarheid;
- verschillen in groeikracht;
- verliezen van eigenschappen van de geënte soort.
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HetNAK-label,
de KEMA-keur
voor plaatmateriaal

De conditie van een boom is moeilijk te bepalen. Ervaring speelt daarbij een grote rol. Eenevenwicht tussen aan de ene kant de stamomvang en de lengte van de boom en aan de andere kant
de dichtheid en de omvang van het wortelstelsel vertelt iets over de conditie en de hergroei.
De Plantenziektekundige Dienst en de NAK-B houden de gezondheid in de gaten. Ook het letten
op virussen hoort daarbij,voor zover het gaat om virusziekte gevoelige planten. Een oranje waarmerkstrookje geeft aan dat het materiaal vrij isvan alle bekende virussen. Eenwit strookje met
'virus getoetst' geldt voor het vrij zijn van enkele belangrijke virussen.

Uitwendige kwaliteit
Het bovenstaande gaat voornamelijk over inwendige kwaliteit. Beter beoordeelbaar isde uitwendige kwaliteit. Vaak wordt alleen gekeken naar maat en maatverhoudingen. Maar er zijn meer
eisen:
- de vorm van de bovengrondse delen;
- de entplaats;
- de vorm van het wortelstelsel, met aparte normen voor kluit- en containerplanten;
- de gezondheid.
Uiterlijke kenmerken waaraan goed plantmateriaal moet voldoen, zijn:
- De stam van de laanboom moet recht en stevig zijn. Naar boven toe neemt de omvang van
de stam af met 5-10 mm per meter.
- De stam mag geen beschadigingen of kneuzingen hebben en geen dubbele toppen of zuigers.
- De wortelhals moet recht zijn.
- De spil moet rechtdoorgaand zijn en de eindknop onbeschadigd.
- De stamomtrek op 1 meter staat in relatie met de boomlengte. De verhouding omtrek : lengte mag in het algemeen niet groter zijn dan 1:30 en bij snelgroeiende bomen 1:35.
- Bomen boven de 8 cm stamomvang moeten een takvrije stamhoogte hebben van minimaal
180 cm.
- De vertakking moet regelmatig zijn en er moeten minimaal drie gesteltakken aanzitten (afhankelijk van de soort).
- Ermogen geen zwaardere takken boven de lichtere voorkomen.
- Takken mogen niet ouder zijn dan twee tot drie jaar en de snoeiwonden niet te groot.
Bij bijzondere kroonvormen gelden andere normen.

IB
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Wortelstelsel
Voor het wortelstelsel gelden devolgende eisen:
- Een goed wortelstelsel heeft een evenwichtig verdeelde wortelpruik.
- Het wortelstelsel moet vertakt zijn ineen regelmatig verspreide vorm, zonder knikken ofbochten van dehoofdwortels.
- Wurgwortels enwortelknobbels mogen niet aanwezig zijn.
- Ermogen geen beschadigingen voorkomen.
- Dediameter van dewortelpruik moet een bepaalde verhouding hebben totdeomvangvan
de stam.
een stamomvang < 10 cm:diameter wortelstelsel minstens 6xstamomvang.
j een stamomvang > 10 cm:diameter wortelstelsel minstens 5xstamomvang.
Bij snelgroeiende endiepwortelende bomen kan dediameter van hetwortelstelsel 4xdestamomvang zijn.
Met hetkweken van kluitbomen wordt beoogd dehergroeikansen teverbeteren. Dekluitbomen
moeten regelmatig zijn verplant zodat veel fijne wortels worden gevormd. Dekluit wordt meestal injute verpakt.
Bij containerbomen moet erop worden gelet datdeboom een goede maat container heeft,
zodat dewortels niet rond zijn gegaan indecontainer. Devolgende tabel geeft een juiste containermaat aan:
VERBAND TUSSEN MAAT VANDEBOOM ENDE CONTAINER

maat boom (half stam)

inhoud container(1)

6-8

8-15

8-10

30-50

10-12

30-50

12-14

30-50

14-16

50-80

16-18

50-80

Aantastingen

B

De volgende aantastingen kunnen onder meer inhetplantmateriaal voorkomen:
- Wortelknobbelziekte, een baeterie-aantasting;
- Fusarium bijRobinia;
- Schurft enkanker bijMalus, Populus enSorbus;
- Meniezwammetje bijAcer, Aesculus, Fraxinus,Tilia enUlmus;
- Verticillium bijo.a. Acer, Aesculus, Fraxinus, Tilia enUlmus;
- Zwarte kanker bijSalix;
- Wollige Beukenstamluis bijFagus;
- Bladvlekkenziekte bijPopulus enTilia;
- Bacterievuur bijCrataegus, Malus, PyrusenSorbus;
- Populiereglasvlinder bijPopulus;
- Schorsbrand bijPopulus;
- Eikepokluis en-stamluis bijQuercus.
Vanaf 1993 isvoor een aantal soorten een zogenoemd plantenpaspoort verplicht. Dit paspoort
geeft aan datdeboom vrij isvan een aantal belangrijke ziekten. Delijst van verplichte soortenis
verkrijgbaar bijdeNAK-B.
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Aankoop en transport
Het is belangrijk bij de aankoop van plantmateriaal die kweker te selecteren die voldoet aan de
kwaliteitseisen en kan leveren voor een zo'n gunstig mogelijke prijs.
Bezoek de kweker om de kwaliteit van het plantmateriaal te beoordelen. Kopen vanuit een catalogus is niet aan te bevelen.
De bomen worden op maat gekocht. Als maat wordt aangehouden de omtrek in centimeters van
de stam op 1 meter boven maaiveld. De sortering isdan :6-8 cm, 8-10, 10-12, 12-14 enz.
Per maat geeft de kwekerij een kleurcode, zodat de koper snel een overzicht heeft.
Nadat men goed plantmateriaal heeft gekocht, moet men er ook vanuit kunnen gaan dat er
goed voor wordt gezorgd, vanaf het rooien tot het leveren op de plantplaats. In dit traject kan
nog veel mis gaan. Zo komen stamschade en uitdroging van de wortels nog voor.

fb

Koopmogelijkheden
Een goede relatie tussen koper en verkoper isvan groot belang. Men moet op elkaar kunnen
rekenen. Erzijn verschillende koopmogelijkheden :
- Kopen op afspraak. Vrijblijvend kweekt de boomkweker die bomen die de opdrachtgever over
een aantal jaren denkt nodig te hebben.
- Kweken op contract. Isniet vrijblijvend,
- Kopen naar jaarlijkse behoefte. De koper kijkt welke kweker de bomen kan leveren die hij dat
jaar nodig heeft en selecteert op kwaliteit en prijs. Indien men op de kwekerij de bomen selecteert die men wil afnemen, is het verstandig deze te merken.
De koper kan op verschillende manieren aankopen:
- Opvragen van prijslijsten.
- Onderhandse inschrijving. Een aantal kwekers wordt verzocht een prijsopgave te doen.
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- Openbare inschrijving. Op grond van een nauwkeurige omschrijving en kwaliteitseisen kunnen kwekers een prijs opgeven, zonder dat kwekersselectie wordt gemaakt.
Het isvan belang te kopen volgens goede handelsvoorwaarden. Als leidraad kan dienen de
'Handelsvoorwaarden voorde Boomkwekerij in Nederland' (HBN).

Planttijdstip
Als men de bomen nodig heeft kan er worden afgeroepen. Dat isvoor de kweker het sein om te
leveren.
Heeft men bomen zonder kluit gekocht, dan ligt de planttijd tussen half november en half april.
Bomen met kluit van half november tot half mei. Containerbomen kunnen het hele jaar worden
geplant.
Het rooien moet met zorg gebeuren en de boom moet goed zijn afgerijpt.
Na het rooien komt het transport. Het transport moet zo kort mogelijk zijn. Let op: bij levering
van bomen direct na het weekend zijn de bomen voor het weekend gerooid en hebben lang
boven de grond gestaan.
Bij levering is het verstandig om franco te leveren.

Transportrisico
Transportrisico's zijn voor de leverancier. De kwaliteitscontrole kan op de afleverplaats gebeuren. Haalt men zelf de bomen bij de kweker af, dan moet op het afhaaladres worden gekeurd.
De volgende maatregelen kunnen worden genomen om transportschade te voorkomen:
- Voorkom beschadigingen bij het laden. Breng bij draadkluiten per laag beschermingsmateriaal aan.
- Niet overladen; het gebruik van een bomenbeugel iseen vereiste als de bomen door hun
lengte over de laadklep heen gaan. De beugel heeft een ronde vorm en isvoorzien van
'zacht materiaal'.
- Voorkom breuk door bij bomen met breekbare takken, de takken op te binden (Robinia
bovenop laden).
- Laad bomen met kluit altijd onderop.
- Dek het plantmateriaal af.
- Transporteer niet bij uitdrogend weer of vorst.

ß

Het laden en lossen met de hand isarbeidsintensief en zwaar. Het werkt beschadigingen in de
hand. Het werken met pallets en het bundelen van bomen met hijsbanden zijn alternatieven.
Dek de bomen en vooral de wortels af. Vooral het afdekken van wortels voorkomt te grote uitdroging.
Transporteer geen bomen bij veel zon, een lage luchtvochtigheid en schrale (oosten) wind. Tot
de bomen die extra gevoelig zijn voor uitdroging behoren: Fagus, Carpinus, Betuia en Quercus.
Controle bij aflevering isonontbeerlijk en moet gebeuren door een vakkundig persoon.
Worden de bomen niet direct verwerkt, dan is opkuilen noodzakelijk. Zelfs alsze op het plantobject worden geleverd en al na enkele uren worden geplant.
Kluit- en containerbomen kunnen bovengronds worden afgedekt. Nat houden iseen voorwaarde. Laat ze niet te lang staan.
Zo snel mogelijk planten is nog steeds de beste methode.
Het transport van de kuilplaats naar het object moet ook weer zo zorgvuldig mogelijk gebeuren.
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Planten en verplanten
Het planten van bomen zonder kluit en container kan het beste gebeuren tussen half november
en half april. Kluitbomen kunnen tot half mei worden geplant en containerbomen in principe het
gehele jaar.

Planttijdstip
Voor het aanslaan van de boom isvocht nodig. De meeste regen valt in het najaar en het voorjaar. De beste plantperiode is het najaar, omdat in het voorjaar vaak teveel ander werk moet worden verricht. Teveel vocht isechter ook weer niet goed en bij vorst is planten af te raden. Een
ander nadeel van het voorjaar isde sterke temperatuurstijging. Eente grote verdamping maakt
het planten dan risicovol.
Geef na het planten van (container)bomen ook in het groeiseizoen water.

Beschikbare ruimte
Bij het planten in de verharding hangt de beschikbare doorwortelbare ruimte af van de ruimte
waar bodem isverbeterd. Het verbinden van een plantplaats in de verharding met open stroken
is ideaal,zeker als men weet dat een boom 3 A m 3 blijvend doorwortelbare bodemruimte moet
hebben per m 2 uiteindelijke kroonprojectie. Hierbij is uitgegaan van grondwaterprofielen. Bij
hangwaterprofielen moet het worden berekend op basisvan de vochtbalans.
Als men er vanuit gaat dat een bewortelbare bodemruimte van 8 m 3 slechts voldoende isvoor
een boom van de derde grootte met een kroonprojectie van ca.4 m, geeft dat aan dat veel
bomen in de verharding op den duur een kwijnend bestaan lijden of achterblijven in ontwikkeling.

Plantdiepte
De maximale plantdiepte isca. 1,2 m. Diepere plantgaten leveren problemen met de zuurstofcirculatie onder in het plantgat.
Daarnaast wordt de diepte bepaald door de grondwaterstand. Het graven van het plantgat moet
niet onder natte omstandigheden gebeuren. Zeker bij het machinaal graven (let op kabels en leidingen) kan bij 'vette' grond snel versmering optreden en dat werkt het 'bloempoteffect' in de
hand.
Ishet plantgat diep genoeg, dan ishet losmaken van de bodem nodig. Hierdoor verloopt de
overgang naar de omringende bodem gelijkmatiger.
Storende lagen moet men doorbreken. Het maken van voedingssleuven om de horizontale
beworteling te verbeteren is, alsde ruimte dat toelaat, altijd aan te bevelen.
Na het graven van het plantgat in de verharding kan bomenzand worden aangebracht. Isrond
het plantgat geen verharding aanwezig, dan kan men rijkere mengsels gebruiken.
Breng nooit vers organisch materiaal aan in verband met het optreden van anaërobie als gevolg
van (zuurstof-vergende) processen.

T D
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Nazakken
De grondmengsels dienen goed te worden aangedrukt om nazakken te voorkomen. Het aandrukken kan het beste laagsgewijs (in drie lagen) gebeuren. Dient men vaste meststoffen toe,
dan kan dat per laag gebeuren.Tijdens het aanbrengen mag het grondmengsel niet te nat zijn.
De RAWstandaard (Stichting Automatisering en Rationalisatie Wegenbouw) spreekt over een
maximum van 20 massaprocent. Het aantrillen van het grondmensel kan worden begeleid en
gecontroleerd met de penetograaf, waarbij een indringingsweerstand van hoogstens 1,5 MPa
wordt aanbevolen.
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Een penetrograaf registreert deindringingsweerstand en verdichtingsgraad op de plantplek
(foto: Eijkelkampbv)

Het enigszins verhoogd leggen van de boomspiegel na het planten voorkomt uitholling van de
boomspiegel. Maar een te grote ophoping is ook weer niet goed. Ophoging beperkt het inspoelen van strooizout in de winter.
Indien onderzoek heeft uitgewezen dat beluchtingskokers, drainage of watergeefsystemen noodzakelijk zijn, moeten die met het planten worden aangebracht.
Bij het planten moeten de stand en de diepte van de boom hetzelfde zijn als op de kwekerij. Wel
moet met nazakken rekening worden gehouden. Het schudden van de boom en het goed aantrappen van de grond brengen de wortels in contact met de grond.
Het snoeien van wortels is niet nodig, tenzij er beschadigde of gebroken wortels voorkomen.

Tb

Kluitbomen moeten zo diep worden geplant dat de kluit nog met een dun laagje grond is
bedekt. Wanneer de kluit isomwikkeld met jute, hoeft dat niet verwijderd te worden. Wel de
bovenkant losmaken.
Kluitbomen, waarvan de kluit voorzien isvan gegloeid draad, kunnen met dat draad worden
geplant. Ook hier de bovenkant losmaken.
Containerbomen worden zonder container geplant.
Watergeven isvan belang om uitdrogen te voorkomen. Bovendien zorgt het voor een goede
aansluiting van de kluit met de grond.
Omdat de wortels nog geen verankering hebben met de grond, kan de boom na aanplant nog
niet op eigen 'benen' staan. Het plaatsen van een boompaal isdan noodzakelijk. De boom heeft
die steun ongeveer 3-5 jaar nodig.
Korte palen hebben de voorkeur. Deze komen ca. 60 cm boven het maaiveld uit. Het voordeel is
de grotere ruimte die de boom krijgt. Dat bevordert de vorming van trekwortels, waardoor de
boom zich sneller verankert. Ook de diktegroei over een grotere stamlengte wordt bevorderd.
Nadelen zijn dat de boom gemakkelijker tegen de kop van de paal schuurt en dat banden eerder
breken.
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Eerst deboompaal, dan dekluit in het plantgat

Zijn de bomen te zwaar voor een korte boompaal, dan gaan zesnel scheefhangen. Zwaardere
bomen (vanaf maat 12-14) kunnen aangebonden worden aan een langere boompaal (1,80 m
boven maaiveld). Bij nog zwaarder plantmateriaal (vanaf maat 18-20) en veel wind kunnen meer
boompalen noodzaak zijn, al dan niet aan elkaar gekoppeld.
De boompaal moet van geschild hout zijn, gepunt en gekruind. Niet verduurzaamd hout is gunstig voor het milieu, en als het toch verduurzaamd is, is hergebruik aan te bevelen. De boompalen moeten afkomstig zijn van larix, douglas of fijnspar.
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Zware constructie voorzwaar plantmateriaal

De paal moet minimaal 20 cm in de vaste ondergrond staan. De lengte wordt verder bepaald
door de diepte van het plantgat en de hoogte boven het maaiveld, afhankelijk van de zwaarte
van de boom.
Plaats de boompaal voor het planten. Achteraf plaatsen leidt snel tot wortelbeschadiging. Eén
boompaal moet aan de meest heersende windkant staan (meestal zuid-west).
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Als laatste moet de boom worden aangebonden met een boomband. Hiervoor zijn verschillende
systemen en materialen in omloop. Wat men ook gebruikt, de boomband moet ca. 5 cm onder
de kop van de boompaal worden aangebracht. Dit voorkomt het risico van schuren. Let op: door
de boomband mag geen rechtstreeks contact ontstaan tussen de boomstam en de boompaal.
Het materiaal van de boomband moet 'zacht' zijn. Nylonband is niet aan te bevelen in verband
met stambeschadiging.
Controleer de boompalen goed en verruim regelmatig de boomband om afknellen te voorkomen.
Bomen die op een onderstam staan, hebben ongeveer 4-7 jaar een boompaal nodig. Haal de
boompaal tijdig weg anders houdt de boom de paal vast in plaats van andersom.
Het snoeien van de kroon na het planten is niet nodig.Alleen gebroken en beschadigde takken
kunnen worden weggenomen. Ook moet worden gelet op een takvrije stam,zeker bij plaatsen
waar verkeer rijdt. Detakvrije stam moet ca. 1,80 m zijn en de lengte kroon - stamverhouding 1:1.
Bij sommige soorten is het goed om maatregelen te nemen tegen zonnebrand. Veelal is daarmee
op de kwekerij rekening gehouden door het 'bemantelen' van de stam, bijvoorbeeld bij Fagus.

Watergeven
Na het planten is het watergeven van groot belang. Daarbij moet de grond tot 50 cm diepte of
meer met water worden verzadigd. Dat komt in veel gevallen neer op 100 liter in één keer. In
droge perioden moet men 1 keer in de 10 dagen 100 liter geven. Men kan ervan uitgaan dat
watergeven tot twee seizoenen na aanplant nodig blijft. Daarna kan de boom zich via zijn eigen
wortels redden.
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Reedsvele jaren is het verplanten van grote bomen een methode om snel effect te krijgen op stedelijk interessante plekken, bijv. in het centrum. Het planten van grote bomen ten opzichte van
kleine bomen heeft als nevenvoordeel dat ze beter tegen vandalisme zijn bestand. Ook worden
grote bomen om 'politieke' redenen verplant. Of dat altijd een juist uitgangspunt isvalt te
betwijfelen: het planten van zwaardere kwekerijbomen zou te overwegen zijn. Niet alleen vanwege de kosten, maar ook omdat ze een grotere kans maken op een langere omlooptijd.
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De bomen komen vaak uiteen bomenbestand datombouwkundige ofcivieltechnische redenen
moet verdwijnen. Ook zijn erkwekerijen die zich toeleggen ophetkweken van zwaardere
bomen.
Daarnaast zijn erbomenbanken waaruit men kanputten.
Het verplanten isvaak gecompliceerd, waarbij goede logistiek onontbeerlijkis.
Afstemmingsproblemen kunnen dekosten,dietoch alniet gering zijn, behoorlijk doen toenemen. Meteen goede voorbereiding valt daar wattegen teondernemen.
Ook debenodigde ruimte moet niet worden onderschat. Verder verhoogt een metdeoorspronkelijke standplaats tevergelijken plek wat betreft bodem, ruimte enlicht dekansopwelslagen.
Welke bomen zijn ineen grote maat teverplanten? Vaak bomen toteen stamomtrek van 1,20
meter. Bomen meteenfijn vertakt wortelstelsel zijn beter teverplanten enslaan sneller aandan
bomen meteen grof wortelgestel.
BOMEN METEEN STAMOMTREK TOT1,20 M
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Voorbereiding
De voorbereiding voor het verplanten geschiedt vaak aljaren van tevoren.Omeen compacte
wortelkluit tekrijgen, wordt hetrondgraven van deteverplanten wortelkluit dan algestart.Op
deze manier wordt dewortelkluit gedwongen nieuwe wortels tevormen.
Vlak voor het verplanten wordt dewortelkluit aan deonderkant losgemaakt. Datmoet zodiep
mogelijk gebeuren. Hoe meer wortelmassa, hoebeter. Verplanten kaninhetgeëigende seizoen,
alhoewel hetmeteen goede behandeling ookopandere tijdstippen mogelijk is. Bomendie
'bloeden' dienen bijvoorkeur inhetnajaarteworden verplant.

D

Werktuigen
Bij hetverplanten kan van verschillend materieel gebruik worden gemaakt:
- mobiele kraan (alleen voor zeer korte afstanden);
- mobiele kraan meteen oplegger;
- boomverplantmachine;
- (aangepaste) grondverzetmachine.
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m
Moderne apparatuur maakt het verplanten van grotere
bomen kansrijker

Welke methode de beste is, hangt vaak af van de omstandigheden, de transportmogelijkheden,
de bereikbaarheid en de grootte van de boom.
Bij het transport moet de kluit worden ingepakt, verstevigd en gefixeerd met een ijzeren frame
waaraan de boom kan worden opgehesen. Dat laatste is niet nodig met een boomverplantmachine. Die kan bomen verplanten tot 3 meter kluitdiameter.

Krimpfolie en kantelbak
Krimpfolie voor het inpakken van de wortelkluit en het gebruik van de kantelbak zijn nieuwe
methoden om de wortelkluit goed bij elkaar te houden en de boom met minimale beschadigingen te laden en te lossen. Krimpfolie isaanzienlijk goedkoper dan jute of gaas. Defolie wordt zo
glad mogelijk (en dat verlangt een gladde kluit) om de kluit gewikkeld. Daarna wordt de folie
met een gasbrander gekrompen. Deverdamping uit de kluit is minimaal.
Voor het planten moet defolie worden verwijderd. Hoewel de folie verteerbaar is, is het niet aan
te raden de losgesneden folie in het plantgat achter te laten.
De kantelbak wordt gemonteerd op de zwanehals van een dieplader. De boom wordt nu rechtop
op de kantelbak gezet, waarna deze scharnierend de boom verticaal neerlaat op de dieplader,
zonder dat de boom verschuift met kans op beschadigingen.
Tevens voorkomt deze methode het verlies van grond uit de kluit. Deze methode is ontwikkeld
door de gemeente Rotterdam.

Tb

Maatregelen na het verplanten
Na het verplanten moet de boom goed worden verankerd. Dit kan zowel ondergronds als bovengronds. Ondergronds gebeurt dat vaak door palen horizontaal over de kluit te bevestigen aan
palen verticaal in de grond.
Bovengronds kan dat bij niet al te zware bomen met meer palen,vaak drie, gebeuren. Van daaruit wordt de boom met boomband verankerd.
De boom kan tegen zonnebrand worden beschermd door jute op de stam en de lagere dikkere
takken. In principe hoeft men niet te snoeien.Zeker niet bij bomen die goed zijn voorbereid.
Watergeven iszeer belangrijk. Bij een boom met een doorsnede van minder dan 60 cm iseen
gift van 200-300 liter aan te bevelen, en bij dikkere bomen tot 500 liter.
Extra bemesting isalleen noodzakelijk als grondonderzoek de noodzaak heeft aangetoond.
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Beheervan bomen
Na het planten isbeheer vande boom onontbeerlijk. Hoemeer de boom isgeplant ineenverstedelijkte omgeving enin onnatuurlijke omstandigheden, hoebelangrijker en kostbaarder het
beheer zalzijn. Wellicht zo kostbaar datmenzich moet afvragen of hetindatgeval zinvol is
bomen te planten.
De beslissing om geen bomen te planten, getuigt danvan meer visie danomwel bomen te
planten.

Bomenbeheerplan
In deel Aishet bomenstructuurplan besproken. Eenbomenstructuurplan geeft devisie weer en
de gewenste structuren. Bovendien wordt hettot het hoogste beleidsorgaan in de gemeenteraad
gedragen. Hetisveelal eenlange termijnvisie, vanwaaruit maatregelen moeten worden getroffen. Diemaatregelen worden vastgelegd in een bomenbeheerplan.

BOMENSTRUCTUURPLAN
^

^

"

BOMENBEHEËfiS;.-•• P L A N

.

^tfp"
BOMENWERKPLAN
Hetbomenbeheerplan vormt met het structuurplan en hetwerkplan
eendrie-eenheidtenaanzien vanstads-enlaanbomen

In het bomenbeheerplan staan de maatregelen dievoortvloeien uit hetstructuurplan. Tevens
komen definanciële middelen tersprake.
Het bomenbeheerplan vormt methetstructuurplan enhetwerkplan eendrie-eenheid.Het
bomenbeheerplan levert beheervisies vanuit het bomenstructuurplan envoorkomt ad-hoc-beslissingen dieonnodige investeringen tot gevolg kunnen hebben.
Het bomenbeheerplan verhoogt deefficiency en biedt eenoverzicht vandefinanciële middelen,
zodat verspilling istegen tegaan.
Een bomenbeheerplan geeft richtlijnen om de bomenstructuur te realiseren ente behouden.Het
bevat maatregelen voor hetgeplande en bestaande bomenbestand.
Een bomenbeheerplan strekt zich uitover eenmiddellange termijn (gemiddeld 4 jaar).
Meegenomen moet worden eenjaarlijkse bijstelling door andere inzichten enontwikkelingen.

Ö

Een nog niet genoemd voordeel vaneenbomenbeheerplan is,datin eengroendienst iedereen
over hetzelfde praat. Datvergemakkelijkt decommunicatie intern enmetde burger.
Het bomenbeheerplan vertaalt de beleidsvisies in hetjaarlijkse werkplan voor deuitvoerders. Met
het bomenbeheerplan zijn beleidsmakers en uitvoerenden 'veroordeeld' om intensief samen te
werken, endat komt de boom ten goede.
Gegevens moeten niet in detail worden aangegeven in het bomenbeheerplan. Hetpercentage te
snoeien bomen wordt perjaar aangegeven.Welke bomen enwaar zestaan iste lezen inhet
werkplan.
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Het bomenbeheerplan wordt begeleid door overzichts- of inventarisatiekaarten. Op deze kaarten
kunnen bijv. alle bomen worden aangegeven die slecht zijn. Uiteraard moet in de praktijk worden geïnventariseerd om de kaarten bij de tijd te houden.
De eigen dienst kan een bomenbeheerplan opstellen. Het werk isook uit te besteden. Het laatste
heeft alsvoordeel dat men een bedrijf kan inschakelen met ervaring. Het werken met een extern
deskundige in samenwerking met eigen personeel kan optimaal zijn, ook kostentechnisch.

Onderwerpen
De onderwerpen in het bomenbeheerplan zijn:

TB

Doelstelling.
Inleiding:
- de noodzaak van een goed bomenbeheer;
- de reden waarom het isopgesteld;
- eventuele wijzigingen met het voorgaande beheerplan;
- de relatie met het bomenstructuurplan en het bomenwerkplan;
- overzicht van wat er aan de orde komt.
Beleid:
- samenvatting van het beleid in het bomenstructuurplan, zonder nieuwe elementen;
- de aanpak van maatregelen, zoals nieuwe aanplant en vervanging, groeiplaatsverbeteringen
en onderhoud;
- prioriteiten in de uitvoering;
Beheertechnische aspecten:
- overzicht van de kwaliteit van de boomverplantingen, de leeftijdsopbouw en de specifieke
problemen, gebaseerd op een inventarisatie. Vooral overzichten in de vorm van grafieken en
diagrammen werken verhelderend;
- verkenning van onderhoudstechnische problemen in het beheer;
- oorzaken daarvan en oplossingen daarvoor;
- omvang van de maatregelen en de kosten;
- planning voor uitvoering van de maatregelen.
Financiële aspecten:
- kostenoverzicht van de voorgenomen maatregelen. Met andere woorden: de mens- en machine uren en materiaal worden via normbedragen omgerekend naar geldbedragen.
Organisatie van het werk:
- verkenning van organisatorische problemen bij het beheer;
- oorzaken en oplossingen;
- aanpak van maatregelen:
* organisatie van de groendienst. Wie doet wat?
* organisatie van het beheer. Wie doet wat?
* zelf doen, uitbesteden of beide. Gebaseerd op het bomenstructuurplan;
- voorlichting en samenwerking.
Samenvatting:
- hoe wordt het bomenbeleid met dit plan verwezenlijkt?
- welke kosten zijn er mee gemoeid?
- welke opbrengsten zijn er, welke resultaten worden bereikt of verwacht?
Bijlagen:
- samenvattende tabellen en overzichten van de gegevens die zijn gebruikt voor de overzichten
onder punt IIIvan dit overzicht;
- tabellen met overzichten van de voorgenomen maatregelen, met de te bewerken eenheden
(oppervlakten of aantallen), tijdnormen en mensuren.Vermeld ook de beschikbare mensuren.
Deel de overzichten in naar beheereenheden met hun plaats.
- verantwoording en overzicht tijdnormen voor de maatregelen;
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- andere getallen en overzichten waar het plan gebruik van maakt en waarnaar wordt verwezen;
- verklarende woordenlijst.
(Bron: Stadsbomenvademecum, deel 1)

Automatisering
Erzijn verscheidene automatiseringprogramma's voor bomenbeheerplannen. Deze kunnen goed
en snel zijn. Voorwaarde isdat men van te voren nadenkt hoe het programma past op het
bomenbeheerplan. Onduidelijkheid in het beheerplan of teveel aan informatie uit de computer
leidt al snel tot teleurstelling en weggegooid geld.

Bomenwerkplan
Een bomenwerkplan isvoor de uitvoering van groot belang. Een goed werkplan geeft inzicht van
de werkzaamheden in een jaar. Het moet wel mogelijk blijven onvoorzien werk te verrichten zonder dat het de rode draad van het werkplan aantast. Het werkplan isook te gebruiken om het
publiek te informeren over werk in hun straat of buurt.
Het werkplan iseen plan voor een jaar. Door te plannen kan het beheer van bomen efficiënt
wordt uitgevoerd. Het moet ook de kwaliteit van het beheer verhogen. Op den duur verhoogt
planmatig werken ook de motivatie.
Eenwerkplan vraagt meer gedetailleerde aandacht door:
- planning;
- acceptatie, zowel door de medewerker als het publiek.
Elkjaar moeten de resultaten van het bomenwerkplan worden vergeleken met het bomenbeheerplan. Dat verbetert het overleg binnen de groendienst. Op basis daarvan wordt de uitvoering in het volgende werkplan opgesteld.
Het opstellen moet ruim voor het uitvoeringsjaar gebeuren. Hierbij moet rekening worden
gehouden met:
- de afstemming in de groendienst met andere gemeentelijke organisaties, privaatrechtelijke
organisaties en belangenorganisaties;
- de planning. Die moet zo soepel zijn dat onverwachte zaken zijn in te passen;
- de arbeidsbehoefte. Die wordt vastgesteld aan de hand van normen (eigen of IMAG-normen);
- prioriteiten;
- de arbeidsbehoefte en het arbeidsaanbod. Zo iste achterhalen wanneer en welk werk moet
worden uitbesteed;
- de machine- en materiaalbehoefte.
Het maken van een arbeidsfilm (grafische voorstelling van arbeidsaanbod en -behoefte) isaan te
bevelen. Met een planning iste proberen tot een meer gelijkmatige verdeling van het werk te
komen.
Ook is het belangrijk een financieel overzicht mee te nemen. Hierin wordt aangegeven hoe het
budget isverdeeld over het werk.

fPi
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Een modelwerkplan kan er als volgt uitzien:
Beschrijving van éénmalige activiteiten:
- nieuwe aanleg;
- renovatie.
Beheercategorieën regulier onderhoud.
- welke categoriën worden onderscheiden;
- de maatregelen waaruit iedere categorie bestaat.
Werkzaamheden regulier onderhoud:
- wat houden deze werkzaamheden in;
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- hoe deze werkzaaamheden uit te voeren;
- veiligheidsmaatregelen voor derden.
Werkkalender/schema:
- verdeling van het werk over het jaar, verdeeld naar perioden (arbeidsfilm);
- eenmalige activiteiten (rooien, aanplant);
- regulier onderhoud;
- reserve-activiteiten.
Bijlagen:
- gedetailleerd overzicht van de in dat jaar uit te voeren werkzaamheden, met inzet van machines en machine-uren, kosten per beheereenheid.
(Bron:Stadsbomenvademecum,deel1)
Na het werk kan een nacalculatie worden gemaakt met de werkelijke kosten,zodat een vergelijking mogelijk is met de geplande kosten.
Nacalculatie is niet alleen een verantwoordingsinstrument of een overzicht van de afwijkingen
ten opzichte van de voorcalculatie (budgetten). Het dient ook voor:
- het bijstellen van eigen normen;
- het verbeteren van bewerkingen en het aanpassen van de werkmethode;
- informatie over onvoorziene werkzaamheden en daardoor het vergroten van zekerheden;
- verhogen van de motivatie van het personeel door het op de hoogte te stellen van de resultaten.
Ook bij het opstellen van werkplannen en de nacalculatie isautomatisering een belangrijk hulpmiddel.

Begeleidingssnoei
Wanneer men mensen vraagt hoe een boom er bovengronds uitziet, wordt vaak geantwoord:
'een stam met een kroon'.
Echter, bij een vrijstaande boom ontwikkelt de kroon zich vlak boven de grond en raakt vaak de
grond. Maar in de stad isdat niet mogelijk omdat een boom meestal langs straten staat. Hier
moet ruimte zijn voor het verkeer door o.a. de kroon op hoogte te brengen. Dat gebeurt door
begeleidingssnoei en isalleen nodig om te kunnen voldoen aan de voorwaarden die de omgeving van de boom stelt. Voor de boom is het niet noodzakelijk.
Voor begeleidingssnoei zijn twee begrippen van belang:
- de tijdelijke kroon: alle takken die hun aanzet hebben op het deel van de stam dat bij een vol-

B

Tijdelijke en
blijvende kroon
bij laanbomen
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wassen boom takvrij moet zijn. Deze takken moeten in de loop van de tijd worden verwijderd.
Pasals de boomhoogte de grens tussen tijdelijke en blijvende kroon overschrijdt, begint zich
boven die grens de blijvende kroon te ontwikkelen;
- de blijvende kroon: alle takken die hun aanzet hebben boven het deel dat bij een volwassen
boom takvrij moet zijn. Deze takken mogen volledig uitgroeien. Zodra de gewenste takvrije
stamlengte is bereikt, heeft de boom alleen een blijvende kroon. Begeleidingssnoei isdan niet
meer nodig.
De ontwikkeling van de pas aangeplante, jonge boom tot een boom met een blijvende kroon
duurt vaak zeer lang. Het isafhankelijk van de groeisnelheid. Endie kan per boomsoort en per
groeiplaats sterk verschillen.
De groeisnelheid kan bepaald worden door enkele jaren de gemiddelde topscheutlengte te
meten. Bij een gemiddelde lengtegroei van een topscheut van 50 cm per jaar, duurt het ongeveer 5 jaar voor een pas geplante boom (lengte circa 3,50 meter) een hoogte heeft van 6 meter.
De takvrije stamlengte (kroonhoogte) isafhankelijk van de standplaats en de doorrijhoogte ter
plekke. Voor doorrijhoogten bestaan de volgende normen:
- voet- en fietspaden
2,50 meter;
- wegen/straten voor alle verkeer
4,30 meter;
- autosnelwegen
4,60 meter;
Wel moet er rekening mee worden gehouden dat takken 2 tot 3 meter kunnen doorhangen,
afhankelijk van de lengte. De gewenste takvrije stamlengte isdaarom altijd groter dan de minimaal vereiste doorrijhoogte. Alsvuistregel geldt dat de takvrije stamlengte minimaal 7-8 meter
moet zijn. Uiteraard isdat afhankelijk van de soortgrootte.

Regels
Bij de begeleidingssnoei is een aantal regels van belang :
- begin tijdig met snoeien: 2-3 jaar na aanplant afhankelijk van de soort en groeiplaatsomstandigheden;
- snoei weinig; per boom de urgente probleemtakken. Niet meer snoeien dan 20 % van de
bladmassa. Dit percentage isgebaseerd op een snoeifrequentie van 1 keer per 2-3 jaar;
- kom regelmatig terug (2-3 jaar);
- voorkom problemen in de toekomst: neem die takken weg die nu of over enkele jaren een
probleem zijn. Probleemtakken zijn :
- zuigers;
- plakoksels;
- elleboogtakken;
- takkransen;
- zware takken;

- dubbele toppen;

Tri

- snoei tijdens het groeiseizoen (juli/augustus);
- stop tijdig; als u de gewenste takvrije stamlengte hebt bereikt, isverder snoeien overbodig.
Bij de probleemtakken ishet weghalen van zuigers en elleboogtakken belangrijker dan het verwijderen van dikke takken, omdat eerstgenoemden concurrenten zijn voor de top. Daarnaast vormen zuigers gemakkelijk plakoksels.
Vooral bij de linde wordt de top snel 'ingepakt' door lager aangezette takken.

Zonnebrand
Speciale aandacht moet er zijn voor het snoeien van soorten die gevoelig zijn voor zonnebrand.
Een bekend soort is Fagus. Deze soorten worden afgeleverd met een bemantelde stam met
dunne twijgjes. Bij het snoeien moet de stam bemanteld blijven.
In de loop der jaren mag de bemanteling geleidelijk worden verwijderd zodat de boom aan de
zon kan wennen, tot de kroon zo groot isdat de stam van hieruit wordt beschaduwd.
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Afgrendeling
Een boom heeft niet het vermogen om aangetaste weefsels te herstellen, maar heeft wel afweermechanismen ontwikkeld. De boom isoleert bij beschadiging en infecties het aangetaste hout
van het gezonde en maakt nieuw houtweefsel aan op andere plaatsen, ledere snoei-activiteit
betekent voor de boom een verwonding waardoor de boom actief wordt met de afgrendelingssystemen.

Snoeien
Het vormen van afgrendeling gebeurt alleen maar in het groeiseizoen. De maanden juni, juli en
augustus zijn daarom de optimale snoeimaanden. Deze wetenschap isvoornamelijk afkomstig
van de Amerikaanse onderzoeker Alex L. Shigo en de theorie isde zogenoemde CODIT-theorie
(Compartmentalization of Decay in Trees). Het voert te ver om op de afgrendelingssystemen in
te gaan. Meer daarover staat in IBN-rapport nr. 429 van Ellen Reuver (Wondreakties van Bomen Een Literatuurstudie, 1986).
Uiteraard kunnen er redenen zijn om te snoeien in een andere periode dan hierboven genoemd.
Populieren kunnen beter worden gesnoeid na de maand september vanwege de kans op aantasting door de populiereglasvlinder in de zomermaanden. En het snoeien van bijvoorbeeld platanen in de zomer is geen pretje vanwege de irritatie van de slijmvliezen door de rondstuivende
bladharen. Ook krijgt men in de zomer een grotere hoeveelheid snoei-afval, namelijk takken én
blad. Bedrijfsorganisatorisch komt het eveneens beter uit om in de winter te snoeien.
Bomen die bloeden (zoals walnoot, berk en esdoorn) kan men beter niet in de (late) winter of het
vroege voorjaar snoeien. Hiervoor is het late voorjaar of de vroege zomer verreweg de beste
periode.

raaklijn
goed *

-- fout

kapstok

Dejuiste uitgangspositie voordezaagsnede (bovenaanzicht)

B

De snoeitechniek isaangepast aan het afgrendelingsmechanisme van de boom. Na het afzagen
van een tak vindt afgrendeling van de wond plaats vanuit de takkraag. Dat is de reden dat men
de tak niet direct glad langs de stam moet afzagen;de takkraag blijft dan intact. De beste snoeimethode isdaarom:
- houd het snoeigereedschap haaks op de lengterichting van de af te zagen tak.
Afwijkingen naar links of naar rechts geeft scheve 'kapstokken', die slecht overgroeien;
- zaag vanuit de takoksel iets schuin van de boom af en blijf buiten de verdikte takaanzet en de
bastrichel;
- zaag zware takken eerst op stomp om inscheuren van de bast te voorkomen; zaag daarna de
stomp af;
- houd bij de keuze van het gereedschap rekening met het gewicht van de te snoeien takken.

Waterlot
Bij de begeleidingssnoei krijgt men vaak te maken met waterlot. Dit zijn krachtige scheuten die
de boom meestal vormt op de stam of nabij de snoeiwond of op dikkere takken. De scheuten
ontstaan zowel uit slapende als uit adventief-knoppen. Waterlot is het gevolg van een te sterke
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snoei, een plotselinge verslechtering van de groei-omstandigheden of een plotselinge blootstelling aan licht. Tevens isde vorming afhankelijk van het tijdstip dat men snoeit. Vooral als men
laat in de winter en in hetvoorjaar snoeit, ontwikkelt zich waterlot. Snoeien volgens de regels
beperkt deze ongewenste groei.
Het verwijderen van waterlot kan het beste gebeuren in juli en augustus nadat men heeft
gesnoeid. De kroon rreeft dan meer tijd gehad om zich te herstellen.

Snoeiwonden
Het al of niet behandelen van snoeiwonden staat nog steeds ter discussie. Proeven hebben uitgewezen dat een snoeiwond niet behandeld hoeft te worden. Alleen bij die boomsoorten die
gevoelig zijn voor de aantasting van het meniezwammetje, is het aante bevelen wondbehandelingsmiddelen met een schimmeldodend middel te gebruiken. Wel moet het na het snoeien zo
snel mogelijk aangebracht worden op een droog wondoppervlak.

Gereedschap
Als men op tijd snoeit is het gebruik van handgereedschappen voldoende. Voor het snoeien
boven manhoogte kan men gebruik maken van handgereedschappen (zaag, schaar) met verlengbare aluminium stokken, ladders of (kleine) hoogwerker.
De meest gebruikte handsnoeigereedschappen zijn:
- Hengste zaag, heeft een dun zaagblad dat isverstevigd met een metalen strip en daardoor
bruikbaar voor takken met een maximale dikte van 5 cm.
- Folsche zaag, het blad van de zaag isdikker en istoe te passen bij takken dikker dan 5 cm.
- handsnoeizaag, uitgevoerd met een pistoolgreep en een spits uitlopend blad. Voor het afzagen van takken die binnen handbereik zijn.
- snoeischaar, voor dunne takken, bijvoorbeeld bemantelingssnoei bij de beuk.
- topschaar, voor het wegknippen van dubbele toppen. De schaar wordt bediend met een trekkoord.

TB
Handsnoeigereedschap (zie verder deel
Cenhet thema Bosverjonging)

Boomverzorging
Boomverzorging issimpel gezegd het begeleiden van de boom van aanplant tot en met het verwijderen. Boomverzorging isdus niet meer zo simpel. De boomverzorger iseen specialist met
een brede vakkennis. Daarnaast moet hij werken met automatiserings- en administratieve technieken. De boomverzorger moet kennis hebben van:
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-

bodemkunde;
groeistoornissen;
herkennen en bestrijden van ziekten en plagen;
houtanatomie;
(achterstallige) snoeitechnieken;
klimtechnieken;
veilingtechnieken;
juridische aspecten;
veiligheids(arbo)aspecten;
subsidiemogelijkheden;
sortimentskennis;
plant- en verplanttechnieken;
technische organisatiekunde;
automatisering en administratie;
inventarisatietechnieken;
technieken ter verbetering van de groeiplaats;
standplaats-onderzoekmethoden.

Uitwisseling van kennis iseen belangrijk onderdeel. De boomverzorgers hebben dat ingezien en
zorgen daarvoor in de Kring Praktizerende Boomverzorger (KPB).
Daarnaast werkt de boomverzorger met materieel zoals de motorkettingzaag en de hoogwerker.
Onderwijs hierover isvan elementair belang.
Het beroep boomverzorger iszwaar. Uit onderzoek isgebleken, dat veel boomverzorgers op
jonge leeftijd klachten krijgen. Ergonomische werkhoudingen verminderen die klachten. De
bedrijfsarts JanWillem Deen geeft nuttige tips in Boomverzorging en Gezondheid (KPB, 1992).

Tè

Echte boomverzorging iszwaar werk
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Verwijderen enwaardebepaling van bomen
Op een gegeven moment moeten bomen worden gerooid. Door ouderdom, ongunstige
groeiomstandigheden of aantastingen kan de boom zo slecht zijn, dat hij een gevaar vormt voor
de omgeving. Het rooien iseen ingreep die veel protesten kan opleveren. Een goede voorlichting
kanveel problemen voorkomen.
Aan het rooien gaat meestal een discussie vooraf of deboom behouden moet worden of verwijderd. Uiteraard isdie discussie niet nodig in evidente gevallen bijvoorbeeld als gevaar voor de
omgeving dreigt en bij aantastingen zoals de iepziekte.
Het verwijderen of behouden van bomen kan een beleidsmatige en een economische zaak zijn.
De economische waarde speelt een rol.Om dat vast te stellen iseen methode ontwikkeld door ir.
A. Raad. Deze methode isgebaseerd op de vervangingswaarde en de gebruikswaarde, niet op
houtwaarde. Bij deze methode vindt een waardeberekening/kostenbepaling plaats door vermenigvuldiging van vijf factoren:
- eenheidsprijs (Bomenstichting 1992: ƒ 10,-/cm 2 ; indexeren);
- oppervlak stamdoorsnede (cm 2 );
- standplaatswaarde;
- conditiewaarde;
- plantwijze.
De standplaatswaarde isafhankelijk van de plaats van de boom in de stedelijke structuur. Deze
waarde neemt af naarmate de boom verder af staat van het centrum.
- stads-, stadsdeel-en dorpscentrum
1,0
- stedelijk gebied
0,9
- halfstedelijk gebied
0,8
- stadsrand
0,7
- landelijk gebied
0,6
De conditiewaarde wordt bepaald door de conditie of vitaliteit. Eengezonde boom krijgt een
conditiewaarde van 1,0. Naarmate de boom slechter wordt, loopt dewaarde naar 0,0.
De plantwijze kent de volgende waarden:
- solitaire boom
- straat- of laanboom
- kleine groepen (2-5 stuks)
- grote groepen (> 5 stuks)
- bomen in bosverband (bosparken)

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2

Bovenstaande methode is niet toereikend als een boom moet worden vervangen door nieuwe
aanplant. Dan komen de plant- en de nazorgkosten erbij. Daarom heeft M.W. Zorge een toevoeging gemaakt waarbij de kosten van het planten en een jaar nazorg in de kostenberekening zijn
opgenomen (verbeterde methode).

JlJ
*'—'

Over het stamoppervlak van de nieuwe boom kan niet 2x een waarde worden berekend. Daarom
moet bij de waardebepaling van de methode Raad het stamoppervlak van de jonge boom van
het totale stamoppervlak van de te rooien boom worden afgetrokken.
Wanneer een boom bij beschadiging niet vervangen hoeft te worden, schiet ook de verbeterde
methode te kort. Hiervoor heeft M.W. Zorge een aanvulling. Daarbij wordt al naar gelang de
aard en de omvang van de beschadiging een percentage volgens de verbeterde methode van
Raad in mindering gebracht.
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De stambeschadiging kan de basis zijn
voor berekeningen en overwegingen
D E VERMINDERINGSPERCENTAGES

OPPERVLAKKIGE BESCHADIGING OFONTSCHORSENVAN DESTAM
beschadiging van destamomtrek op
1,30 mhoogte (%)

vermindering van de boomwaarde (%)

tot 10

10

10-20

20

20-30

40

30-40

60

40-50

80

50-100

100

DIEPE BESCHADIGING VAN DESTAM / BESCHADIGING VAN SCHORS-HOUT
tot 10

20

10-20

40

20-30

60

30-40

80

40-100

100

BESCHADIGING VAN DEKROON
kroonverliesdoorverdwijnenvangesteltakken (%)

£

tot 20

10

20-30

40

30-40

70

40-100

100

BESCHADIGING VAN DEWORTELS
beschadiging binnen de kroonprojectie (% van de kroonprojectie)
tot 20

10

20-30

20

30-40

40

40-50

60

50-60

,80

60-100
Bron:folder Bomenstichting, Bomen enWaarde (1992)
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Deverbeterde methode Raad kan eveneensworden toegepast voor het verlenen van kapvergunningen bij particuliere bomen.
Een bomenbeleid en een bomenstructuurplan zijn van groot belang voor de vraag of bomen moeten worden verwijderd of behouden. Eenvervangend beleid ontmoet vaakveelweerstand.
Acceptatie iserwel als het eigen belang aanwezig is, bv. bij bomen die veel licht wegnemen.
Ook een conserverend beleidwordt geaccepteerd. Daarbij worden bomen zoveel mogelijk behouden. Maar ook bij dit beleid zal altijd verjonging moeten plaatsvinden, en dat betekent rooien.
Eengoede leeftijdsopbouw isvan groot belang om niet in een keer teveel oude bomen te hoeven vervangen. Ook hierin iseen flexibele benadering noodzakelijk. Gezonde oude bomen mag
men niet vervangen om een goede leeftijdsopbouw nate streven. Beter iseerst te kijken naar
slechte en zieke bomen.
Met het oog op de verjonging moet worden gestreefd naar een evenwichtige leeftijdsopbouw.
Dat betekent dat van alle boomsoorten die langdurig van het bomenbestand onderdeel uitmaken, een evenwichtige verhouding moet zijn tussen de oude, middelbare en jonge bomen.
Hierdoor ontstaat een goede omloop en variatie.
Om inzicht te krijgen in de leeftijdsopbouw kan men de bomen per soort indelen in klassen.
Uitgaande van bijvoorbeeld 7 leeftijdsklassen, moet er in elke leeftijdsklasse 1/7 (ca. 15 %) van de
bomen zijn. Elkjaar kan de oudste klasseworden gerooid en kan een nieuwe, jongste klasse weer
worden aangeplant.
Uiteraard zijn per gemeente variaties mogelijk. Wel is het zo dat wat gekapt wordt, in dezelfde
aantallen weer geplant moet worden. Anders raakt het bomenstand achterop.
Een dergelijk gestructureerde aanpak kan ook leiden om soorten die niet voldoen te vervangen.
Erzijn ook nog andere zaken in de stad die van invloed zijn op de omloopstructuur, bijv. een
overdaad aan bomen die ziektegevoelig zijn.
Erzijn nog meer mogelijkheden om het bomenbestand in te delen. Bijvoorbeeld op basisvan de
diameter of omtrek. De conditie van het bomenbestand iseen andere mogelijkheid. Hierdoor
krijgt men de volgende klasseverdelingen:
- leeftijd;
- soortgevoeligheid, bijvoorbeeld voor aantastingen en ziektes;
- stamomvang;
- conditie;
- soortaandeel.
Hoe dan ook, in elk beheerjaar en werkplan moeten bomen worden gerooid op grond van het
structuurplan.
Het verwijderen van bomen isgezien de vaak moeilijke standplaats een specialisme. Men kan dat
in eigen beheer doen wanneer men het specialisme in huis heeft of het uitbesteden. Over de kosten die zijn gemoeid met het verwijderen van bomen isinformatie beschikbaar in het IMAC-normenboek (1993). Daarin staan richtlijnen over het rooien in de stad en het vellen van loofhout
langs wegen in het buitengebied (code :21.01.100 t/m 21.01.194). Ook iseen omschrijving
voor het rooien van bomen alsverrekenbare hoeveelheid opgenomen in de RAW-systematiek.

»L

Arbeidsomstandigheden
Omdat in het thema Persoonlijke bescherming de aspecten van de arbeidsomstandigheden uitvoerig aan de orde komen, wordt hier alleen stilgestaan bij artikel 30 van de Arbowet.
Artikel 30 geeft aan dat werkgevers die op dezelfde plaats aan hetzelfde project werken, verplicht
overleg moeten plegen 'ten einde de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde te ver-
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zekeren'.
Dat houdt in dat de werkgevers niet alleen afspraken moeten maken, maar ze ook samen moeten
controleren.
De afspraken moeten bij voorkeur schriftelijk worden vastgelegd. In de praktijk komt het er op
neer dat werkgevers de veiligheidsmaatregelen coördineren die op grond van de Arbowet moeten worden genomen.
ledere werkgever blijft bij deze samenwerking verantwoordelijk voor zijn werknemers. Het zal
vaak zo worden georganiseerd dat één van de werkgevers de coördinatie op zich neemt, bijv. de
hoofdaannemer.
In het beheer van bomen komt het uitbesteden van werkzaamheden vaak voor. De relatie tussen
opdrachtgever, aannemer en werknemer isin de geestvan de Arbowet op te vatten alssamenwerking tussen werkgevers. De relatie valt dan ook onder artikel 30 van de Arbowet.
Het isaan te bevelen afspraken schriftelijk vast te leggen in het aanbestedingscontract.
De contractbasis kantwee uitgangspunten hebben :
- contractbasis waarbij de opdrachtgever geen bemoeienis heeft met de uitvoering;
- contractbasis waarbij de werknemers van de aannemer onder leiding werken van de opdrachtgever.
In het eerste geval isde opdrachtgever niet verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk.
Wel isde opdrachtgever verantwoordelijk voor de uitgangssituatie van het werk.
De opdrachtgever kan de aannemer wel over de veiligheid, gezondheid en het welzijn aanspreken. Daarbij blijft de verantwoordelijkheid bij de aannemer.
In het tweede geval isde opdrachtgever altijd verantwoordelijk voor de werknemers van de aannemer alsof het zijn eigen werknemers zijn. Dus de opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van deze werknemers.
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Over dit deel
In dit deel zijn praktijkervaringen te vinden die zijn opgedaan met werktuigen en gereedschappen voor snoeien, verkleinen, rooien, verplanten en verbeteren van de groeiplaats. De besproken
werktuigen en hulpmiddelen zijn:
Ter verbetering van de groeiplaats
- handgereedschappen voor graafwerkzaamheden;
- hydraulische graafmachines;
- werktuigen voor groeiplaatsverbetering;
- stambeschermers;
- bindmateriaal, boombanden en -houders;
- boompalen;
- paalgatenboren en paalhamers;
- watergeefsystemen;
- beluchtingssystemen.

mm^^
JT
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Voor hetverplanten
- verplantmachines.
Om te snoeien
- snoeischaren en-zagen;
- motorkettingzagen;
- hoogwerkers.

Ter detectie
- kabel-enleidingdetectie.
Van alle apparatuur worden besproken:
- aanbod;
- werking enbehandeling;
- veiligheid;
- kosten.
Elk hoofdstuk wordt afgesloten metenkele aanbevelingen voor deaanschaf van apparatuuren
met een beperkt overzicht van technische gegevens. Hierin staan demerken entypen waarvan
de importeur offabrikant heeft gereageerd ophetverzoek ominformatie endieopde Nederlandse enVlaamse markt worden aangeboden.
De richtprijzen zijn exclusief btwen afleveringskosten.
Adressen van importeurs vindt uachter inCroenwerk.

Handgereedschappen voor graafwerkzaamheden
De twee meest gebruikte handgereedschappen voor graafwerk zijn debats (panschop) en de
spade (steekschop).

Uitvoeringen
Batsen zijn indiverse formaten envormen tekrijgen. Dematen worden aangegeven metdevolgende codes:
CODERING VOOR BATSEN

code nr.

bladlengte (mm)

bladbreedte(mm)

000

255

210

00

265

220

0

275

222

1

282

235

2

290

250

IC
Erzijn stelen indiverse vormen: recht, half gebogen engeheel gebogen.
De steellengten zijn: 90,100, 110 en130 cm. Desteel isvoorzien van een hilt (T-handvat).De
130cmuitvoering isook verkrijgbaar zonder hilt.
De stand van dedul (hetbevestigingshuis van desteel) ten opzichte van hetbladgedeelte isaangepast aan degebruiksmogelijkheden enheeft daarbij devolgende benamingen: recht huis, half
opgezet huis, geheel opgezet huis ensterk opgezet huis.
Spaden zijn indiverse formaten envormen tekrijgen, vaak streekgebonden. In hetalgemeen
geldt: hoelichter degrond hoebreder despade.
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De meest gebruikte spade isde zogenoemde Holland Spade licht gebogen. Deze spade is universeel inzetbaar.
Stelen zijn van diverse materialen:
- hout (eventueel versterkt met een glasvezelkern);
-

glasvezel;

- staal.
De gebruikelijke lengtematen zijn: 75, 90, 100 en 120 cm.

Speciale uitvoeringen
Holle batsen waarop het opgeschepte materiaal beter blijft liggen.
Betonbatsen hebben een rechte voorkant en hoger omgezette randen.
Ter voorkoming van het stuktrappen van schoeisel kunnen stalen stripjes aan de bovenzijde van
het blad worden gelast of de bovenzijde is omgezet.
Tegen het roesten zijn roestvaststalen batsen/spaden in de handel. Deze zijn duurder en zwaarder dan de gewone stalen uitvoeringen.
Bijveel verontreinigingen (wortels, puin) in de grond iseen houten steel vrij kwetsbaar. Stelen
van staal en glasvezel zijn veel sterker en hierdoor beter geschikt voor zwaardere omstandigheden. Nadelen van stalen en glasvezelstelen ten opzichte van houten stelen zijn: het hogere
gewicht, het minder dempen van trillingen en,alsze toch breken, moeilijker te vervangen en
duurder.

Werking
De bats wordt gebruikt bij het maken van plantgaten tot ± 70x70x70 cm in niet te zware grond.
Voor grotere plantgaten wordt meestal een machine ingezet.
Batsen met een recht en half opgezet huis zijn voornamelijk bedoeld voor stekend gebruik,
meestal in combinatie met een rechte of half gebogen steel.

70
Hetlosspitten
van debodem
van eenplantgat gebeurt
ook vaakmet
een spade,
evenalshetlossteken
van de wanden
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Batsen met een geheel en sterk opgezet huis zijn voornamelijk bedoeld voor scheppend gebruik,
meestal met een half of geheel gebogen steel.
De spade wordt gebruikt bij het maken van plantgaten tot ± 70x70x70 cm. In zware grond bij
grotere plantgaten wordt meestal een machine ingezet. Het losspitten van de bodem van een
plantgat gebeurt ook vaak met een spade, evenals het lossteken van de wanden.
Verder isde bats/spade inzetbaar bij diverse groenwerkzaamheden.
Bepaal de plaats van het plantgat aan de hand van uitzettekening of andere gegevens en verwijder de zode. Controleer de diepte van het plantgat en spit de bodem van het plantgat goed los.

Onderhoud
Houd het blad schoon en roestvrij. Werk beschadigingen aan het blad met een vijl bij. Houd de
snijdende rand van een bats/spade met een vijl scherp.

Veiligheid
Openliggende plantgaten moeten duidelijk gemarkeerd zijn om ongelukken te voorkomen.
Het personeel moet veiligheidsschoenen aan hebben. Ook het dragen van handschoenen wordt
aanbevolen voor het opvangen van trillingen en voorkomen van blaren. Goedgekeurde veiligheidsschoenen en handschoenen worden behandeld in het thema Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bedieningsgemak
Voor een juiste werkhouding isde steellengte van belang. Dat kan per persoon verschillen. Het
type bats of spade en steel speelt een rol voor met name het gewicht en absorptie van trillingen.
Het goed onderhouden van de bats/spade voorkomt het onnodig gebruik van extra lichaamskracht.

Milieu
Gebruik voor het invetten biologisch afbreekbare (kettingzaag)olie.

Produktiviteit
De produktiviteit van het werken met de bats en spade isafhankelijk van het type werk waarin
deze wordt ingezet. Zie Werking.
De kwaliteit van het graafwerk isgoed wanneer er geen versmering isvan de bodem of de wanden van het plantgat.

Kosten
De onderhoudskosten bestaan uit: het schoonmaken, reparaties en vervanging van een onderdeel en het scherp houden van het blad.

T[
—

Aanbevelingen
Bij het aanschaffen van een bats of spade zijn de volgende aanbevelingen te geven:
- Het type moet passen bij de grondsoort (breedte en sterkte).
- Let op de lengte van de steel in verband met de werkhouding.
- De materiaalkeuze van het blad en desteel.
- In verband met de sterkte van de steel moet de draadrichting (nerven) van de steel evenwijdig
lopen aan de daarop uitgeoefende kracht.

Merken
Voor meer specifieke informatie wordt verwezen naar plaatselijke leveranciers.
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BATSEN EN

SPADEN

type

merk

bats

o.a. Polet, Cille

spade

Bulldog, Cille, Ideal, Lysbro, Polet, Spear & Jackson 40,-tot 200,-

richtprijs (ƒ)
25,-tot 65,-

Hydraulische graafmachines
Hydraulische graafmachines worden ingezet bij graafwerkzaamheden en het verplaatsen van
grond. Het belangrijkste kenmerk van deze machines isde makkelijk beweegbare hydraulische
arm met aan het eind een bak.
Hydraulische graafmachines worden onderverdeeld in mobiele graafmachines (op een wielstel)
en graafmachines op rupsen.
Aan de hand van het gewicht zijn ze in te delen in de volgende klassen:
- micrograver, lichter dan één ton;
- minigraver, tussen de één en vier ton;
- midigraver, tussen de vier en acht ton;
- hydraulische graafmachine, boven de acht ton.
De graafmachines tot vier ton zijn vaak leverbaar op rubberen rupsen.Voor het werken op bestratingen heeft dit de voorkeur boven stalen rupsen.
Verder zijn er graaf-laadcombinaties, op- of aanbouwkranen en getrokken kranen.

c
Het belangrijkste
kenmerkisdemakkelijkbeweegbare
hydraulische arm
met aan het eind
een bak
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Het werkbereik wordt bepaald door de lengte van de hydraulische arm.

Speciale uitvoeringen
Hydraulische graafmachines kunnen met diverse hulpmiddelen worden uitgerust, waaronder een
trilhamer. Met een trilhamer kunnen onder andere palen de grond worden ingetrild.

Werking
De hydraulische graafmachines hebben een, op een wielstel of rupsen, gemonteerde kraan.
De graaf-laadcombinatie iseen trekker met achterop een kraan en voorop een voorlader. De
kraan en voorlader zijn niet demontabel.
De op- of aanbouwkraan staat gemonteerd op een vrachtwagen of trekker.
De kraan is demontabel.
Getrokken kranen staan op eenwielstel enworden door eentrekker voortbewogen en aangedreven.
De hydraulische graafmachine wordt ingezet bij het graven, laden, spitten, leggen van rioleringen en plaatsen van boompalen.
Bijwerk waarbij veel moet worden gereden, iseen mobiele kraan in het voordeel. Een rupskraan
heeft een veel lagere bodemdruk waardoor deze beter geschikt is bij minder draagkrachtige
grond.
Degraaf-laadcombinatie wordt gebruikt bij het graven, spitten, laden van grond uit depot en
opbreken van verhardingen. Deze machine iseen combinatie van een hydraulische graafmachine
en eenwiellader. Hierdoor ishij ook inzetbaar voor werkzaamheden waar anders een wiellader
wordt gebruikt, bijvoorbeeld het ontgraven van een cunet of grondtransport over kleine afstanden.
Nadelen van deze combinatie zijn het minder goede zicht op de beide bakken, en de kraan kan
geen 360° draaien.

Bijmontage op eenvrachtauto met eenlaadbak kan de

£

grond direct worden geladen

De op- of aanbouwkraan en getrokken kraan worden ingezet bij het graven, laden en spitten. Bij
montage op een vrachtauto met een laadbak is het voordeel dat de ontgraven grond direct geladen en kan worden afgevoerd. Eenander voordeel van deze combinatie isdat de trekker of
vrachtauto waarop of waaraan de kraan isgemonteerd ook voor andere werkzaamheden isin te
zetten.
Een nadeel van op- of aanbouwkranen isdat de bedieningshandels vaak slecht zijn geplaatst,
zodat de bediening lastig en ergonomisch gezien minder goed is. Getrokken kranen kennen deze
nadelen niet.
Genoemde graafmachines zijn te huur bij loonwerkers en grondverzetbedrijven.
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Werkmethode
Bij het maken van plantgaten moet de zode apart worden gezet. De zode wordt afgevoerd of na
het planten van de boom teruggelegd. De zode mag niet onder in het plantgat komen. Door het
hoge organische stofgehalte wordt bij de afbraak van de zode veel zuurstof verbruikt die anders
aan de boomwortels ten goede zou komen.
Het is moeilijk om de grond machinaal goed tussen de wortels te krijgen zonder de wortels te
beschadigen, ook het verkruimelen van de grond is lastig. Bij het aanvullen van het plantgat is
het aan te bevelen om de grond rondom de boom in handkracht te verwerken.
Voor het graven van plantgaten iseen spitbak beter, omdat deze bak isvoorzien van tanden die
versmering van de wanden en de bodem voorkomen.
De grijper- of knijpbak, die vaak op op- of aanbouwkranen zit, geeft veel meer versmering en
moet daarom met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt bij het graven van plantgaten.
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v:••.."•]'"'. ••;'.''.•.:

...A .twifct g

/ • : • . ; * • , ; • ; , • / • ! : .

. ; ; • . . • ; • • . - ; • _

berbeperkt deschadeaan de
verharding

Bij het planten is het aan te bevelen om de wanden en de bodem van het plantgat met een
spade of bats los te steken,zodat eventuele versmering wordt opgeheven.
Vóór het graven kabels en leidingen opzoeken door middel van proefsleuven of met een kabelen leidingdetector (zie hoofdstuk Kabel- en leidingdetectie).
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Onderhoud
Het onderhoud isvooral verzorgend en controlerend van aard; zie het instructieboek van de
machines.
Dagelijks onderhoud:
- controle van de diverse vloeistofpeilen;
- doorsmeren van de scharnierpunten bij de bak.
Wekelijks onderhoud:
- controle van de bandenspanning bij mobiele kranen of van de spanning van de rupsketting;
- doorsmeren;
- reinigen apparatuur.
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Veiligheid
Voor de veiligheid van omstanders en de omgeving zijn de volgende punten van belang:
- Bij graafwerkzaamheden moet het verkeer zijn gewaarschuwd door het plaatsen van
bebakening.
- Openliggende plantgaten moeten duidelijk worden gemarkeerd.
- Laat geen mensen binnen de draaicirkel van de werkende machine staan.
- Machines met geheven bak niet onbeheerd achterlaten.
- De steunpoten altijd gebruiken.
- Bijtransport en ruststand de gieklengte zo kort mogelijk maken door de bakvlak bij de onderwagen tezetten.
De bewegende delen mogen alleen in de werkstand in beweging komen.
Men mag niet over de cabine van een te laden voertuig draaien.
De bovenwagen moet vergrendeld zijn aan de onderwagen wanneer de machine over de openbare weg wordt vervoerd.

Bedieningsgemak
Aangezien het geluidsniveau in het algemeen boven de 90 dB(A) ligt, isgehoorbescherming verplicht. Voor geluidsniveaus tussen de 80 en 90 dB(A) wordt het gebruik aanbevolen.
De ergonomische eisen voor de cabine zijn vergelijkbaar met die voor trekkers, namelijk:
- als er een cabine is, moet die bescherming bieden tegen geluid, stof en weersomstandigheden. Een gesloten cabine moet van een klimaatregeling zijn voorzien;
- de stoel in de cabine moet naar de eisen van de bestuurder kunnen worden ingesteld;
- de stoel moet voldoende demping van trillingen geven;
- er moet voldoende bewegingsruimte zijn, zowel boven het hoofd alsvoor de benen;
- het personeel moet goed zicht hebben op het werk en dat mag niet worden belemmerd door
onder andere de hydraulische arm;
- de bediening van de machine moet makkelijk en goed doseerbaar zijn.

Milieu
Bij het gebruik van graafmachines kan geluidshinder ontstaan.
Lekkage van hydraulieksystemen is mogelijk. Om de schade aan het milieu te beperken is het
gebruik van afbreekbare hydrauliekolie aan te raden.
Op niet verharde oppervlakken kan de schade aan de bodem worden beperkt door lagedrukbanden of rupsen. Op verharde oppervlakken wordt de schade aan de verharding beperkt door rubberen rupsen te gebruiken.

Produktiviteit

it

De produktiviteit (aantal meters per uur) van de graafmachine wordt bepaald door:
- de bakinhoud;
- de graafsnelheid;
- het vermogen van de machine;
- het aantal en de soort obstakels dat men op de route heeft;
- de behendigheid van het bedienend personeel.
De kwaliteit van het graafwerk isgoed wanneer:
- er geen versmering is opgetreden;
- het straatmeubilair en bomen niet beschadigd zijn;
- geen kabels en leidingen zijn beschadigd.
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Kosten
Door de vele variabelen is het niet mogelijk een kostennorm te geven.Als indicatie van wat in de
praktijk wordt gevraagd iseen richtlijn van uur-huurprijzen. De prijzen zijn gebaseerd op 1.600
uur per jaar van de machine inclusief bedieningspersoon (exclusief brandstof).
RICHTLIJNEN UURPRIJS BIJ HUUR

soort

bakinhoud(1)

prijs (//uur)

kranenop luchtbanden

500

84,-

600

86,-

700

89,-

800

91,-

900

93,-

700/800

92,-

900

95,-

1000

99,-

1200

103,-

kranenoprupsbanden

wiellaadschoppen

graaf-enlaadcombinatie

1000

76,-

1250

81,-

1500

86,-

1750

89,-

2000

96,-

2250

101,-

2500

105,-

2750

110,-

44 tot 55 kW

83,-

(Bron: BovaL, 1994)

Aanbevelingen
Let bij de aanschaf op de volgende punten:
- het gewicht van de machine;
- manier van voortbeweging, wiel of rups;
- waarvoor de machine wordt ingezet (in verband met de nodige flexibiliteit);
- onderhoudsgemak;
- ergonomisch verantwoorde cabine, bediening, zicht op het werk en dergelijke.

Merken
Door het gespecialiseerde karakter van de inzet van hydraulische graafmachines worden geen
merken en importeurs genoemd. Neem contact op met verhuurbedrijven.

JC

Werktuigen en hulpmiddelen
voorverbetering van de groeiplaats
Om de groei-omstandigheden voor bomen te verbeteren, worden voedingsstoffen en zuurstof
toegediend door gaten in de grond te maken met werktuigen, mechanisch en hydraulisch.
De twee gangbare manieren voor het verbeteren van de groei-omstandigheden zijn:
- Machines voor het aanbrengen van grondpijlers:
- door middel van onderdruk grondpijlers zuigen;
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- door middel van water onder hoge druk grondpijlers spuiten;
- boren.
- Luchtcompressiemethode.

Werking
Het aanbrengen van grondpijlers isop verschillende manieren mogelijk:
- Door onderdruk wordt via een zuigbuis een hoeveelheid grond in devorm van een cilinder uit
de bodem gezogen. Bijzware of verdichte grond kan de grond met een pulserende waterstraal worden losgespoten en opgezogen. De standaard diameter is20 cm en er kan tot maximaal 2 m diep worden gewerkt.
- Met een spuitlans wordt onder hoge druk (± 40 atm) water in de bodem gespoten. Door het
water met de grond op te zuigen of de spuitlans zo te construeren dat de losgespoten grond
omhoog en naast het spuitgat komt, kan er een grondpijler worden gespoten.
De diameter van het spuitgat isafhankelijk van de gebruikte machine en varieert van 6 tot 20
cm. De maximale diepte ligt rond de 1,30 m.
- Met een grondboor kunnen handmatig of machinaal gaten geboord worden die als grondpijlers dienst doen.
- Door middel van een pen wordt samengeperste lucht via gaten onderin de pen naar buiten
geperst. De pen wordt 60 tot 80 cm de grond ingedreven. Daarna kunnen meststoffen en bijvoorbeeld styroporkorrels via de pen in de bodem worden toegediend. Dit isde zogenaamde
luchtcompressiemethode.
Grondpijlers worden gebruikt:
- als het wortelstelsel niet in contact kan komen met het grondwater door storende lagen. Een
grondpijler kan dan voor de verbinding zorgen;
- om dieper gelegen goed doorwortelbare grondlagen, die door een storende laag zijn gescheiden van het plantgat, bereikbaar te maken;
- om overtollig water via grondpijlers naar de ondergrond af te voeren (verticale drainage);
- om het doorwortelbare pakket te vergroten door bemesting van de omringende bodem.
Luchtcompressiemethode wordt ingezet bij het 'openbreken' van verdichte grond en om meststoffen of volumineuze vulstoffen toe te dienen.

2H

$&2zm^E22ZZ2&.»""777? storende laag
•—— grondwater

Met boren of hogedruk zijn grondpijlers aan te brengen
om storendelagen tedoorbreken
(illustratie: Copijn Utrecht)
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Werkmethode
Bij boren isde kans op beschadigingen van wortelstelsels groter dan bij zuigen of spuiten.
Bij kabels, leidingen en wortels heeft pijlers zuigen of spuiten daarom de voorkeur.
Het aantal pijlers isafhankelijk van het doel en de toepassing.Als maatstaf wordt gehanteerd één
pijler per vierkante meter. De pijlers moeten zo diep zijn dat de wortels bij het grondwater (volcapillaire zone) kunnen komen, of tot onder de slecht doorlatende laag.
Na het aanbrengen van de pijlers worden ze gevuld met een voedings of grondmengsel. De
samenstelling van het mengsel isafhankelijk van de functie: bij pijlers om grondwater te bereiken
moet het mengsel goed doorwortelbaar zijn maar isvoeding minder belangrijk. Als het doorwortelbare pakket groter moet worden, moet het mengsel voldoende zuurstof en voeding bevatten.
Bijverticale drainage wordt de pijler gevuld met grof zand. Op straatniveau worden de pijlers
afgedekt met gatentegels of roosters.

Hetaantal grondpijlers per boom isafhankelijk van de
grootte van deboom ende bodemtoestand
(illustratie: Copijn Utrecht)

Vereiste kennis
Een opleiding en ervaring is nodig om de juiste keuzen te maken in het aantal pijlers, soort
mengsel en soorten en hoeveelheden meststoffen, diepte van de pijlers en dergelijke.

Onderhoud
Het onderhoud omvat het controleren en schoonhouden van de gatentegels en roosters van de
grondpijlers. Raadpleeg het instructieboek voor het onderhoud van de diverse machines en compressoren, reparaties en vervangen van onderdelen.

Veiligheid
Personen die niet direct met de machines werken, moeten op veilige afstand blijven; dus buiten
het werkterrein.
Bijwerkzaamheden langs de weg moet het werkgebied duidelijk gemarkeerd zijn.
Bij het werken met de machines voor het aanbrengen van grondpijlers en met compressoren
moet het bedienend personeel veiligheidsschoenen dragen.
Het dragen van handschoenen en ruimzichtbrillen wordt aanbevolen.
Komt het geluidsniveau boven de 90 dB(A), dan isgehoorbescherming verplicht. Tussen de 80
en 90 dB(A) wordt het dragen van gehoorbeschermers aanbevolen.

c

Produktiviteit
Over de effecten van grondpijlers, zeker op lange termijn, isweinig bekend.
De kwaliteit van de handeling isgoed wanneer de pijlers binnen de wortelzone liggen en de
boom de voedingsstoffen krijgt.
De hoeveelheid voedingsstoffen die wordt gegeven, hangt afvan de grondsoort, de voedingstoestand van de bodem, de soort en de grootte van de boom en de manier van toedienen.
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Kosten
De kosten zijn afhankelijk van het type werk voor bodemverbetering, het soort materiaal en de
onderhoudskosten.
Uit de praktijk isgebleken dat de kosten c.q. prijzen sterk verschillen. Daardoor kunnen geen
prijsnormen worden gegeven.

Aanbevelingen
Voor het gebruik van de machines en compressoren voor groeiplaatsverbetering wordt verwezen
naar bedrijven die in deze werkzaamheden zijn gespecialiseerd.

Merken
Door het gespecialiseerde karakter van de inzet van "grondpijl"machines worden geen merken
en importeurs genoemd. Neem contact op met bedrijven die in deze werkzaamheden zijn gespecialiseerd, onder andere Nationale Bomenbank bv, Copijn Utrecht Boomchirurgen bv en de
Bomenstichting.

Stambeschermers
Stambeschermers beschermen de boomstam tegen parkeerschade, wildschade en dergelijke. Ze
worden om de stam of boomspiegel geplaatst.
Stambeschermers die wildschade moeten voorkomen, worden in het thema Bosverjonging
beschreven bij Wildafweermiddelen.

Uitvoeringen
De stambeschermingsmiddelen zijn:
- boomjukken;
- boombeschermers;
- parkeerpalen;
- ventikeerpalen;
- boomkorven.
Ze worden gemaakt van metaal, harde kunststof en hout.

Werking

r

- Boomjukken;verkrijgbaar in 35 en 55 cm doorsnee en 150 cm hoog. Een boomjuk bestaat
uit een ring, die om de boom wordt geplaatst, en drie steunpoten. Na plaatsing wordt de ring
gesloten door een bijgeleverd passtukje dat met bouten en moeren wordt vastgezet.
Nadeel van dit type isdat de poten niet uit dikwandige pijp zijn geconstrueerd. De poten kunnen verbuigen bij aanrijden met een auto zodat de ring tegen de stam drukt. Daardoor wordt
de boom alsnog beschadigd.
Door de geringe doorsnede van de ring moet een boomjuk vóór het ingroeien in de stam
worden verwijderd.
- Boombeschermers; verkrijgbaar in rechte, halfronde en gesloten uitvoering. De afstand tussen de staanders, hart op hart gemeten, is bij alle uitvoeringen 80 of 100 cm terwijl de hoogte
150 cm bedraagt. De diameter van de gebruikte buis is bij de 80 cm uitvoering 8 cm en bij de
100 cm uitvoering 10 cm.
De gesloten uitvoering bestaat uit een halfronde buis met staanders die, na plaatsing, met een
los element wordt gesloten. Dit losse element wordt bevestigd met klemboutjes. De staanders
worden ongeveer één meter diep in de grond geplaatst. Door deze diepe verankering en het
gebruik van een stevige buis bieden de boombeschermers goede bescherming tegen parkeerschade. Bij het dikker worden van de stam moet op ingroeiing worden gecontroleerd.
- Parkeerpalen; deze zijn verkrijgbaar in diverse materialen zoals hout, beton, kunststof (meestal uit recyclingmateriaal) en ijzer. Bijvierkante palen iseen veel gebruikte maat 15x15 cm, bij

696

Stambeschermers

ronde palen een diameter van ongeveer 18 cm en een lengte van 1,5 m.
Eenvierkante paal isgemakkelijker in de bestrating te verwerken. Betonnen parkeerpalen kunnen worden voorzien van een voet van 30x30 cm, zodat ze probleemloos in een tegelbestrating van 30x30 cm passen.
Erzijn palen die zijn voorzien van uitsparingen om reflectoren aan te brengen. Door de palen
met een raamwerk met elkaar te verbinden, ontstaat een extra stevige constructie die de
boom tegen onder andere omvallende fietsen beschermt. Om kruidengroei op verhardingen
tegen te gaan is het belangrijk dat de palen zo strak mogelijk in de bestrating staan.
Ventikeerpalen; dit iseen combinatie van een ventilatiesysteem en een parkeerpaal. Het zijn
1,5 m lange ijzeren palen die geheel zijn geperforeerd. Ze worden ± 0,75 m in de grond
geplaatst en vervullen zo de functie van ventilatiekoker. Het bovengrondse deel beschermt de
boom tegen aanrijdingsschade en andere schade. Zie ook Beluchtingssystemen.
Boomkorven; een boomkorf iseen koker van gaas of samengesteld uit metalen strippen.
Gangbare maten zijn: 1,5 à 1,75 m hoog en diameters van 30, 40 en 50 cm.
Een boomkorf wordt vastgezet aan een boompaal of een speciaal voor dit doel geplaatste
paal. De korf kan ook op pootjes, ongeveer 15 cm boven het maaiveld,worden gezet om
straatvuil en onkruid te verwijderen. Een korf van gaas iste zwak om de boom tegen aanrijdingen te beschermen. Door de diameter is regelmatige controle vereist en de korf moet worden
verwijderd voor er kans op ingroeien bestaat.

,4

-.

¥

•

*

•

*

,

c
Parkeerpalenzijn erin diversematerialen zoals
hout, beton, kunststof (meestal uit recyclingmateriaal) enijzeren uitvoeringen
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Inzetbaarheid
Erzijn enkele typen stambeschermers ter bescherming tegen aanrijdingsschade, tegen schade
door het plaatsen van fietsen en tegen vandalisme:
- Boomjukken: tegen fietsen, bromfietsen en dergelijke.
- Boombeschermers: beschermen tegen auto-aanrijdingen.
- Parkeerpalen: op plaatsen waar de boom moet worden beschermt tegen aanrijdingen met
auto's en ander verkeer.
- Ventikeerpalen: waar bescherming en ventilatie moeten worden gecombineerd.
- Boomkorven: in voetgangersgebieden en dergelijke waar het aanrijdingsgevaar door zwaar
verkeer niet groot is. In gebieden waar wildschade kan optreden, kunnen boomkorven de
nodige bescherming bieden.

Werkmethode
Plaatsen voor of na het planten isgeheel afhankelijk van de te gebruiken stambescherming, maat
boom, of de boom in de verharding staat of in een plantstrook. Bij plaatsen na het planten van
de boom moet men oppassen voor wortelbeschadiging.

Onderhoud
De stambeschermers regelmatig controleren op beschadigingen en verwijderen voordat de
boom wordt beschadigd door de stambeschermer.

Kosten
De kosten zijn de aanschaf-, aanleg- en onderhoudskosten.

Merken
Voor meer specifieke informatie wordt verwezen naar de leveranciers.
STAMBESCHERMERS

type

maten/diameter (i m)

richtprijs(ƒ)

35

80,-

55

85,-

Boomjukken(perstuk)

Boombeschermers(perstuk)
Parkeerpalen(perstuk,kunststof)

245,- tot 425,15x15x120

50,- tot 60,-

15x15x140

58,- tot 68,-

Ventikeerpalen (perstuk)

opaanvraag

Boomkorven (perstuk)

hoogte

TC

diameter(cm)

150

30

150

40

62,-

175

30

56,-

175

50

82,-

Diverse stambeschermers
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Bindmateriaal, boombanden enboomhouders

Bindmateriaal, boombanden en boomhouders
Bindmateriaal wordt gebruikt omtakken van bomen aan draden oftonkinstokken tebinden.
Boombanden en-houders worden gebruikt voor het vastzetten van bomen aan palen.

Uitvoeringen
Bindmaterialen
Bindmaterialen worden verdeeld invier soorten:
- Bindbuis, een soepele, holle plastic buis, ookwel isolatiekous genoemd. Het materiaal kan
gemakkelijk worden geknoopt. Bindbuis isvrij dun en snoertvrij snel in,alhoewel hetmeerekt.
- Bindband, synthetische ofkatoenen geweven band. Erkan veel kracht worden opgezet enis
dus ook geschikt omdikkere takken tebuigen envasttezetten. Deband moet wel voldoende
breed zijn ombastbeschadiging tevoorkomen. Deze band kangemakkelijk worden geknoopt
en rekt niet mee. Regelmatige controle opinsnoeren isnodig.
- Raffia wordt gemaakt uitpalmbomenblad, een natuurlijk produkt. Het wordt per streng verkocht, isredelijk sterk en kan goed worden geknoopt. Doordat raffia naverloop van tijd verteert ishet gevaar van insnoeren beperkt. Nadeel hiervan iswel datdetakinsommige gevallen nogniet opdejuiste stand isgefixeerd eneropnieuw moet worden aangebonden.
- Ketting- ofschakelbanden, plastic ofrubber banden diedoor het doorsteken van schakels
op lengte worden gebracht. Door devaste verstelmogelijkheden ishetsoms lastig om de
band strak genoeg aantebrengen. De stugge en soms scherpe band snoert snelin.
BINDMATERIALEN

Typeband

breedte/dikte (mm)

Bindbuis

dikte:2tot 8
(oplopend permm)

aantalmetersperrolafhankelijk van
de dikte

Bindband

synthetisch:divers
katoen: 18,33,45

synthetisch: 100,250,500,1000
katoen:500

lengten(cm)

Raffia

max. 100

Kettingband

10 tot 55

rol (m)

-

Afsnijden van hetbindmateriaal kan met een vingermesjes, een boogvormig mesjedataan een
ring isbevestigd. De ring wordt omeen vinger geschoven. Een niettang kan een bindbuisaan
elkaar nieten. Debindtang bindt jonge scheuten met een dunplastic band aan.

Boombanden
Boombanden worden verdeeld intwee groepen, namelijk boombanden enboomhouders.

JC

BOOMBANDEN

Type band

breedten (mm)

Plasticband

20, 25, 30, 40

Rubberband

27,40

40, 50, 60, 70

15

Rubberbandversterktmet canvas

25, 30, 40, 50

60

15

Rubberbandelastisch

27,40

40, 50, 60, 70

15

Nylonband

50

Kettingband

28

Gevlochten kokosvezels

20-30

lengten (cm)

rol (m)
25,100,200

100
55, 63, 75

50
50
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Boomband met spijkergaten enschuifgesp ismakkelijk te plaatsen

Boombanden komen in verschillende breedten en lengten voor, op rollen of voorgesneden.
Bij gebruik van boomband op de rol kan de gewenste lengte per boom worden bepaald. Dit
geeft minder verlies dan het gebruik van voorgesneden band.
Boomhouders:
- Rubber boomhouder; een brede rubberen ring die om de boom wordt geplaatst. De ring
wordt aan de boompaal bevestigd door middel van een met canvas versterkte rubberen
boomband.
- Gegalvaniseerde boomhouder; een brede rubberen ring die om de boom wordt geplaatst.
De ring wordt aan de boompaal bevestigd door middel van een gegalvaniseerde stalen strip.
- Opbindbeugel; een metalen frame, voorzien van een rubberen bescherming, waarmee de
boom aan de paal wordt vastgezet.
Bovengenoemde boomhouders zijn te gebruiken voor bomen tot een omtrek van circa 20 cm.

TZ

Te gebruiken hulpmiddelen zijn:
- scherp mes om band op maat te maken;
- hamer;
- spijkers of krammen;
- nijptang.

Werking
Met een boomband of boomhouder wordt de boom vastgezet aan de boompaal/-palen.
De rubberband en de elastische rubberband worden gebruikt bij lichte belasting (tot maat
8-10, of veren), bij grotere maten een keuze maken uit andere materialen. Deze materialen zijn
gevoelig voor inwerking van UV-licht.
Om te voorkomen dat de boom tegen de kop van de paal slaat of schuurt, wordt de boomband
aangebracht in een achtvorm of met een aanschuiflus. Eenaanschuiflus iseen rubber blokje waar
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de band doorheen wordt geschoven.Wanneer de boomband in een aehtvorm wordt aangebracht, kan het beste een soepel soort band worden gebruikt, bijvoorbeeld nylonband type autogordel. Stugge bandsoorten veroorzaken snel schade aan de boom, zoals inschuring. Gebruik
voor de stugge bandsoorten een aanschuiflus. Het rubber blokje komt tussen de boom en de
boompaal te zitten en zorgt dat de boom niet tegen de paal kan schuren.
Bijde plastic boomband worden soms afstandsringen gebruikt. Deze ringen worden vastgeklemd
tussen de boom en de paal. De boom isop deze manier geheel vastgezet aan de boompaal.
Nadeel isdat het regelmatig controle vergt op ingroeien. Een ander nadeel van het vastzetten is
dat de boom niet wordt gestimuleerd trekwortels te maken.
Kettingband heeft het nadeel dat de verstelmogelijkheden vastliggen en hierdoor moeilijk op de
juiste spanning om de boom en/of paal iste plaatsen. Kettingbanden worden gebruikt voor het
aanbinden van gesteltakken.
Boombanden van gevlochten kokosvezels hebben een functionele levensduur van 3-4 jaar.
Door de vlechtvorm rekken ze mee en voorkomen ingroeien in de bast.
Boomhouders zijn veel steviger dan boombanden en het is bijna onmogelijk dat, mits de houder
goed is bevestigd, de boom tegen de kop van de paal beschadigt. Door het 'draaien' van de
boom binnen de ring kan bastbeschadiging optreden.
De montage en het verwijderen van een boomhouder van metaal kost meer tijd dan een boomband of een boomhouder van rubber. Eenvoordeel isdat het beter bestand istegen vandalisme.

7:
Een boomhouder, in dit geval deopbindbeugel
(foto: C. Dragt)

Na het plaatsen van de boompaal en de boom wordt de boomband aangebracht. De band
wordt maximaal 5 cm onder de kop van de paal vastgezet om te voorkomen dat de boom tegen
de paal aankomt.
Het aanbrengen van nylonband (autogordel) in aehtvorm gebeurt als volgt:
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Deboomband maximaal vijf centimeter
onder dekop vande
paal vastzetten.
Daarmee wordt voor"
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komen dat de boom
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tegendepaal komt

- het ene uiteinde vast spijkeren op de paal;
- band om de boom en paal vouwen waarbij de band tussen boom en paal kruist;
- op spanning brengen;
- andere uiteinde vastspijkeren aan de paal.
De band mag niet te strak zitten in verband met insnoeren.
Door de uiteinden van de band naar binnen om te vouwen wordt voorkomen dat de band gaat
rafelen, en scheurt de band minder snel uit.
Het aanbrengen van boomband met aanschuiflus gebeurt als volgt:
- band om de boom vouwen;
- aanschuiflus aanbrengen;
- band aan de paal vastspijkeren.
Deze werkwijze geldt ook voor boomhouders.
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stevigworden vastgezet, zonderbeschadigingen aan debast te
veroorzaken
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Algemeen geldt datdeafstand tussen boompaal enpaal ongeveer 10tot15 cmis.Bijgebruik
van meer palen perboom isdeze afstand groter. Deband kan opdeboompaal worden gespijkerd met asfaltnagels of met speciale boombandnagels. Delaatste verdienen devoorkeur omdat
ze langer zijn. Omtevoorkomen datde spijkers krom worden geslagen kunnen bij metalen
boomhouders gaatjes worden voorgeboord. Boomhouders die zijn voorzien van een draadframe
kunnen metkrammen opdepaalworden vastgezet.
Als men debanden testrak omdestam spant, groeien deze inde b o o m . O n d e r h o u d
Controleer minimaal één keer per jaar ofdebanden niet testrak zitten enopinsnoeren. Door
controle en tijdig debandteverstellen ofteverwijderen wordt schade aan stam entakken voorkomen.

Veiligheid
Gebruik bijhetaanbinden enleiden van bomen altijd een stevige trap ofladder. Alsdebomen
goed bereikbaar zijn, ishet gebruik van een rolsteiger gemakkelijk en veilig.
Alserveel moet worden aangebonden, ishet teoverwegen omeen zelfrijdend snoeiplateaute
huren. Deze machines worden verhuurd bijgespecialiseerde bedrijven enveel gebruikt inboomkwekerijen.
Gebruik handschoenen enveiligheidsschoenen.

Milieu
Gebruik zoveel mogelijk milieuvriendelijk materiaal zoals bindband van katoen enraffia.
Sommige soorten rubberband, aldan niet versterkt met canvas, worden gemaakt van recyclingmateriaal.

Kosten
De kosten zijn deaanschaf-, aanleg-enonderhoudskosten.

Merken
Voor meer specifieke informatie wordt verwezen naar deleveranciers.
BINDMATERIAAL, BOOMBANDEN EN-HOUDERS

type

maten

richtprijs (ƒ)

Bindbuis

rol 500 m (4,8 mm)
rol 500 m (7,8 mm)

46,78,-

Bindband

rol 500 m (10 mm)
100 m (30 mm) :

116,116,-

Raffia

per kg

13,-

Plasticband

rol 25 m
rol 100 (30 mm)

54,25
131,-

Rubberband

rol 100 m (40 mm)
rol 15 m (30 mm)

62,12,-tot15,-

Rubberbandversterktmetcanvas

perstuk(25mm)
rol 15 m (50 mm)

0,55
13,50

Elastischerubberband

rol 15 m (40 mm)

19,-/m

Nylonband

permeter

1,75

Kettingband

perstuk:
rol 50 m :

1,40
53,40

Gevlochtenkokosvezel

rol50 m(20-30mm)

39,75

Rubberboomhouder

perstuk

1,75

Gegalvaniseerde boomhouder

perstuk

6,-

Opbindbeugel

perstuk

5,50 tot 11,50

Aanschuiflussen

100 st. (30 mm)
100 st. (50 mm)

52,50
62,50

c
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Boompalen
Boompalen zijn bedoeld om bomen na het planten enige tijd steun te geven zodat de wortels
zich in de grond kunnen vastzetten.

Uitvoeringen
Boompalen kan men indelen in:
- lange houten palen; lengte 2,5 en 3 m en diameter 7, 8, 9 en 10 cm;
- korte houten palen; lengte vanaf 80 cm tot 200 cm, oplopend met 20 cm en
diameter 7 en 8 cm;
- kunststof palen; diverse lengten en diameters, een veel gebruikte maat is250 x 9,5 cm.
Voor bijzondere toepassingen zijn afwijkende maten te leveren.
De houten palen zijn te leveren in zowel verduurzaamde als niet verduurzaamde uitvoering. Het
creosoteren en het wolmaniseren van de diverse houtsoorten zijn de meest gebruikte en toegestane methoden in Nederland. Bij creosoteren wordt het hout geïmpregneerd met creosootolie.
Bijwolmaniseren gebruikt men metaalzouten om te impregneren.

Werking
Na het planten is het noodzakelijk om bomen enige tijd steun te geven. Het wortelstelsel moet
de kans hebben om zich in de grond te verankeren. Erzijn verschillende manieren om een boom
steun te geven:
- bovengronds door één of meer lange of korte palen die naast de boom worden geplaatst;
- ondergronds door een driehoek van palen die over de wortelkluit wordt gelegd. Deze palen
worden vastgezet aan drie verticale palen die stevig in de grond zijn geslagen.
De periode dat een boom steun nodig heeft isonder andere afhankelijk van de boomsoort,
grondsoort en standplaats. Normaal gesproken isde boom na twee tot drie groeiseizoenen voldoende verankerd en kan de paal (of palen) worden weggehaald. Bij ondergrondse verankering
worden de palen niet weggehaald.
Bij korte palen krijgt de boom meer bewegingsvrijheid en zal zich sneller en beter verankeren.
Het prijsvoordeel kan ook een reden zijn om korte palen te gebruiken.
Bij grotere bomen (omtrek vanaf 14 cm) isde kroon zo zwaar dat het verstandig is lange palen te
gebruiken.
Op vandalisme-gevoelige plaatsen en plaatsen waar valwinden voorkomen, bijvoorbeeld in de
nabijheid van flats, worden ook voor kleinere bomen lange palen aanbevolen. Bij bomen die met
kluit worden geplant kan ondergrondse verankering worden toegepast.

JZ

Palen die niet zijn verduurzaamd, kunnen maar éénmalig worden gebruikt. Het is mogelijk dat bij
niet verduurzaamde palen tijdens de opslag al rot optreedt. Hierdoor kan het gebeuren dat de
paal al korte tijd na het plaatsen afbreekt.
Verduurzaamde palen gaan ongeveer 15 jaar mee en kunnen dus meerdere malen worden
gebruikt. Niet verduurzaamde palen moeten, alszeworden opgeruimd, als bouwafval worden
behandeld. Gecreosoteerde palen vallen onder chemisch afval.
Kunststof palen gaan zeer lang mee maar hebben als nadeel de hoge prijs, ongeveer drie maal zo
hoog alsvan een verduurzaamde paal van dezelfde afmeting.

Werkmethode
Bij gebruik van één boompaal wordt deze in het plantgat geplaatst voor het planten van de
boom. Bij plaatsing achteraf is het gevaar van wortelschade groot. De paal wordt in een voorgeboord gat geplaatst en de laatste 30 cm in vaste grond geslagen met een handhei of slegge. In
gevallen waar vóórboren niet nodig iswordt de paal rechtstreeks in de grond geplaatst. De paal
wordt aan de kant van de meest heersende windrichting (meestal zuidwest) geplaatst.
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Bij meer dan één boompaal wordt de eerste paal gezet voor het planten van de boom, zoals hierboven beschreven. De tweede en derde paal als het mogelijk isook voor het planten plaatsen,
anders met de nodige voorzichtigheid erna.
Bij gebruik van twee palen komen de palen haaks op de meest heersende windrichting te staan.
Bij drie palen in een driehoeksverband om de boom.
Hulpmiddelen zijn:
- grondboor met de juiste diameter;
- handhei of paalhamer/sleg;
- een palentrekker voor het verwijderen van de paal.

Onderhoud
Controleer jaarlijks op stevigheid en eventuele ingroei van de stam, 'kopschade'.

Milieu
Let bij het gebruik van verduurzaamde boompalen op het KOMO-keur. De keur geeft de garantie
dat een impregneermiddel isgebruikt dat in Nederland istoegestaan.
Verduurzaamde palen hergebruiken, anders goede niet verduurzaamde palen nemen.
Kunststof palen zijn gemaakt van recyclingmateriaal.

Ervaringen
Palen van de houtsoorten vuren, douglas en lariks zijn geschikt. Grenen isvooral in de dunnere
maten minder geschikt omdat er een hoger risico op breuk isdoor het voorkomen van takkransen.

Kwaliteitseisen
Rondhout moet aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in NEN 5492
voor rondhoutpalen. Als de palen zijn verduurzaamd met de vacuüm- en drukmethode kunnen
ook een aantal eisen worden gesteld. De betreffende eisen zijn opgenomen in de NEN-normen
en worden, met een aantal aanvullende voorwaarden, in KOMO-certificaten vastgelegd.
Onder KOMO-keur vervaardigde produkten zijn herkenbaar aan labels die de herkomst (certificaatnummer), het toepassingsgebied (kleur- of lettercode) en het produktievolgnummer aangeven. De kleur- of lettercode voor het toepassingsgebied iswat boompalen betreft wit of de
letter C. Betreffende de houtkwaliteit isde kleurcode groen en de lettercode B. De labels worden
per bundel palen aangebracht.
Om schade aan de stam te voorkomen moeten boompalen zijn gekruind (aan de bovenzijde
afgeschuind). De boompalen moeten stevig in de grond staan. Door de palen minimaal 60 cm in
de grond te brengen, bieden zevoldoende stevigheid.

Kosten
De kosten zijn de aanschaf-, plaatsings- en onderhoudskosten.

TC

Aanbevelingen
Bij het aanschaffen van boompalen kan men eisen stellen aan de bewerkingen, de houtsoort en
het al dan niet verduurzaamd zijn. Indien verduurzaamd hout isgewenst, moet men letten op:
- soort verduurzaming (creosoot of zout);
- verduurzaamd volgens vacuüm- en drukmethode;
- toepassingsgebied (contact met de grond);
- of er op elke bundel een label voor het verduurzamen (wit of C) zit;
- of er op elke bundel een label voor de houtkwaliteit (groen of B)zit;
- of er op elke bundel het produktievolgnummer zit.
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Merken
Voor meer specifieke informatie wordt verwezen naar de leveranciers.
TYPEN, MATEN EN RICHTPRIJZEN BOOMPALEN

maten(cm)

richtprijs(ƒ)(perstuk)

korte houtpaal (behandeld)

8x150

4,-

lange houtpaal (behandeld)

9x250

6,50

kunststof paal vierkant

9,7x9,7x215

47,- tot 57,-

10x10x300

60,- tot 80,-

type paal

rond

10x170

32,-

15x215

82,-

Paalgatenboren en paalhamers
Paalgatenboren of grondboren zijn hulpmiddelen voor het handmatig maken van paalgaten.
Paalhamers (of sleggen) zijn handgereedschappen die worden gebruikt voor het in de grond
slaan van palen.

Uitvoeringen
De Edelmanboor, wordt vervaardigd in vier verschillende types, te weten:
- kleitype (diameters 7, 8 en 10 cm);
- combinatietype (diameters 4 tot 20 cm);
- zandtype(diameters 7en 10 cm);
- grofzandtype (diameters 7 en 10 cm).
Verder zijn er nog:
- de Riversideboor (diameters 5, 7, 8, 10 en 14 cm);
- de boor voor grindrijke grond (diameters 7, 10 en 14 cm).

£

De Edelmanboor wordt vervaardigd in verschillende types (foto: Eijkelkamp)
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Genoemde typen boren zijn verkrijgbaar in zowel eendelige alstweedelige uitvoeringen. Voor
verlenging zijn tussenstukken met verbindingen verkrijgbaar. De tweedelige boren zijn leverbaar
met verschillende verbindingen, te weten:
- de bajonet-verbinding (met sluitbus). De voordelen zijn het snel en zonder gereedschap kunnen koppelen en het niet klemmen. Nadelen zijn dat de sluitbus verloren kan raken en de verbinding is niet spelingvrij.
- de conische schroefdraad-verbinding. Voordeel isdat de schroefdraad bij meerdere verlengstangen steviger isdan de andere verbindingen. Bijveelvuldig gebruik kan de schroefdraad
beschadigen en/of vast gaan zitten.
- de snelverbinding met drukknop. Devoordelen zijn dat de snelverbinding snel en zonder
gereedschap iste koppelen en niet gaat klemmen. Nadelen zijn een minder sterke verbinding
als de andere verbindingen, het 'borgkogeltje' raakt snel beschadigd en de verbinding is niet
spelingvrij.

De tweedeligeboren zijn leverbaar met bajonetverbinding waarmee dedelensnelenzondergereedschap
zijn tekoppelen

IC

Paalhamers, ook wel sleggen genoemd, zijn gemaakt van hout, staal of kunststof. Hamerkoppen
van hout bestaan uit één stuk of zijn uit delen verlijmd. Het gewicht van de paalhamers ligt tussen de 2,5 en de 10 kg.
Handheien zijn gemaakt van hout of staal en wegen tussen 10 en 20 kg.

Werking
Edelmanboor
De Edelmanboor bestaat uit twee lepelvormige bladen, die aan de onderkant samenkomen in
een puntstuk. De lepels voeren bij het draaien de grond in het boorlichaam. De vorm van de
lepels bepaalt of de grond in de boor blijft zitten of niet.

707

Stads- enlaanbomen

Devorm en breedte van de bladen bij een Edelmanboor zijn bepalend voor het vasthouden en
het verwijderen (lossen) van de grond. Voor alle grondsoorten, mits niet te hard en er geen stenen of veel grind inzit, iseen type Edelmanboor verkrijgbaar.
- Het kleitype heeft smalle bladen en geeft daardoor weinig weerstand bij het boren. Deze lost
ook makkelijk.
- Het zandtype heeft bredere bladen en kan de grond goed vasthouden.
- Het combinatietype ligt tussen het klei- en zandtype, houdt zandig materiaal matig vast en
kleiig materiaal isgoed te lossen.
- Het grofzandtype ; aande bladen iseen extra vleugel gelast, zodat de boor meer gesloten is
en zeer losse grond goed wordt vastgehouden.
- De Riversideboor, een open buis met aan de onderkant twee scherpe boorbladen (beitels).
De boorbladen maken de grond los en voeren het de buis in.
De Riversideboor wordt gebruikt in harde, stugge gronden zoals droge kleigrond en grond met
veel fijn grind. Door de buisvormige constructie lost deze boor niet zo makkelijk als de andere
typen boren.
- De boor voor grindrijke grond bestaat uit twee lepelvormige bladen die, in tegenstelling tot
de Edelmanboor, niet in een puntstuk samenkomen maar schuin naar beneden en naar buiten
zijn gericht. De boor 'vreet' zich als het ware in de grond.
Doordat de bladen ten opzichte van elkaar kunnen veren,worden stenen ertussen vastgeklemd
en zo uit het boorgat verwijdert.

Paalhamers
Bij paalhamers wordt met de hamer bovenop de paalkop geslagen. Het gewicht van de hamer,
samen met de kracht van de zwaaiende beweging van de bedieningspersoon, zorgen ervoor dat
de paal de grond in wordt gedreven.

Hondhei
De handhei wordt over de paal geplaatst, opgetild en naar beneden getrokken. Door het
gewicht en de kracht waarmee de handhei naar beneden wordt getrokken, wordt de paal de
grond ingedreven. De handhei kan door één of twee personen worden bediend.
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Dooreerst paalgaten teborenzijn palen makkelijker in degrond te zetten
Niet alleen voor het maken van paalgaten maar ook voor het nemen van grondmonsters zijn
genoemde boren bruikbaar.
Paalhamers worden gebruikt voor het plaatsen van boompalen, afrasteringspalen en dergelijke.
De maximale hoogte van de paal waarbij nog goed en ergonomisch met een paalhamer kan
worden gewerkt, is rond schouderhoogte van de bedieningspersoon.
De handhei wordt ingezet voor het plaatsen van boom- en afrasteringspalen. Met een handhei
kan boven schouderhoogte worden gewerkt. Bij een stalen handhei zijn hiervoor vaak de handvatten verlengd.

Werkmethode
Men dient de boor één àanderhalve slag rechtsom te draaien. De boor heeft dan ongeveer 15
cm grond opgenomen. Bij los materiaal moet de boor vol worden gedraaid.
Bij boren in klei is het aan te raden de boor niet geheel vol te draaien. Eente volle boor is moeilijk
uit het boorgat te krijgen, de boor zuigt zich vast, en het is lastig om de boor te lossen. Een boor
gevuld met klei kan worden gelost door de punt van de boor in de grond te zetten en daarna de
boor linksom te draaien. De klei wordt dan uit de boor gedraaid.
Lichtere grond kan men lossen door voorzichtig met de boor op een paaltje of iets dergelijks te
tikken of de grond met de hand verwijderen.

r

Voor het plaatsen van palen worden de paalgaten voorgeboord. De laatste 20 tot 50 cm wordt
de paal met behulp van een paalhamer of handhei de grond ingeslagen. In harde grond moet
men oppassen voor het kapot slaan van de paalkoppen.
Door de paalhamer op een juiste manier te hanteren, kunnen lichamelijke ongemakken worden
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voorkomen. Bij het omhoog halen van de hamer één hand dicht bij de kop plaatsen. Door de
korte hefboom is minder kracht nodig om de hamer te tillen. Bij de neergaande slag de hand die
dicht bij de kop van de hamer isgeplaatst, verplaatsen naar het uiteinde van de steel en het totale gewicht van de hamer op de paal laten komen. Om het kapot slaan van de paalkoppen te
voorkomen, kan over de paalkop een passende ijzeren bus worden geplaatst.
Als er een hydraulische graafmachine is, kan deze de palen de grond indrukken of trillen.

Onderhoud
Na gebruik de boren schoon maken en invetten tegen roestvorming.
Beschadigingen aan de bladen met een vijl bijwerken.
De hamer en hei schoonmaken na gebruik.
Controleer of de steel vastzit in de hamerkop.
De steel controleren op beschadigingen.

Veiligheid
Bij het inslaan van palen wordt vaak de paal rechtop gehouden door een tweede persoon. Hierbij
is het belangrijk dat de helper niet te dicht bij de paal staat, omdat bij misslaan of afschampen
van de hamer ernstige ongelukken kunnen gebeuren. Met bijvoorbeeld een lat of tak met aan
het uiteinde een gaffel kan de helper op veilige afstand blijven.
Het aanleren van een juiste slagtechniek voorkomt ongemakken en mogelijke blessures. Boven
schouderhoogte slaan isniet aan te raden.
Bij het inslaan van lange palen, boven schouderhoogte, op een verhoging gaan staan. Dit moet
wel een stabiele verhoging zijn. Gebruik geen wankele keukentrapjes op de rand van het plantgat. Een handhei iseen betere oplossing. Bij gebruik van een handhei moet men oppassen dat bij
het zakken van de paal de handhei niet over de kop van de paal schiet.
Het bedienend personeel moet veiligheidsschoenen en handschoenen aan hebben.
Regelmatig onderhoud kan ongelukken voorkomen. Zie de hierboven aangegeven onderhoudsmaatregelen.
Bij het boren zoveel mogelijk met een rechte rug werken.

Milieu
Gebruik voor het invetten van de boren biologisch afbreekbare ( kettingzaag)olie.

Produktiviteit

£

De produktiviteit van het plaatsen en vastzetten van palen wordt onder andere bepaald door de
grondsoort, de diameter van de boor, de snelheid waarmee de gaten worden geboord en de
palen in de grond worden gedreven, obstakels en harde lagen in de grond. Zie thema
Bosverjonging Bodembewerkingsapparatuur.
De kwaliteit van de handeling isgoed wanneer de gaten recht en op de juiste diepte zijn
geboord, en de palen recht in de grond worden geslagen en heel blijven.

Kosten
De kosten zijn de aanschaf- en onderhoudskosten.
De onderhoudskosten bestaan uit: de kosten van het schoonmaken, eventuele reparaties en vervanging van een onderdeel en het scherp houden van de boren.
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Aanbevelingen
Bij het aanschaffen van een boor zijn de volgende aanbevelingen te geven:
- Het type boor moet passen bij de grondsoort.
- Let op de soorten verbindingen van de verlengstangen.
Bij het aanschaffen van een paalhamer of handhei moet op het gewicht worden gelet. Te zware
of te lichte hamers vragen extra energie van de bedieningspersoon om de palen in teslaan.
Merken
Voor meer specifieke informatie wordt verwezen naar de plaatselijke leveranciers.
MODELLEN EN RICHTPRIJZEN PAALCATENBOREN

model

richtprijs (ƒ)

eendelig lichteuitvoering

50,- tot 70,-

eendeligzwareuitvoering

145,-tot 210,-

verlengstuk

55,-

TYPEN EN RICHTPRIJZEN PAALHAMERS

type

richtprijs(ƒ)

Paalhamer

hout: 50,-tot 130,-

Handhei

ijzer:

62,-

staal:

225,-tot250,-

Watergeefsystemen
Watergeefsystemen zijn bedoeld om bomen in de eerste jaren na de aanplant van water te voorzien.

Uitvoeringen
Drie typen watergeefsystemen worden onderscheiden:
- een (geribbelde) drainagebuis;
- bovengronds water geven;
- permanent watergeefsysteem.

Werking
(Geribbelde) drainagebuis; tijdens het planten van de boom wordt een drainagebuis boven de
wortels gelegd, ongeveer 15 cm onder het maaiveld om de kluit heen. Dit is beduidend hoger
dan de drainagebuizen die worden gebruikt als horizontale ventilatiekanalen; zie Beluchtingssystemen.
De uiteinden van de buis komen boven de grond uit of worden door een tegel of een deksel
afgesloten.Tijdens droge perioden kan water via de buis worden ingelaten.
De gebruikte buis kan een landbouw-drainagebuis zijn. Omhullingsmateriaal is niet nodig, omdat
watergeefsystemen alleen voor enkele jaren worden gebruikt.

mm^-^
JT
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Tijdenshetplanten van deboom wordt dedrainagebuis boven dewortelsgelegd, ongeveer vijftien
centimeter onder het maaiveld

Bij bovengronds water geven wordt water gegeven bovenop de plantspiegel. Om te voorkomen dat het water wegloopt kan er een aarden walletje om de plantspiegel worden gelegd.
De plantspiegel kan ook verdiept worden aangelegd met het nadeel dat ook afstromend water
van de verharding wordt opgevangen. Dat water kan vaak vervuild zijn met olieresten,wegenzout en dergelijke. Tijdens natte perioden kan een verdiepte plantspiegel een verzamelbak worden van water waardoor de boom tekort aan zuurstof kan krijgen. In beplantingsstroken en bermen met doorlatende grond kan een verdiepte plantspiegel wel voldoen als mogelijkheid voor
het bovengronds water geven.
Permanente watergeefsystemen zijn ingegraven leidingen waarbij door vaste aansluitpunten
water wordt toegediend. Gedoseerde toediening gebeurt door druppelsystemen of door waterdoorlatende slangen.
Een pomp met drukvat voedt de systemen. De pomp staat in verbinding met open water, grondwater, een watertank op een vrachtwagen of achter een trekker, of de waterleiding.
Bij druppelsystemen ishet nodig het water te ontijzeren om verstoppingen van de gaten te voorkomen. Erzijn gespecialiseerde bedrijven voor het aanleggen van dit soort systemen.
Water geven is nodig tijdens de eerste jaren na aanplant (de aanslagperiode) van de boom. Dure
constructies zijn alleen nodig in een voor de boom kunstmatige omgeving en moeten zoveel
mogelijk worden voorkomen.
Bij een nieuwe aanleg worden de buizen na het planten van de boom aangebracht (langs de
rand van het plantgat) net boven de wortels van de geplaatste boom. Voordat het systeem wordt
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aangebracht, moeten de boompalen zijn geplaatst om beschadiging van de buizen en leidingen
te voorkomen.
Bij het plaatsen van een watergeefsysteem bij al eerder geplante bomen wordt net buiten de
wortelzone een sleuf gegraven waarin de buizen komen.
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Bijaleerdergeplante bomen wordtnet
buitende wortelzoneeen sleuf
gegravenwaarin debuizen komen

Onderhoud
Het onderhoud bestaat uit:
- de aarden wallen bijwerken bij bovengronds water geven;
- bij permanente systemen regelmatig controleren, tijdens droge perioden elke week, op verstoppingen en het functioneren van pomp, kranen en dergelijke.
Voor de winter moeten leidingen en toebehoren leeg en droog worden gemaakt om bevriezing
te voorkomen.

Veiligheid
Bij het watergeven met een tank duidelijk waarschuwingsborden neerzetten voor het verkeer.
Bij de graafwerkzaamheden moet het bedienend personeel veiligheidsschoenen aan hebben. Het
dragen van handschoenen wordt aanbevolen.

r

Milieu
Het gebruik van kostbaar drinkwater moet men voorkomen. Water uit een nabij gelegen sloot of
ander oppervlaktewater kan voldoen, mits dat niet isvervuild.

Produktiviteit
De produktiviteit hangt afvan het watergeefsysteem en isafhankelijk van de grondsoort, de soort
en de grootte van de boom.
Het is beter een flinke hoeveelheid water per keer te geven dan vaak een klein beetje. Bij het laatste krijgen alleen de boven liggende wortels water en de dieper liggende wortels niet.
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Controleer regelmatig op verstoppingen

De kwaliteit van de handeling isgoed wanneer de buizen boven de wortelzone liggen en de
boom bij toediening het water daadwerkelijk krijgt.
Onderzoek vooraf isvan belang voor dejuiste keuze van het systeem.

Kosten
De kosten zijn, afhankelijk van het soort materiaal en periode van gebruik, de aanschaf-, aanlegen onderhoudskosten.
De onderhoudskosten houden in:het schoonmaken van de systemen, eventuele reparaties en
vervanging van onderdelen.

Aanbevelingen
Voor het gebruik van watergeefsystemen worden de volgende aanbevelingen gedaan:
- Bedenk hoelang het systeem moet voldoen en stem de constructie en materialen hier op af.
- Zorg voor optimale groei-omstandigheden zodat water geven alleen in en direct na de aanslagperiode nodig is.
- Houd het systeem zo simpel mogelijk.
- Bij bovengronds water geven heeft een niet verdiepte plantspiegel de voorkeur boven verdiepte door minder kans op instroom van vervuild water.
- Beperk het gebruik van drinkwater.
- Beter een keer genoeg en veel water geven dan vaak een klein beetje.

Merken
Voor meer specifieke informatie wordt verwezen naar de leveranciers.

JC

TYPEN EN RICHTPRIJZEN WATERGEEFSYSTEMEN

type
drainagebuis (permeter)

richtprijs(ƒ)
diameter

65 mm:
80 mm:
100 mm:

3,
3, tot 5
5, tot 7

permanentesystemen(permeter)
opaanvraag
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Beluchtingssystemen
Beluchtingssystemen zijn ventilatiekanalen die zorgen dat er voldoende zuurstof bij de boomwortels kan toetreden.

deksel
segment
filter

^^

s ^

u

•r

i

conus segment
T-stuk

' *ft '
Een gangbaar beluchtingssysteem(illustratie: Copijn, Utrecht)

Uitvoeringen
Erworden horizontale en verticale ventilatiekanalen onderscheiden.

Verticaleventilatiekanalen:
Ronde buis; in diverse diameters te verkrijgen. Het meest gebruikte type heeft een diameter van
160 mm. De lengten zijn 50, 70, 100 en 350 cm. Om inspoeling te verminderen wordt rondom
de buis filtermateriaal aangebracht.
Vierkante buis; bestaat uit segmenten van 1 3x1 3x10,5 cm die door een klipsysteem aan elkaar
worden gekoppeld. De lengte isdoor het klipsysteem te variëren. Rondom de buis wordt filtermateriaal aangebracht om inspoeling te verminderen.
Ventikeerpalen; geperforeerde stalen palen met een lengte van ongeveer 1,5 m. De palen worden
± 0,75 m in de grond geplaatst envervullen zo defunctie van ventilatiekoker. Het bovengrondse
deel beschermt de boom tegen de gevolgen van aanrijding en dergelijke.

JC

Beluchtingsmat; bestaat uit een weefsel van kunststof draden die op de contactpunten zijn versmolten. Het volume van de beluchtingsmat bestaat zodoende voor 95 % uit open ruimte. De
matten worden geleverd op rollen met een lengte van 45 m. De mat is 1 m breed en 1 7 mm
dik.
De matten zijn aan beide zijden afgedekt met een filtervlies om inspoeling te verminderen.
Het vlies steekt rondom 10 cm uit, zodat een overlapping met aangrenzende matten mogelijk is.
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Ventikeerpalen: depalen worden ±0,75mindegrond
geplaatsten vervullen zo de functie van ventilatiekoker. Het
bovengrondsedeelbeschermtdeboom tegen aanrijdingsschade

Horizontale ventilatiekanalen:
Drainagebuis; alsverbinding tussen de verticale kanalen (ringleiding). De gangbare diameters
zijn: 60, 80 en 100 mm. De drainagebuis iszowel met alszonder ommanteling te leveren.
Drukverdelingsmaten; worden toegepast om de druk van de bestrating te verdelen. Wanneer
de mat wordt gelegd met dezijkanten naast de verharding, kanvia de mat enige luchtuitwisseling plaatsvinden. Drukverdelingsmatten zijn dichter geweven dan beluchtingsmatten.

C

Bovenaanzicht
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Drukverdelingsmatten verdelen dedruk van debestrating.
Zezijndichtergeweven dan beluchtingsmatten
(illustratie: Copijn, Utrecht)

Watergeefsystemen

Filtermateriaal
Dit dient om inspoeling van de ventilatiekanalen te verminderen:
- Voor horizontale ventilatiekanalen (ringleidingen) zijn er filters van: kokosvezel, kunststofvezel,
polystyreenkorrels (piepschuimkorrels) en filterdoek.
- Voor verticale ventilatiekanalen zijn erfilters van grind (maat 5 tot 15 mm), geëxpandeerde
kleikorrels, lava en filterdoek.

Afdekkingsmateriaal:
Beluchtingstegels; afmetingen zijn 30x30x6 cm (vijf gaten) en 30x30x7 cm (vier gaten). Erzijn
soorten waar aan de onderzijde een ruimte is uitgespaard waarin de ventilatiekoker past. Het
voordeel isdat zo'n tegel goed dragend kan worden geplaatst zonder op de ventilatiekoker te
rusten.
De tegels zijn voorzien van vier of vijf gaten die recht of conisch van vorm zijn. Conische gaten
hebben, alsze met de grootste opening naar beneden zijn gelegd, het voordeel dat ze minder
snel verstoppen.
Afsluitkappen voor ronde buizen (diameter 1 60 mm) voorzien van gaten. De afsluitkappen kunnen worden gebruikt als de ventilatiekanalen niet in de verharding uitkomen maar in de beplanting.
Deksels en roosters voor vierkante buizen die kunnen worden gebruikt in verhardingen en in
beplantingen (metaal of gietijzer).
Roosters voor beluchtingsmatten die kunnen worden gekoppeld, worden gebruikt om de
beluchtingsmatten te bevestigen en op te nemen in de verharding.
Beluchtingspalen zijn geperforeerd en worden geplaatst op de ventilatiekoker. Het voordeel is
dat minder snel verstopping optreedt en de boom wordt door de palen beschermd tegen aanrijdingsschade en dergelijke.

Sommigesoorten beluchtingstegels hebben aan de onder-

fo

zijde eenruimte waarin het uiteinde van ventilatiekoker
past

Verbindingsmoffen (T-stukken):
- T-stukken zijn verkrijgbaar in diverse maten onder andere: 80x80x160 mm, 100x100x160
mm, 160x160x160 mm.

Speciale uitvoeringen
Beluchtingssystemen kunnen eventueel ook worden gebruikt om de boom in droge perioden van
water te voorzien. Het nadeel van deze systemen isdat ze onder of naast de wortels liggen en
het water zal dewortels niet bereiken. Een drain die voor watergeven wordt gebruikt, moet
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boven de wortels liggen en ligt daarom apart van het beluchtingssysteem zelf.
De ringleidingen liggen onder de verticale beluchtingskokers. Het nadeel hiervan isdat vuil dat
door de kokers omlaag valt direct in de ringleiding terecht komt. Door de ringleiding niet onder
maar ± 20 cm boven de onderkant van deverticale kokers te plaatsen, komt het vuil niet direct in
de ringleiding. Het koppelen van de ringleiding aan de verticale kokers is nu niet mogelijk met
een T-stuk, maar in de kokers worden op 20 cm van de onderkant gaten geboord waarin de ringleiding wordt bevestigd.

Werking
Door de koker of structuurmat kan bovengronds en ondergronds een uitwisseling plaatsvinden
tussen zuurstof (en andere gassen). De diameter en constructie van het systeem zijn van groot
belang. Bijverticale ventilatiekokers, die niet door een ringleiding zijn verbonden, iseen minimale diameter vereist van 160 mm. Door de verticale kokers met elkaar te verbinden door middel
van een ringleiding wordt de luchtbeweging vele malen groter. Dan kan de diameter van de
kokers kleiner zijn, minimaal 120 mm. Bezuinig niet op de diameter van de kokers.Te grote
kokers zijn niet schadelijk voor de boom, te kleine kokers wel.
De kokers moeten een perforatie hebben van ongeveer 30 %.
De diameter van de ringleidingbuis isvan minder belang; 80 mm isvoldoende. Ook de mate van
perforatie bij de ringleiding is minder belangrijk; de 'landbouw-drainagebuis' isvoldoende geperforeerd.
Het is belangrijk dat de kokers en de ringleiding niet dichtslibben met gronddeeltjes, straatvuil
en/of bladeren. Dit kan worden voorkomen door filtermateriaal, een laag van minimaal 5 cm, om
de kokers en ringleidingen aan te brengen. Filterdoek verstopt sneller dan 'korrel'materiaal.
Vervuilen van de kokers met straatvuil en bladeren iste voorkomen door de kokers af te dekken
met roosters, gatentegels of deksels. De kokers worden nog meer beschermd tegen vervuiling
door onder de tegels filterdoek aan te brengen.
Filterdoek moet periodiek worden gecontroleerd en bij vervuiling worden vervangen. Ook de
roosters, gatentegels en deksels regelmatig controleren en schoonmaken. De kokers kunnen bij
lichte vervuiling met perslucht worden gereinigd.
Bij de ringleiding is inspoelen van gronddeeltjes te voorkomen door het juiste omhullingsmateriaalte kiezen. Het te gebruiken omhullingsmateriaal is afhankelijk van de grondsoort en de duur
dat het beluchtingssysteem moet blijven functioneren.
Natuurlijke omhullingsmaterialen, zoals kokos, kunnen onder bepaalde bodemomstandigheden
afbreken.
Eenveel gebruikte omhulling is PP700. Deze bestaat uit polypropeenvezels waarvan 90 % van
de poriën kleiner zijn dan 700 u. Belangrijk isdat de buizen zijn voorzien van een KOMO-keurmerk.

KT

Beluchtingssystemen worden gebruikt bij:
- nieuwe aanleg, waarbij de verse plantgatvulling veel zuurstof verbruikt;
- een slecht of ondoorlatend wegdek op en rond het plantgat;
- het ophogen van het bestaande maaiveld rondom bomen.
Een beluchtingssysteem gaat twee àdrie jaar mee. Door dichtslibbing loopt de werking sterk
terug.

Praktijk
Bij een nieuwe aanleg wordt na het graven van het plantgat de ringleiding aangebracht langs de
rand van het plantgat en op de juiste diepte (= net onder de wortels van de te plaatsen boom).
Voordat het systeem wordt aangebracht, moeten de boompalen zijn geplaatst om latere bescha718

Beluchtingssystemen

diging van de kokers en de ringleiding te voorkomen. Bij het aanvullen van het plantgat moet
rekening worden gehouden met het filtermateriaal dat om de kokers komt. Met een hulpkoker,
waarvan de diameter groter isdan de ventilatiekoker, kan het filtermateriaal gemakkelijk worden
aangebracht rond de ventilatiekoker. Voor een ventilatiekoker met een diameter van 160 mm is
een hulpkoker van 250 mm geschikt.
Nadat de grond rondom de kokers isaangebracht, kunnen de hulpkokers weer worden verwijderd.
Bij het plaatsen bij bestaande bomen wordt net buiten de wortelzone een sleuf gegraven waarin
de ringleiding komt. Op de plaatsen waar een koker moet komen een groter gat graven, het systeem monteren en de sleuf weer vullen. Het aanbrengen van hulpkokers gebeurt als hiervoor
beschreven.

Onderhoud
Het onderhoud houdt in:
- controleren en schoonhouden van de gatentegels en roosters;
- controleren en schoonhouden van de ventilatiekokers met perslucht;
- bij permanente systemen door middel van zuurstofmetingen in de bodem de werking controleren.

Veiligheid
Openliggende plantgaten moeten duidelijk worden gemarkeerd.
Tijdens de werkzaamheden moet het bedienend personeel veiligheidsschoenen aan hebben. Het
dragen van handschoenen wordt aanbevolen.

Produktiviteit
De produktiviteit hangt af van het type beluchtingssysteem.
De kwaliteit van de handeling isgoed wanneer het beluchtingssysteem op de hiervoor beschreven manier isaangelegd. Dan kan worden gegarandeerd dat de boomwortels voldoende zuurstof zullen krijgen.

Kosten
De kosten zijn, afhankelijk van het soort materiaal en periode van gebruik, de aanschaf-, aanlegen onderhoudskosten.
De onderhoudskosten houden in:het schoonmaken van de systemen, eventuele reparaties en
vervanging van een onderdeel.

Aanbevelingen
Voor het aanschaffen van beluchtingssystemen worden de volgende aanbevelingen gedaan:
- Gebruik materialen met KOMO-keur.
- Bepaal hoelang het systeem moet voldoen en stem de constructie en materialen hier op af.
- Zorg voor materiaal met voldoende perforatie en omvang zodat voldoende luchtuitwisseling
kan plaatsvinden.
- Kies bij de aanleg voor een goed geconstrueerd en duurzaam systeem en pleeg regelmatig
onderhoud; bezuinig niet op de diameter van de kokers.

mm^~>.
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Merken
Voor meer specifieke informatie wordt verwezen naar de leveranciers.

ONDERDELEN BELUCHTINGSSYSTEEM

type

richtprijs(ƒ)

ventilatiekanaal (per meter, diameter 160 mm)

17,-

drukverdelingsmat (perm2)

21,-

vierkante buis (per segment)

4,-

beluchtingsmat (perm2)

19,-

ventikeerpaal

op aanvraag

filtermateriaal nylonkous (perm2)
korrels (zak à401)

27,11,50

beluchtingstegel

6,-tot 12,-

afsluitkap

6,50

deksel en rooster

op aanvraag

beluchtingspaal

op aanvraag

T-stuk

11,-tot 25,-

Verplantmachines
Verplantmachines worden ingezet bij het verplanten van bomen. Het belangrijkste onderdeel is
de hydraulische schep of het verplantelement waarmee de boom met kluit en al wordt vrijgestoken en opgenomen.

£

Het belangrijkste onderdeelisdehydraulische schepof verplantelement
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Uitvoeringen
Drie typen verplantmachines worden onderscheiden:
- de zogenaamde schepbak, is meestal gemonteerd aan een zware wiellader;
- met hydraulisch bediende schoppen, is in verschillende uitvoeringen te verkrijgen: getrokken, aangebouwd aan trekker of wiellader en opgebouwd op een vrachtauto;
- met onderdoordraaiend rooimes, wordt meestal aan een (rups) trekker aangebouwd.
De kluitdiameter wordt bepaald door de afmetingen van de werkende delen (schepbak, rooimes
of schoppen).

Speciale uitvoeringen
Voor bomen die niet met bovenstaande machines kunnen worden verplant vanwege hun formaat, beschikbare ruimte, financiële middelen en dergelijke, zijn diverse andere methoden ontwikkeld, onder andere:
- het 'Newman'-systeem. Hierbij wordt de kluit losgegraven en verstevigd door middel van
metalen frames en banden. Nadat de kluit isverstevigd wordt de boom uit het gat getild en
verplaatst door een (hydraulische) kraan.
- metalen dragers onder de kluit doorpersen. Deze dragers worden aan elkaar verbonden, voorzien van hijsogen en met boom en al door een (hydraulische) kraan uit het gat getild.

Werking
Schepbak
Met een zware wiellader wordt een grote 'schep' onder de wortelkluit geschoven. Hierna wordt
de boom met kluit en al uit de grond getild en recht opstaand verplaatst.

Deschepbakwordt bij grote bomen, tot eenkluitdiameter van 4,5 m ingezet
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Hydraulisch bediende schoppen
Bij de hydraulisch bediende schoppen worden armen met grote 'spaden' hydraulisch om de
boom heen gezet. Hierna worden de spaden hydraulisch in de grond gedrukt waarbij de wortels
die buiten de kluit steken, worden afgesneden. Hierna wordt de boom met kluit uit de grond
getild en verplaatst.
Met dezelfde machine kunnen ook de plantgaten worden gemaakt die dan precies op maat zijn
voor de te verplanten boom. De uitkomende grond kanweer worden gebruikt om, op de plaats
waar de te verplanten boom isgerooid, het gat aan te vullen.

Onderdoordraaiendrooimes
Het halfcirkelvormige mes van de machine snijdt onder de wortelkluit door. Hierna wordt het
mes terugbewogen tot recht onder de kluit en wordt de boom uit de grond getild.

Inzetbaarheid
De schepbak wordt bij grote bomen ingezet, tot een kluitdiameter van 4,5 m. Eenvereiste is dat
er voldoende ruimte om de boom iszodat de machine kan manoeuvreren.
De machine met hydraulische schoppen wordt zowel in boomkwekerijen als bij het verplanten
van grote bomen gebruikt. De diameter isdan ook sterk afhankelijk van het doel en het type
machine en varieert van 30 cm voor kwekerijmachines tot 300 cm voor grote zelfrijdende machines.
De machine met het onderdoordraaiend mes wordt ingezet bij het verplanten van kleinere
bomen. Deze machine isontwikkeld voor het gebruik in boomkwekerijen. Afhankelijk van het
doel en het type machine varieert de kluitdiameter van 30 tot 120 cm.
Afhankelijk van het formaat van de te verplanten boom en de omstandigheden kunnen de volgende machines en hulpmaterialen worden gebruikt:
- hydraulische graafmachine, voor het losgraven van de kluit en het uit het gat tillen van de
boom;
- kabel of zaag die onder de kluit door wordt getrokken om wortels door te zagen;
- handlieren om de boom vast te zetten op een frame;
- (hydraulische) kraan voor hijswerkzaamheden;
- jute of krimpfolie om de kluit te verstevigen, bij elkaar te houden en tegen uitdrogen te
beschermen;
- bij kluitdiameters tot ongeveer 1 m kan de kluit worden verstevigd door gaas om het jute te
spannen. Hiervoor isspeciaal gaas (gegloeid vierkant vlechtwerk) verkrijgbaar;
- hoogwerker voor het inbrengen van kabels en dergelijke;
- jute of andere middelen om de stam te beschermen tijdens hijs- en transportwerkzaamheden;
- dieplader; om te voorkomen dat de boom en vooral de kluit beschadigen tijdens het laden op
een dieplader is een kantelbak ontwikkeld. Gebruik hiervan verdient aanbeveling.

Vereiste kennis

£

Voor verplantwerkzaamheden van grote bomen isveel kennis en ervaring nodig. Daarom worden deze werkzaamheden in de praktijk uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven die de juiste
machines en kennis in huis hebben.

Werkmethode
De boom voorbereiden op het verplanten door rondom de wortelkluit een sleuf te graven die
wordt gevuld met een goed doorwortelbaar grondmengsel. De boom zal hierin haarwortels vormen en bij het verplanten is het risico van het uit elkaar vallen van dewortelkluit veel minder. De
verhouding tussen de doorsnede van de stam en die van de wortelkluit moet ongeveer 1:10
bedragen.
Deze methode kan alleen worden toegepast als ongeveer twee tot drie jaar van tevoren bekend
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isdat men gaat verplanten. De kans op een goede hergroei na het verplanten wordt door deze
methode vergroot.
In de praktijk zal het regelmatig voorkomen dat tussen het besluit tot verplanten en de uitvoering ervan niet veel tijd zit. De boom wordt dan zonder voorbereidingen verplant.
Bij korte transportafstanden kan een te verplanten boom door de verplantmachine of hydraulische kraan worden getransporteerd. Bij grotere afstanden wordt een grote verplantmachine op
een vrachtauto of een dieplader gebruikt.
Vóór het graven controleren of er geen kabels en/of leidingen liggen (zie: Kabel- en leidingdetectie).

Onderhoud
De betreffende instructieboeken geven de nodige informatie.

Veiligheid
Voor de veiligheid van omstanders en de omgeving zijn de volgende punten van belang:
- Bijverplantwerkzaamheden moet het verkeer worden gewaarschuwd door het plaatsen van
bebakening.
- De omgeving duidelijk afzetten en publiek uit de buurt houden.
- Openliggende plantgaten moeten duidelijk worden gemarkeerd.
Voor het bedienend personeel isvan belang dat ze:
- veiligheidshelm dragen;
- trekkers of wielladers gebruiken met veiligheidsbeugels of cabines.
- bij geluidsniveaus tussen de 80 en 90 dB(A) wordt het gebruik van gehoorbeschermers aanbevolen.

Milieu
Bij het gebruik van machines kan geluidshinder plaatsvinden.
Lekkage van hydraulieksystemen is mogelijk. Indien mogelijk biologisch afbreekbare hydrauliekolie gebruiken.

Produktiviteit
De produktiviteit (aantal verplantingen per uur) van de verplantmachine wordt bepaald door:
- het gebruikte type en het vermogen van de machine;
- de boomdiameter;
- het aantal bomen;
- het af te leggen traject;
- de kroongrootte van de boom;
- de bereikbaarheid van oude en nieuwe standplaats.
De kwaliteit van het verplanten isgoed wanneer:
- geen kroon- en stambeschadiging optreedt;
- geen of beperkte beschadigingen aan wortels voorkomen;
- de kluitgrootte in overeenstemming is met de omvang van de boom.

JT

Kosten
Verplantmachines worden meestal gehuurd. Voor het gebruik van deze machines wordt rekening gehouden met gemiddelde verplantomstandigheden (onder andere terrein, bekabeling,
transport).
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KOSTEN PER DRAAIUUR

aftakas (60kW)

zelfrijdend (75kW)

diameter kluit(cm)

60-100

40-120

aanschafprijs(ƒ)

32.500

65.000

afschrijving (jaarxdraaiuren)6x300

4.875

9.750

onderhoudskosten (//jaar)

2.600

9.100

overige kosten(//jaar)

2.925

6.718

kosten perdraaiuur (//uur)

34,66

85,22

aftakas (60kW)

zelfrijdend (75kW)

werkuur vande machine(//uur)

24,26

59,65

werkuur trekker (//uur)

26,05

manuur (//uur)

40,-

40,-

90,31

99,65

KOSTEN PER WERKUUR

produktiviteit(boom/uur)
kosten perwerkuur (//uur)

KOSTEN PER BOOM (MET GEGEVEN BEPERKINGEN)

dbh (cm)verplanteboom

kosten(ƒ)exclusiefBTWenoverhead

<25

200 - 750

35-45

750 -1.500

50-70

1.500-3.000

dbh:diameter op borsthoogte
De kosten omvatten alleen het oprooien, transport over kleine afstanden (minder dan 5 km) en
het herplanten van de boom.
Niet inbegrepen zijn de aankoop van de boom, de bomengrond, de grondtransportkosten en
dergelijke.
De kosten hangen samen met onder andere de omstandigheden, verkeerssituatie, te gebruiken
materieel en kluitframe.

Aanbevelingen

JC

Let bij de aanschaf van een verplantmachine op de volgende punten:
- voldoende hefvermogen;
- voldoende indringend vermogen van de spaden of het snijmes;
- bescherming van de wortelkluit tijdens transport tegen uitdrogen en beschadigen.
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Merken
VERPLANTMACHINES

MERK

vermogen

gewicht

type

(kW)

(kg)

uitvoering

aantal

kluitgrootte

richtprijs

importeur/

spaden

diameter/

(ƒ)

fabrikant

diepte(cm)

DAMCOM

|.van Dam bv

diameter

FZ80

15

FZ120
FZ150
HST-340N

1300

zelfrijdend

rondmes

30-80

50.000

15

1600

zelfrijdend

rondmes

40-120

65.000

20

2000

zelfrijdend

rondmes

50-150

op aanvraag

30

1550

zelfrijdend

4

30-70

90.000
90.000

HST-340S

30

1500

zelfrijdend

4

30-70

HST-470

49

2300

zelfrijdend

4

40-80

105.000

HZC 16-22

12

1080

zelfrijdend

30-80

50.000

HZC26-30

20

1350

zelfrijdend

40-100

70.000

YMD-60

8

750

zelfrijdend

40, 45, 50, 60

43.000

KLR-400

15

400

aftak(3)

3

30, 35, 40, 50

25.000

KLR-700

40

900

aftak(3)

4

40, 50, 60, 70

47.500

KLR-800

50

1200

aftak(3)

4

50, 60, 70, 80

55.000

KLR-1000

60

800

aftak

4

60,70,80,100

32.500

KLR-1200

80

1050

aftak

6

80,100,125

47.500

KLR-600

30

2500

zelfrijdend

4

30, 50, 60

125.000

KLR-800

40

3800

zelfrijdend

4

50, 60, 70, 80

140.000

KLR-1000

49

4500

zelfrijdend

4

80-100

170.000

KLR-1200

61

5500

zelfrijdend

6

80,100,125

200.000

rondmes

KLR-1600

120

3500

aftak

6

100-120

opaanvraag

KLR-2000

140

4500

aftak

6

140-160-180-200

op aanvraag

zelfrijdend

rondsnijmes

diameter

12

1080

rupsen

1

30-40-50-60-70

RB 750

48

1450

aftak(3)

4

75/50-45

KB 1150

55

aftak(3)

4

115/85-55

KB 1400

65

aftak(3)

4

140/103-65

KB 1 700

140

aftakß)

4

170/125-80

HOLMAC
HZC/16-22

Steenbergenbv

o.a

MDE

Huverba

VERMEER

951

wiellader

3

84/74

opaanvraag

6600

7.938

vrachtauto

4

168/137

o.a.

8000

10.569

vrachtauto

4

203/137

o.a.

9400

15.628

vrachtauto

4

239/165

o.a.

439

aftak(3)

4

51 / 4 6

o.a.

TS-20

IC

Vermeer Holland

3300

22

hydraulisch
TS-30
TS-30-3P

43

1.721

getrokken

4

76/61

o.a.

1.239

aftak(3)

4

76/61

o.a.

hydraulisch
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VERPLANTMACHINES (VERVOLG)

MERK

vermogen

gewicht

type

(kW)

(kg)

uitvoering aantal
spaden

kluitgrootte

richtprijs

importeur/

diameter/

(ƒ)

fabrikant

diepte(cm)

13

2.973

getrokken

4

112/102

TS-44M

3.013

vrachtauto

4

112/102

o.a.

TS-44T

2.457

vrachtauto

4

112/102

o.a.

TS-44A

o.a.

TS-50M

3.677

vrachtauto

4

127/122

o.a.

TS-60S

6.124

vrachtauto

4

152/107

o.a.

TS-84T

12.271

vrachtauto

6

213/137

o.a.

Snoeischaren en -zagen
Snoeischaren en -zagen zijn handgereedschappen die worden gebruikt om snoeiwerkzaamheden
te verrichten.
De snoeischaar bestaat uit twee messen, een bewegend bovenmes en een vast ondermes.
Een handsnoeizaag bestaat uit een getand blad en een handvat.
Bij stoksnoeizagen is het handvat vervangen door een dul waarin een verlengstuk past.

Uitvoeringen
Scharen
De soorten snoeischaren (knip-systemen) zijn:
- aambeeldschaar;
- aambeeldschaar met trekkende snede;
- papegaaiebekschaar.
Eriseen grote variatie aan uitvoeringen waaronder:
- scharen voor linkshandig gebruik;
- gecoate messen om roestvorming en aanslag door plantesappen en vocht tegen te gaan;
- roestvast stalen messen;
- scharen waarbij de bek onder een hoek ten opzichte van de handvaten staat. Dit heeft het
voordeel dat de pols bij het knippen minder ver gebogen hoeft te worden;
- handvat voorzien van een rolgreep. Door de vermindering van wrijving tussen handvat en vingers worden blaren voorkomen.

t:

Diversesnoeischaren en takkenscharen
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Diverse snoeizagen

Zagen
-

Handsnoeizaag;
Inklapbaar; lengte 15 tot 20 cm, verschillende merken en typen;
Vast; lengte 25 tot 70 cm,verschillende merken en typen.
Stoksnoeizaag;
Korte modellen (30 tot 50 cm); diverse modellen en merken;
Lange modellen (± 90 cm); Hengste, Hengste Amazone, Folsche en MB snoeizaag.

Erzijn uitvoeringen met een uittrekhaak aan de zaag.Verder kunnen bepaalde typen worden
geleverd met geharde tanden.
De stokken voor de stokzagen zijn in diverse uitvoeringen en materialen te verkrijgen:
- aluminium;
- geplastificeerd aluminium;
- glasfiber;
- rond of ovaal;
- lengte één of twee meter, te koppelen met een verbindingsdul;
- telescoopstokken tot een lengte van ongeveer vijf meter.

Werking
De aambeeldschaar; het bewegende, snijdende mes (bovenmes) snijdt het te knippen materiaal
af op een vast ondermes. Dit ondermes issoms voorzien van een v-vormige sleuf waar het
bovenmes in valt.
Erzijn aambeeldscharen die werken volgens het principe van de trekkende snede. Het bovenmes
maakt niet alleen een verticale maar ook een horizontale beweging. Hierdoor wordt de snijdende
werking van het bovenmes verbeterd.
De aambeeldschaar wordt ingezet voor licht snoeiwerk. Een nadeel isdat deze schaar een plettende werking heeft en daardoor minder geschikt isvoor professioneel gebruik.

70

De papegaaiebekschaar; het bewegende, snijdende mes snijdt het te knippen materiaal af langs
een vast ondermes.
De schaar wordt gebruikt voor al het voorkomende snoeiwerk. Afhankelijk van de uitvoering en
de kwaliteit kunnen takken tot een diameter van ± 25 mm worden geknipt.
Eensnoeischaar wordt altijd met het bovenmes tegen de stam gehouden. Hierdoor wordt voor727
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komen dat er takstompen blijven zitten en de takaanzet wordt beschadigd.
Een aambeeldschaar plet takken veel meer dan een papegaaiebekschaar. Door botte en/of slecht
afgestelde scharen en zagen ontstaan rafelige snoeiwonden.
De handsnoeizaag heeft een licht gebogen zaagblad met een fijne betanding. De tak wordt
afgezaagd door een trekkende beweging te maken en een lichte druk op de zaag uit te oefenen.
Handsnoeizagen worden ingezet voor het afzagen van takken tot een hoogte van zo'n twee
meter. In de praktijk worden deze zagen gebruikt bij jonge bomen en bij zogenaamde bemantelingssnoei.
Bij de stoksnoeizaag wordt de zaag op een stok bevestigd waardoor het mogelijk isom tot
ongeveer 6 m hoogte takken uit een boom te zagen. Dezagen zijn meestal gebogen en verkrijgbaar met diverse betandingen.
De korte modellen van stoksnoeizagen hebben meestal dezelfde betandingen als de handsnoeizagen.
De lange modellen:
- Hengste zaag:zaag met een versterkte rug en redelijk fijne betanding, geschikt voor het zagen
van takken tot een diameter van ongeveer 5 cm.
- Hengste Amazone zaag:zelfde betanding als de gewone Hengste zaag maar zonder versterkte
rug. Hierdoor isde zaag ook geschikt voor takken met een grotere diameter.
- Folsche zaag:zaag met grove betanding en geschikt voor dikke takken. Nadeel van de grove
betanding iseen minder vlakke snoeiwond en het is moeilijk een begin van de zaagsnede mee
te maken (zaag dringt moeilijk in).
- MB zaag:de betanding lijkt op die van een Folsche zaag maar is minder grof.

Onderhoud
Het onderhoud van snoeischaren houdt in:
- scherp houden van het bovenmes;
- beschadigingen aan het ondermes weghalen door te vijlen;
- de afstelling van boven- en ondermes controleren, met name bij de papegaaiebekschaar;
- scharnierpunt invetten.
Gebruik een vijl en een wetsteen om het mes te slijpen en het nodige gereedschap voor het
afstellen van de schaar.
Let erop of voor de schaar losse onderdelen zijn te verkrijgen.
Het onderhoud van snoeizagen houdt in:
- scherp houden van dezaag;
- na gebruik schoon en droog maken.

Veiligheid
Plaats waarschuwingsborden bij de werkplek en pas op met de lengte van de stokken.

7Z

Stop een snoeischaar niet in de zak maar gebruik een snoeischaar-etui.
Het dragen van een helm en veiligheidsschoenen is verplicht.
Oogbescherming isgewenst i.v.m. het vrijkomen van zaagsel tijdens het zagen.
Draag werkhandschoenen bij het gebruik van niet geplastificeerde aluminium stokken.

Bedieningsgemak
Enkele zaken waar men op moet letten zijn:
- voor linkshändigen zijn er 'linkse' scharen;
- de vorm van de handgrepen;
- de papegaaiebekschaar knipt lichter dan een aambeeldschaar;
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-

een rolhandgreep kan blaren voorkomen;
stootkussens om schokken op te vangen bij het dichtgaan van de schaar;
het gewicht van de schaar;
de schaar moet een (makkelijk te bedienen) sluiting hebben;
houdt de schaar scherp en goed afgesteld;
houdt de pols zo recht mogelijk.

Werk met stokzagen niet met een steel langer dan 6 m. Langere stokken belasten het lichaam
onaanvaardbaar.

Kosten
De kosten zijn de aanschaf- en onderhoudskosten.
De onderhoudskosten houden in: het schoonmaken, eventuele reparaties en vervanging van een
onderdeel en het scherp houden van het blad.

Merken
Voor meer specifieke informatie over snoeischaren en -zagen wordt verwezen naar leveranciers.
TYPEN, MERKEN EN RICHTPRIJZEN SNOEISCHAREN

type

merk

richtprijs (ƒ)

Snoeischaar

Felco,Gardena,Oregon,Pica,Sandvik, Stihl,Votex

22,- tot 85,-

Takkenschaar

Bulldog, Corona,Felco,Freund,Gardena,Oregon,Sandvik,
Stihl,Waldteufel

50,- tot 170,-

T Y P E N , MERKEN EN RICHTPRIJZEN SNOEIZAGEN

type

merk

richtprijs (ƒ)

Handsnoeizaag

Baier,Bushman,Felco,|iri,Sandvik

17,- tot 77,-

Stoksnoeizaag

Bushman, Folsche,Hengste,MB,Sandvik,Silky

72,- tot 96,-

c
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Motorkettingzagen
Motorkettingzagen zijn onmisbaar. De motorkettingzaag is in de groenverzorging zowel inzetbaar bij onderhoud als bij velling en verkleining.
Het veilig, snel en nauwkeurig werken met een (motor-)kettingzaag vraagt om een behoorlijke
opleiding en technische kennis.
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De kettingzaag is zowel inzetbaar bij onderhoud als bij velling en verkleining

Uitvoeringen
Motorkettingzagen zijn in te delen naar aandrijving, motorvermogen/cilinderinhoud en geleiderlengte en daarmee naar de aard van de werkzaamheden. Hoe sterker de zaag, des te langer kan
de geleider zijn. De cilinderinhoud varieert ongeveer van 30 tot 120 cm 3 .
INDELING KETTINGZAGEN

benaming/werk

cilinderinhoud(cm3)

vermogen(kW)

geleiderlengte(cm)

gewichtzonder
brandstof enolie(kg)

£

licht

30-50

1,8-2,5

±30-38

5,5 - 6,5

middel

50-60

2,5 - 3,3

38-45

6,5-8

(zeer)zwaar

60-75

3,3 en>

45 en >

8en>

De aandrijving van de zaagketting en het smeersysteem gebeurt mechanisch. De aandrijvingsbron kan zijn:
- elektrisch;
- hydraulisch;
- pneumatisch;
- een verbrandingsmotor.
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De door een elektromotor aangedreven motorzaag wordt indeprofessionele sector voornamelijk gebruikt ophoutwerven enin (overdekte) rondhoutbewerkingsbedrijven. Deze blijven daardoor vrij vanuitlaatgassen diekunnen blijven hangen. Vanwege debeperkte bewegingsvrijheid
door hetaanwezige snoer endenoodzakelijke stroombron, isdittype niet geschikt ominde
bos- enlandschapsbouw engroenvoorziening tegebruiken.
Hydraulisch aangedreven kettingzagen worden vaak vanaf eenhoogwerker gebruikt. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van dehydraulische installatie van de hoogwerker.
Pneumatische kettingzagen worden indefruitteelt engroenvoorziening gebruikt, waarbijde
benodigde luchtdruk wordt geleverd door een compressor.
Hetgrootste deelvan demotorzagen echter wordt aangedreven door een tweetakt-benzinemotor.
De aandrijving vandeketting geschiedt via een tandwiel datdoor decentrifugaalkoppeling aan
de krukas van demotor isgekoppeld.

Speciale uitvoeringen
De motorzaag moet voorzien zijn vaneenkettingrem. Hetbedieningsmechanisme bevindt zich
standaard voor dedraagbeugel; een tweede mogelijkheid iseen rembediening bijhet handvat.
Op veel professionele zagen kaneenhandvatverwarming en/of katalysator worden bijgeleverd.
Deze voorzieningen komen degezondheid vandebedieningspersoon tengoede.
Zowel motorzagen, hydraulische alspneumatische zagen zijn leverbaar opeen verlengstok.Dit
soort zagen wordt vooral gebruikt bijbegeleidingssnoei vanlaanbomen.

Werking
De meeste motorzagen worden door eentweetakt-verbrandingsmotor aangedreven. Hethele
werktuig bestaat uiteen huis metdaarin deaandrijfbron, destartinrichting, het remmechanisme,
het elektro-technisch gedeelte endebrandstof- enolietank. Dekettinggeleider zitaan deaandrijfbron gekoppeld.
Debouw vaneen kettingzaag

draagbeugel
kettingrem
/"\/
veltanden
geleider

repeteerstarter

UU
^\__j|

fen^H

,

handvat

£~\"~}B

T

**W8!WéJ««ao»aEl«U^K^

olietank
brandstoftank

De vormgeving
De ombouw moet zominmogelijk uitstekende delen hebben. Bovendien moet dezaag instandaarduitvoering in balans zijn tenopzichte van dedraagbeugel.
Een gladde bodemplaat isvan groot belang omdemachine over destam te kunnen laten glijden
bij hetuitsnoeien.
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Eengladde rechterzijkant is noodzakelijk om het vellen laag boven het maaiveld mogelijk te
maken.
De bedieningsonderdelen moeten gemakkelijk te bereiken en te bedienen zijn zonder de rechter
hand te verplaatsen. Dat geldt voor de contactschakelaar, de choke, de gasblokkeerknop en de
schakelaar voor de handvatverwarming. Dezaag mag uitsluitend rechtshändig worden bediend.

Degeleider
De geleider wordt met één of twee moeren aan het motorblok bevestigd. Dezaaglengte is het
gedeelte van de geleider dat buiten het huis steekt. Die kan een lengte hebben tussen 30 en 120
cm; gangbaar is 35-50 cm.
De geleiders zijn gemaakt van hoogwaardige staalsoorten. Erzijn twee typen: de 'hard-top' en de
'roll-top'. De hard-topgeleider is massief en de geleidegroef in de neus isvoorzien van een extra
geharde laag; de extra wrijving aan de neus resulteert in een relatief groot vermogensverlies. De
roll-topgeleider bestaat uit drie lagen die op elkaar zijn gepuntlast en heeft in de neus een tandwiel waar de ketting overheen loopt.

Dezaagketting
De zaagketting isopgebouwd uit verschillende soorten schakels die met elkaar zijn verbonden
door klinknagellagercombinaties:
- beiteltandschakels;
- verbindingsschakels;
- aandrijfschakels.
Alle drie schakelsoorten kunnen de rol vervullen van veiligheidsschakel; de vorm wijkt dan per
stuk af van het basistype (zie ook: Veiligheid). Veiligheidsschakels verminderen de kans op het
terugslaan van de zaag, de 'kick-back'. Dat gevaar bestaat wanneer men met het bovenste neusgedeelte van de geleider met draaiende ketting een tak of stamstuk raakt. Daarbij kan de rechte
voorkant van de dieptesteller zich afzetten en vastslaan waardoor de zaag terug kan slaan.

A.Beiteltandschakel
B.Verbindingschakel
C.Aandrijfschakel
D. Beveiligingmet verbindingsschakel

£
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Bij een zaag hoort een geleiderblad, enbijdatblad een specifieke ketting. Een motorzaagketting
heeft devolgende karakteristieke maten:
- desteek van deketting;
- dedikte van deaandrijfschakel;
- delengte van deketting.
Deze maten zijn meestal opdegeleider aangegeven.
De steek van deketting isdeafstand tussen drie opeenvolgende klinknagels, gedeeld door twee.
De maat wordt in inches (") ofinmillimeters (mm) aangegeven. Dekettingsteek wordt bepaald
door desteek van hetaandrijftandwiel enstaat innauw verband methetvermogen (kW) vande
motorzaag. Naarmate desteek groter is,ishetmateriaal zwaarder en deketting sterker.
VERBAND TUSSEN STEEK EN VERMOGEN

steek

vermogen

0.404" =
3/8"

10,26 mm

4 kWenmeer

=

9,32 mm

2,5 - 4 kW

0.325" =

8,25 mm

2 - 2,5 kW

De groefbreedte indegeleider isbepalend voor detegebruiken dikte van deaandrijfschakel.
De lengte van deketting wordt aangegeven methetaantal aandrijfschakels enhangt samenmet
de lengte van degeleider.
De motorkettingzaag wordt ingezet bijhetsnoeien van bomen enbijhetverkleinen van takken
en boomstammen.
De elektrische, hydraulische enpneumatische kettingzagen hebben een 'vaste' aandrijvingsbron
nodig. In destad isdatgeen probleem. In bossen levert hetwel een probleem op,namelijkhet
meenemen van zware generatoren of compressoren.
De motorkettingzaag kanuiteraard welopalle typen terrein worden ingezet.

70
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Vereiste kennis/vaardigheid
Het volgen van een cursus voor motorkettingzagen wordt sterk aanbevolen. In de opleiding
moeten de volgende onderwerpen aan de orde komen:
- veiligheid van de machine;
- persoonlijke beschermingsmiddelen;
- onderhoud;
- werktechniek.

Onderhoud
Om de functies van de ketting (snijden, lossen, ruimen en de mate van indringen) optimaal te
kunnen verrichten, moeten de verschillende schakels goed functioneren. Met name aan de beiteltandschakels moet men veel en regelmatig onderhoud plegen. De verschillende slijphoeken en
de hoogte van de dieptestellers moeten consequent over alle schakels worden doorgevoerd.
Voor kettingonderhoud zijn diverse hulpmiddelen en gereedschappen:
- een ronde vijl in een vijlhouder voor de beitelhoeken;
- een platte vijl voor de dieptesteller;
- mallen voor de tandhoeken en de dieptestelling;
- klemmen om de zaaggeleider en/of de zaagketting te fixeren;
- een schuifmaatje voor de uniforme beitellengte;
- een elektrische slijpmachine.
Devijldiameter van de ronde vijl wordt bepaald door de beitelhoogte. Alsvuistregel voor de
keuze van een vijl geldt, dat de vijl éénvijfde tot ééntiende van zijn diameter boven de beitel
moet uitsteken.Voor de juiste vijlmaat zie instructieboek en informatie die bij de ketting wordt
geleverd, of raadpleeg een dealer.
Bij het slijpen uit de hand met de ronde vijl isde vijlhouder een eenvoudig hulpmiddel om de
juiste vijlhoeken te verkrijgen. Het type vijlhouder isafhankelijk van de beitelhoogte en de
gebruikte vijldiameter. Bij een vijlhouder wordt een gebruiksaanwijzing bijgeleverd. Volg deze
nauwkeurig op.

TZ

In de werkplaats kan de ketting met een slijpmachine worden geslepen: deze machine zit in een
frame waardoor de slijphoeken van de dunne slijpsteen ingesteld kunnen worden. Het machinaal
slijpen wordt echter afgeraden omdat bij de meeste machines:
- de kwaliteit van het slijpwerk minder isdan wanneer met een goede vijl en handkracht gevijld is;
- men gauw geneigd is het slijpen in het veld uit te stellen tot men weer in de werkplaats isen
dus te lang doorwerkt met een botte ketting;
- het meer tijd in beslag neemt dan vijlen in handkracht;
- de kans op verbranden van de beiteltanden groot iswaardoor de hardheid van de chroomlaag die voor de scherpte zorgt, wordt aangetast met als gevolg dat de ketting sneller bot
wordt;
- de dieptestellers zullen met handkracht moeten worden gevijld of men moet een andere schijf
monteren op de machine. Bij bedrijven waar veel zagen in omloop zijn, kan het machinaal slijpen in een werkplaats gebeuren.
Naarmate de ketting ouder wordt, treedt sneller slijtage aan de kettingonderdelen op. Bij een
juist gebruik en onderhoud zal de slijtage echter zo gering zijn dat de ketting niet onaanvaardbaar verzwakt. Eenjuist gebruik houdt onder meer in:
- het niet doorwerken met een botte ketting;
- juiste wijze van vijlen;
- juiste kettingspanning;
- voldoende smering.
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Veiligheid
Omstanders moeten buiten het werkgebied blijven in verband met lawaai, uitlaatgassen, gevaar
voor vallende takken en bomen, en gevaar van de machine zelf.
Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen isverplicht voor het bedienend personeel.
De veiligheidsbroek moet voldoen aan EN 381-5, model A.
Om professioneel zelfstandig te mogen werken met een motorzaag, moet men 18 jaar of ouder
zijn.

handbescherming

kettingrem

A.V. (anti-vibratie)
voorziening

De veiligheidsvoorzieningen

Bij een motorkettingzaag moet men letten of de volgende onderdelen op de machine zitten en
functioneren:
- trillingdempers (anti-vibratierubbers);
- (automatische) kettingrem;
- veiligheidsketting;
- kettingvanger;
- verbreed achterhandvat;
- gasbeveiliging.
Zie ook 'Aanbevelingen'.
Een in verhouding te zware machine is niet verantwoord. Men raakt snel vermoeid.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Het dragen van de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) volgens het
Landbouwveiligheidsbesluit is verplicht:
- helm (in verband met het gevaar van vallende takken);
- gehoorbescherming (het beste zijn oorkappen);
- oog- of gelaatsbescherming (ruimzichtbril of gelaatsscherm);
- veiligheidsbroek met beenbescherming;
- handschoenen (soepel en dun, bijvoorbeeld zacht leer);
- veiligheidsschoeisel met stalen neus, goed geprofileerde doorlopende zool en bij voorkeur
wreefbescherming.

r

Voor de eisen die aan de bescherming gesteld worden, zie thema Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bedieningsgemak
Men moet letten op het gewicht van de machine. Eente zware motorkettingzaag kan rugklachten veroorzaken. Het hanteren wordt bemoeilijkt en dat vergroot de kans op ongelukken.
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Milieu
De uitstoot van uitlaatgassen heeft negatieve gevolgen voor het milieu. Ook op lekkage van het
oliesysteem moet men attent zijn. Gebruik en zorg voor:
- biologisch afbreekbare kettingolie;
- synthetische brandstof;
- katalysator;
- juiste carburateur-afstelling;
- juiste wijze van aftanken (vuldoppen).

Hetdragen van persoonlijke
beschermingsmiddelen is volgenshet Landbouwveiligheidsbesluit verplicht

Produktiviteit
De produktiviteit hangt onder andere af van de staat van de kettingzaag (onderhoud) en van het
bedieningspersoneel (bekwaamheid, ervaring). Zie de normeringen van Staatsbosbeheer en
IMAG-DLO.

Kosten
KOSTEN PER DRAAIUUR

ÎZ

licht

middel

zwaar

aanschafprijs (ƒ)

1.300

1.450

1.800

afschrijving(jaar xdraaiuren) 1x 1000

1.170

1.305

1.620

onderhoudskosten (//jr)

1.521

1.697

2.106

overige kosten (//jr)

3.647

5.252

6.335

kosten per draaiuur (//uur)

6,34

8,25

10,06

Licht

Middel

Zwaar

werkuurvan de machine (//uur)

4,44

5,78

7,04

manuur (//uur)

40,-

40,-

40,-

kosten per werkuur (//uur)

44,44

45,78

47,04

KOSTEN PER WERKUUR
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Aanbevelingen
Bij de aanschaf en het gebruik van een motorzaag moet men erop letten dat de machine voorzien isvan:
- Trillingdempers, ook wel anti-vibratierubbers genoemd: door deAV-rubbers tussen de motor
en de handvatten wordt de trillingsoverdracht op het lichaam sterk teruggebracht.
- Kettingrem: de draaiende ketting kan door een terugslag (kick-back) de bedieningsman treffen. De rem inschakelen bij gevaarlijke situaties. Eenautomatische rem verdient de voorkeur.
- Veiligheidsketting: deveiligheidsschakels dienen om de dieptestellers over obstakels heen te
leiden. Daardoor verkleint de kans op een terugslag.
- Kettingvanger: bij het breken of aflopen van de ketting kan deze worden opgevangen door de
kettingvanger, een uitsteeksel bij het aandrijftandwiel.
- Verbreed achterhandvat: de verbreding voorkomt dat een van het blad afgelopen ketting de
rechterhand kan raken.
- Casbeveiliging: gas geven is door deze beveiliging alleen mogelijk als de hand het handvat
zodanig omsluit dat de beveiligingspal wordt ingedrukt. Ongewild gasgeven door bijvoorbeeld het haken achter een tak isdan vrijwel uitgesloten.

Merken
Per merk zijn er zeer veel typen en veel variaties. Daarom de beperking tot een lijst van merken
die in het professionele werk kunnen worden ingezet.
KETTINGZAGEN

MERK

::

;? ::•:: :;: :•::^::;:-o ;:; fe

DOLMAR

A.Vledder Technische Productenbv

ECHO

Helthuis PowerProductsbv

HOMELITE

0. de LeeuwGroentechniek bv

HUSQVARNA

Husqvarna Bos&Tuin

IDEAL (pneumatisch)

Lozeman Tuinmachines

IONSERED

TerWeeieAlmelobv

KOMATSU ZENOAH

Yamaha Motor Nederland bv

MCCULLOCH

FAMNederlandbv

OREGON

Helthuis PowerProductsbv
DenayerToolsBVBA

PARTNER

Matracom International bv

SHINDAIWA

Matracom International bv

SOLO

lean Heybroekbv/ DeGraaft

STIHL

AndreasStihlbv

TITAN

FAMNederland bv

TOPSO

MDSbv

VOTEX (pneumatisch)

VogelenzangAndelstbv

WINDSOR (pneumatisch)

Lozeman Tuinmachines

JC
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Met eenhoogwerker komt men
opplaatsen dieandersniet of
i ä H moeilijk zijn tebereiken
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Hoogwerkers
Hoogwerkers zijn machines die een werkplatform in verticale en in horizontale richting kunnen
verplaatsen. Zo kan men op plaatsen komen, zoals in boomkruinen, die anders niet of moeilijk
zijn te bereiken.

Uitvoeringen
Drie uitvoeringen hoogwerkers worden onderscheiden:
- schaarhoogwerkers;
- knikarmhoogwerkers;
738
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telescoophoogwerkers.
De knikarm- en telescoophoogwerkers zijn onder te verdelen in:
- zelfrijdende hoogwerkers;
- ruwterrein hoogwerkers;
- kniktelescoop hoogwerkers;
- mobiele auto hoogwerkers;
- aanhanger hoogwerkers.
Het hydraulische systeem wordt door een elektro-, benzine- of dieselmotor aangedreven.

Speciale uitvoeringen
In sommige gevallen wordt een, meestal omgebouwde, brandweerladderwagen gebruikt. Deze
ladderwagens mogen alleen worden gebruikt wanneer zevoorzien zijn van een werkplatform van
waaruit bediening mogelijk is.
Bij sommige hoogwerkers zijn aansluitingen voor hydraulische snoeischaren en kettingzagen in
het werkplatform aangebracht.

Werking
Schaarhoogwerkers
Op een onderstel komt een schaarconstructie met werkplatform. De 'scharen' worden hydraulisch bediend en duwen het werkplatform rechtstandig omhoog. Eenschaarhoogwerker is door
zijn constructie ongeschikt voor werken in bomen.

Knikarm- en telescoophoogwerkers
Op een onderstel voorzien van luchtbanden of rupsen komt een 360° draaibare bovenbouw. In
deze bovenbouw zit de aandrijfmotor, het hydraulisch systeem en een bedieningspaneel.
Bij een knikarmhoogwerker zijn aan de bovenbouw twee of meer hydraulisch bedienbare gieken
gemonteerd met aan het eind een werkplatform.
Bijtelescoophoogwerkers is er één giek gemonteerd die hydraulisch uitschuifbaar is.
Erzijn ook combinaties van knikarm- en telescoophoogwerkers op de markt. Bedienen van het
geheel kan zowel vanaf de grond alsvanuit het werkplatform.

Inzetbaarheid
Hoogwerkers worden ingezet bij begeleidingssnoei en kroonverzorging. De keuzevan het type
wordt bepaald door:
- terreinomstandigheden;
- soort verharding;
- aanwezigheid van bovengrondse leidingen;
- de aard van het werk.
De te bereiken hoogte varieert van 4 tot 50 m. Ook met een hoogwerker is het soms lastig om
alle plaatsen in een kroon te bereiken. Een combinatie met klimmaterialen isdan mogelijk.
De meest wendbare machine isde knik-telescoophoogwerker.

mm*-^

Werkmethode
De machine horizontaal plaatsen en indien nodig en mogelijk afstempelen (steunpoten uitzetten).
Controleer:
- brandstofvoorraad;
- motoroliepeil;
- hydrauliek-oliepeil;
- werking van de bedieningshandels;
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Demeestwendbare machine isde knik-telescoophoogwerker

- leidingen op lekkage;
- (ernstige) zichtbare beschadigingen.

Onderhoud
Voor het onderhoud de hierboven aangegeven controlepunten controleren en de punten die in
het bijbehorende instructieboek staan.
Eens per jaar moet een keuring plaatsvinden. Het isaan te bevelen deze keuring door het
Algemeen Bureau voor Ongevallenpreventie en Materieelzaken (ABOMA) te laten uitvoeren.

Veiligheid

IC

Hoogwerkers moeten voldoen aan de eisen die omschreven staan in P-blad 81 (tweede druk).
Enkele belangrijke eisen zijn:
- duidelijke, Nederlandstalige bedieningsvoorschriften. Deze moeten goed leesbaar en onuitwisbaar op de machine zijn aangebracht;
- het werkplatform moet kunnen worden bediend vanuit het platform en vanaf de grond.
- regelmatig onderhoud plegen;
- de machine elk jaar laten keuren. Het keuringsmerk moet duidelijk op de machine zichtbaar
zijn;
- de elektriciteitsvoorziening moet voldoen aan de NEN-norm 1010;
- de machine moet in iedere stand van het werkplatform tegen kantelen zijn gezekerd;
- de hydraulische installatie moet zijn beveiligd tegen slangbreuk en overbelasting.
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Het werkplatform moet aan de volgende eisen voldoen:
- geheel gesloten leuning op 1 m hoogte;
- kniegeleider op 50 cm;
- voetstootlijst van 10 cm hoog;
- anti-slip bodem.
Voor de veiligheid van omstanders en de omgeving zijn devolgende punten van belang:
- werkplek goed markeren;
- waarschuwen voor eventueel vallend hout;
- de machine nooit onbeheerd in uitgeschoven toestand achterlaten.
Het personeel moet:
- veiligheidshelm dragen;
- veiligheidsschoenen dragen;
- Als er vanuit het werkplatform met een kettingzaag wordt gewerkt, gelden de eisen zoals die
voor kettingzagen en de bediening ervan zijn gesteld.

Bedieningsgemak
Probeer het werkplatform zo dicht mogelijk bij de werkplek te manoeuvreren. Uit het platform
hangen en dan zagen belast de rug te veel.

Milieu
Gebruik biologisch afbreekbare hydrauliek-olie. Bij lekkage van hydraulieksystemen blijft de schade aan het milieu beperkt.

Produktiviteit
De produktiviteit van de hoogwerker wordt onder andere bepaald door:
- het gebruikte type (hefvermogen, werkbereik, daal- en stijgsnelheid);
- de situatie waarvoor de machine wordt ingezet met andere klimmaterialen.

Kosten
TIJD EN KOSTEN VOOR SNOEIEN MET HOOGWERKER EN STAPELEN V A N TAKHOUT

2 man

3 man
10 m hoogte

aantaltakken

tijd (min)

per boom

kosten (ƒ)

tijd (min)

a

25 m hoogte

15 m hoogte

20 m hoogte

kosten (ƒ)

kosten (ƒ)

kosten (ƒ)

b

c

d

1 -5

8

24

8

31

33

38

6-10

11

32

15

57

62

72

11 -15

21

80

86

100

16-20

26

100

107

124

30

115

123

143

37

142

152

177

21 -25

-

-

>25
de tijden zijn inclusief 53 % 'algemene tijden'

Unitsamenstelling: personeel (resp. 2 en 3), motorzaag, bedrijfsauto, aanhangwagen, bebordingen, hoogwerker
a: 2 mansunit:/177,-/uur
b: 3 mansunit:/229,50/uur
c:3 mansunit:/246,50/uur
d: 3 mansunit:/288,50/uur
Bron: 'De Dorschkamp' 1991
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Aanbevelingen
Let bij de aanschaf of huur van een hoogwerker op de volgende punten:
- keuring op alle veiligheidseisen;
- werkbereik;
- voldoende hefvermogen;
- grootte werkplatform;
- rij-en stijgsnelheid;
- voor een accumachine de tijdsduur dat er mee kan worden gewerkt.

Merken
Het aanschaffen van hoogwerkers wordt met name door bedrijven gespecialiseerd in hoogwerken gedaan. Een overzicht van merken van hoogwerkers is(nog) niet mogelijk. Eriseen overkoepelende organisatie Vereniging voor steiger- en hoogwerkbedrijven (VSB),tel.03405 - 71 333.
Hier is informatie te krijgen over verhuurders en hun voorwaarden.

Kabel- en leidingdetectie
Kabel- en leidingdetectie-apparatuur iseen hulpmiddel dat ondergrondse kabels en leidingen kan
signaleren en traceren.

Uitvoeringen
Binnen de groep detectie-apparatuur kunnen de volgende soorten worden onderscheiden:
- Wichelroede; twee koperen draadeinden die als gevolg van een verstoring van een elektrischmagnetisch veld een signaal geven.
- Cable Avoiding Tool (CAT); (elektronische) detectie van metalen kabels en leidingen.
- Genny; opsporen van 'dode' kabels. Door het onder spanning zetten van de kabel of leiding
kan de ligging worden opgespoord.

Werking
De werking van de wichelroede berust op de elkaar afstotende gelijk geladen koperen draden.
Deze draden raken geladen indien ze in een elektrisch of magnetisch veld komen.
Stroomvoerende draden veroorzaken een elektrisch veld dat, indien voldoende sterk, kan worden
gedetecteerd. Ook leidingen waar water doorheen stroomt veroorzaken een elektrisch veld.
Met deze methode kunnen zelfs veranderingen of verstoringen in het aardmagnetisch veld worden gedetecteerd (als gevolg van kabels en leidingen).
Nadeel van deze methode isdat de bedieningsman of -vrouw 'gevoelig' moet zijn voor het werken met de wichelroede. Derhalve isdeze methode niet erg betrouwbaar.

IC

De CAT berust op het elektrisch detecteren van elektrische of magnetische velden. Door middel
van een geluidssignaal geeft het apparaat aan alszich een (stroomvoerende) kabel onder het
grondoppervlak bevindt. Wanneer het geluidsvolume wordt geregeld, kan de plaats van de kabel
nauwkeurig worden bepaald. Bij de Genny berust de werking op het detecteren van elektrische
of magnetische velden. 'Dode' kabels of leidingen (van metaal) worden onder stroom gezet.
Hierdoor zal een kabel of leiding een elektrisch veld veroorzaken. De Genny kan op dezelfde
manier als bij de CAT de kabel of leiding opsporen.

Praktijk
Alleen een ervaren wichelroedeloper kan de wichelroede hanteren.Werk niet bij storingsbronnen
zoals trafo-huisjes en onder hoogspanningsleidingen.
De CAT en Genny worden nl. ook beïnvloed door de sterke magnetische velden die daar omheen
hangen.
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Volg het instructieboek voor de werking met de apparatuur.

Werkmethode
De volgorde van werkzaamheden isals volgt:
- Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) inlichten (drie werkdagen voor het graven);
- bestuderen kabelkaarten;
- een proefdetectie uitvoeren met een kabel waarvan men de exacte ligging kent;
- lokaliseren kabels of leidingen;
- graven proefsleuven aan beide zijden van het actiepunt op maximaal tien meter afstand.

Onderhoud
Houd de apparatuur schoon en berg deze droog op.

Produktiviteit
Het apparaat is binnen een minuut bedrijfsklaar. Metalen kabels en leidingen die onder stroom
staan worden direct opgespoord.
Nauwkeurige plaatsbepaling is mogelijk, zowel van de richting alsvan de diepte van de kabels.

Kosten
De kosten zijn de aanschaf- en onderhoudskosten of huurkosten.
De onderhoudskosten houden onder andere in eventuele reparaties en vervanging van een
onderdeel.
TYPEN EN RICHTPRIJZEN DETECTIE-APPARATUUR

MERKtype

richtprijs (ƒ)

RD400PLPrecisieopspoorsysteem
RD400PL standaard

5.790

RD400PLstandaard oplaadbaar

6.465

RD400PL super

6.490

RD400PLsuper oplaadbaar

7.165

RD400PXL Digitaalprecisie opspoorsysteem
RD400PXL standaard

6.410

RD400PXLstandaardoplaadbaar

7.085

RD400PXLsuper

7.110

RD400PXLsuper oplaadbaar

7.785

RD400SL Opspoorsysteem
RD400SLstandaard

4.740

RD400SLstandaardoplaadbaar

5.415

RD400SL super

5.820

RD400SLsuper oplaadbaar

6.465

CAT& Cenny (ontvanger&zender)
standaardplus

4.100

universeel

4.550

Niet-metalen leidingen SONDES
kleinsondetot supersonde (dieptebereik1,5 mtot 15 m)

710 tot 840
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TYPEN EN RICHTPRIJZEN DETECTIE-APPARATUUR (VERVOLG)

MERK type

richtprijs (ƒ)

Metaaldetector
Totalscan TS2

2.525

RD400MFO Mantelfout- en kabelopspoorsysteem
RD400MFO standaard

7.675

RD400MFOstandaard oplaadbaar

8.350

RD300 riolering en andere niet-metalen leidingen
RD300 standaard

3.900

RD300 universeel

4.800

RD432PDL Precisie opspoorsysteem
RD432PDL standaard

8.180

RD432PDL standaard oplaadbaar

8.855

Verkoop:
Radiodetection BV
Postbus 177,
Industriestraat 11,
tel. 08346-64700 *0314-64700

7040 AD 's-Heerenberg
7041 CD 's-Heerenberg
fax. 08346-64130*0314-64130

Informatie:
KLIC: Kabel- en Leidingen Informatie Centrum
KLIC-Friesland
Postbus 20100

8900 HM Leeuwarden

KLIC-Groningen/Drenthe

Winschoterdiep 54

9723 AB Groningen

KLIC-West
KLIC-Oost

Postbus 8310
Neringstraat 1

3503 RH Utrecht
8263 BC Kampen

KUC-Zuid
KUC-Limburg

Bunderstraat 222
Postbus 3920

5481 KD Schijndel
6202 NX Maastricht

N.B. Drie werkdagen voor het graven KLIC bellen
* Nieuw telefoonnummer m.i.v. oktober 1995

£
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Wortelschade? DeepRoot®
Na te zijn aangeplant, wil de jonge boom zich zo
snel mogelijk indebodem verankeren. Metnamede
hoogst gelegen wortels ('trekwortels') veroorzaken
de bekende opdrukschade. Herstel is kostbaar en
vaak alleen mogelijk nadat volwassen bomen zijn
gekapt of de wortelstelsels onherstelbaar
beschadigd zijn.
Het Amerikaanse 'DeepRoot Partners L.P.' heeft in
1974 een buitengewoon effectief wortelgeleidingssysteem ontwikkeld. Dit gepatenteerde systeem is
door DeepRoot Europe B.V. eind 1993in Nederland
geïntroduceerd enzeer enthousiast ontvangen.Een
snel groeiend aantal gemeenten past het sindsdien
toe.
Het systeem bestaat uitschakelbare panelen diedewortels viade"Root Deflecting Ribs" effectief naar
beneden geleiden. Hierdoor ontstaat een gezond, dieper verankerd wortelstelsel. De in verschillende
hoogten leverbare panelen worden verticaal geplaatst rond individuele bomen of lineair langs wegen
enpaden.
De twintig jaar ervaring in de Verenigde Staten hebben de doeltreffendheid van het systeem
ondertussen bewezen. Binnen deAmsterdamse gemeenteraad is uitgerekend dat toepassing vanhet
DeepRoot® systeem indekomende tienjaar altenminste 30miljoen gulden zouuitsparen.
Informatie: DeepRoot Europe B.V., Postbus 2219. 5260 CE Vught. Tel.: 073-569808. Fax: 073-560797.
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Over dit thema
Deel A behandelt de achtergronden van bosaanleg. Het geeft allereerst aan waarom dit thema
nu actueel is.Verder gaat het kort in op defuncties van nieuw bos, ecologische en economische
aspecten, de relatie met het bosontwerp, teeltkundige aspecten en bestuurlijke uitgangspunten.
Dit deel isvooral bedoeld voor bestuurders van alle lagen van de overheid inclusief waterschappen, alsmede voor particuliere grondeigenaren en bestuurders van organisaties die over grond
beschikken, zoals waterwinbedrijven en recreatieschappen. De geboden informatie kan hen helpen bij de beslissing over de vraag of wel of niet wordt overgegaan tot de aanleg van nieuw bos
in afweging met andere vormen van grondgebruik.

8\

Deel Bisvooral bedoeld voor ontwerpers, plannenmakers, werkvoorbereiders, bestekschrijvers en
uitvoerders. Tot deze groep behoren ook de cultuurmaatschappijen en de Landinrichtingsdienst,
die een belangrijke rol spelen bij het realiseren van bosaanleg in de Randstadgroenstructuur en
bij de uitvoering van landinrichtingswerken. Dit deel behandelt de maatregelen die nodig zijn
om te komen tot bosaanleg en de uitvoering daarvan. Ingegaan wordt op de groeiplaatsbeoordeling, boomsoorten- en plantsoenkeus, terreinvoorbereiding, planten, beschermende maatrege749
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len, jeugdverzorging en nazorg.Verder worden kostennormen en uitbesteding kort behandeld.
Bovendien geeft dit deel aan welke machines en hulpmiddelen bij de bosaanleg kunnen worden
gebruikt.
Deel C is bestemd voor uitvoerders als cultuurmaatschappijen, aannemers en loonbedrijven. Het
geeft een beschrijving van machines, gereedschappen en gewasbeschermingsmiddelen.
Dit zijn:
- spitmachines;
- woelpoot;
- ploeg;
- machines voor terreinvoorbereiding;
- plantmachines;
- chemische bestrijdingsapparatuur;
- wegenschaaf.
Erwordt een beoordeling gegeven over het aanbod, de werking, de produktiviteit, de kwaliteit
van het werkresultaat en de kosten. Elk onderdeel wordt afgesloten met aanbevelingen en informatie over de merken.

Afbakening
Het thema bosaanleg behandelt de aspecten van de aanleg van nieuw bos. De aanleg van
beplantingen kleiner dan 0,5 ha en/of smaller dan 30 m, zoals singels, houtwallen, laanbeplantingen, overhoekjes en dergelijke, blijven hier buiten beschouwing, alhoewel veel van het hier gebodene ook daarop van toepassing is.
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Recent aangelegdbos

Achtergronden

Aspecten van beheer van het bos worden behandeld voor zover zezich in de eerste twee jaar na
de aanleg voordoen, zoals onkruidbestrijding en inboeten.
Bij het thema Bosaanleg wordt, evenals bij Bosverjonging, niet ingegaan op de beheermaatregelen na het tweede jaar na de aanplant die zijn gericht op verzorging van de opstand (zuiveren en
dunnen) en het oogsten van hout. Houtoogst komt in een ander thema van Croenwerk aan de
orde (verschijnt in 1996).
Voor zover onderdelen reeds eventueel zijn beschreven in andere thema's, wordt daarnaar verwezen.
In dit thema van Groenwerk wordt de kennis die nodig isvoor bosaanleg opnieuw op een rijtje
gezet. Een uitputtende behandeling isdaarbij niet mogelijk; dat zou leiden tot een handboek. Dit
thema geeft een overzicht van wat bekend is met veelvuldige verwijzing naar andere bronnen.

Andere thema's
Andere thema's van Groenwerk bevatten eveneens informatie over aspecten die ook bij bosaanleg aan de orde zijn. Dit zijn de thema's Persoonlijke bescherming en Bosverjonging.
In het thema Persoonlijke Bescherming komen werktuigen en kledingstukken aan de orde die van
belang zijn voor het veilig werken. De wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de Arbowet) worden in
deel Avan dat thema behandeld.
In deel Cvan het thema Bosverjonging wordt een aantal machines en werktuigen behandeld die
ook bij bosaanleg aan de orde zijn. Het gaat hierbij om de onderdelen Handgereedschap om
vegetatie te verwijderen, Bodembewerkingsapparatuur, Plantsoen en plantgereedschappen en
Wildafweermiddelen.

Achtergronden
Het thema Bosaanleg iszeer actueel. In recente beleidsnota's wordt een aanzienlijke uitbreiding
van het bosareaal in Nederland voorzien. Zowel het Natuurbeleidsplan, het Bosbeleidsplan als het
Structuurschema Groene Ruimte spreken hiervan.
Bosaanleg wordt daarin gezien als mogelijkheid:
- voor een andere vorm van bodemproduktie voor landbouwgrond;
- om te voorzien in de behoefte aan recreatiegebied nabij grote steden en in de Randstad;
- voor het realiseren van natuurwaarden in de Ecologische Hoofdstructuur;
- voor het vergroten van de zelfvoorzieningsgraad van hout;
- voor het creëren van een wervende woon- en werkomgeving;
- voor het vastleggen van C0 2 .
De ruimtelijke gevolgen van deze plannen staan in het Structuurschema Groene Ruimte.
De tabel geeft een cijfermatig overzicht van het bosuitbreidingsprogramma.
Erzijn stimuleringsregelingen, zoals de Regeling Stimulering Bosuitbreiding op
Landbouwgronden, de Regeling Vrijstelling Meldings- en Herplantplicht, EU-Steunregelingen
voor Bosbouw en Akkerbouw, projectsubsidies, bijdragen van de energieproducerende bedrijven
die C0 2 willen vastleggen (Stichting FACE) enz.
In Vlaanderen heeft men geen bosuitbreidingsprogramma zoals in Nederland. Erbestaan wel
plannen in de vorm van een lange termijnplanning voor de bosbouw. Maar zowel private als
openbare eigenaren doen wel degelijk aan bosaanleg op voorheen onbeboste gronden. Ook in
Vlaanderen heeft men daarvoor ecologische, recreatieve en economische motieven. Het gaat
echter nog niet om massale bebossingen over geheel Vlaanderen. Sinds 1991 worden ersubsidies gegeven voor bebossing en herbebossing. Aanplantingen jonger dan 20 jaar genieten reeds
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BOSUITBREIDINGSPROGRAMMA OVEREENKOMSTIG HETBOSBELEIDSPLAN ( 1 9 9 3 )

Aantal ha

wanneer

Verstedelijkt gebied
Randstad
- randstadgroenstructuur

2.600

1994-2010

- grote groengebieden

4.200

1996-2110/14

- woningbouw

pm

1994-2020

Buiten derandstad
-15 stadgewesten

3.000

1996-2010

- extra bijstadsgewesten

pm

1994-2020

- woningbouw

pm

1994-2020

Landelijk gebied
10.000

1994-2020

- spontaan bosop natuurterreinen

- natuurontwikkeling

5.000

1994-2020

- bos/landschap in landinrichting

5.000

1994-2010

- overig bosen landschap

3.000

1994-2010

- Flevoland

1.000

1994-1997

- bosop landbouwgronden

30.000

1994-2020

- landgoederen

pm

1994-2020

Totaal (incl. 11.200 ha pm)

75.000

langer van een verminderde belasting. Endan zijn er nog EU-subsidies voor het bebossen van
landbouwgronden.
De hiervoor voor Nederland en Vlaanderen vermelde stimuleringsregelingen bevorderen de aanleg van nieuw bos. De verwachting is dat de komende jaren daarvan veel gebruik wordt
gemaakt.

8\

Recreatiebos bijRotterdam (foto: R.H.M. Peltzer)
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Bosaanleg in Nederland en Vlaanderen
In het verre verleden waren Nederland en Vlaanderen grotendeels met bos bedekt. Door de
grote behoefte aan landbouwgrond isveel bos geleidelijk aan verdwenen. Landbouw was nodig
voor de eigen voedselproduktie en voor de export; daarvoor werden de meest produktieve gronden in gebruik genomen. Bossenwaren daardoor uiteindelijk alleen nog aanwezig op de armere
gronden.

Nederland
Rond 1800 bedroeg het bosareaal in Nederland nog slechts 36.000 ha. In de 19e eeuw is ruim
90.000 ha nieuw bos ontstaan. Devergroting van het bosareaal heeft in de 20e eeuw een grote
vlucht genomen met bijna 150.000 ha.
De negatieve kanten van bos alsvorm van bodemgebruik (lange produktieperioden, laag rendement, niet flexibel) zijn kennelijk geleidelijk ondergeschikt geworden aan de positieve kanten:
schone vorm van bodemgebruik, goed voor het milieu (schone lucht en schoon water), van
groot belang voor het welzijn van de samenleving (recreatie, natuurschoon) en produktie van de
steeds schaarser wordende grondstof hout.
Volgens de Nederlandse bosstatistiek, deel 1,(1985), was het bosareaal in het begin van de jaren
tachtig in Nederland circa 334.000 ha groot. De jaarlijkse aanleg van nieuwe bossen wordt op dit
moment op 1.000 ha geschat. Omdat jaarlijks ongeveer 300 ha bos verdwijnt voor woningbouw,
industrieterreinen en infrastructurele voorzieningen isde netto bosuitbreiding lager.
In de eerste helft van deze eeuw zijn door of met steun van de overheid grote oppervlakten bos
aangelegd, vooral op heidegronden, stuifzanden en duingebieden. Ook op (marginale) landbouwgronden werd, weliswaar in veel geringere mate, al bos aangeplant. Staatsbosbeheer,
Heidemij en een groot aantal gemeenten speelden hierbij een belangrijke rol. Doel van deze bosaanleg was werkverschaffing, bestrijding van zandverstuivingen (winderosie) en de produktie van
mijnhout, veelal in monocultures. Deze bebossingen bestaan meestal uit monocultures van
naaldboomsoorten, met name de grove den. Zo isveel ervaring opgedaan met planten,zaaien,
bemesten en grondbewerking.
De drooglegging van de IJsselmeerpolders (Wieringermeer, Noordoostpolder, Oost- en ZuidFlevoland) en de Deltagebieden heeft vanaf 1930 geleid tot een naar verhouding enorme bosuitbreiding. Op de voormalige zeebodem isongeveer 18.000 ha bos aangeplant. Naast snelgroeiende monocultures van populier en wilg komen ook monocultures en mengvormen voor van
verschillende loofboomsoorten en in beperkte mate naaldboomsoorten. Van de ervaringen in de
polders isveel geleerd over bosaanleg op de zeer gevarieerde Zuiderzeebodem (Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, 1983).
In de tweede helft van deze eeuw isook gewerkt aan bosuitbreiding, maar dan op kleinere schaal
en om andere redenen. De bosaanleg in het kader van de Randstadgroenstructuur en de grote
boslocaties bij steden (Meerjarenplan Bosbouw, 1986) isvooral ingegeven door recreatieve overwegingen. Bij deze bebossingen van vooral rijkere gronden isveelal gebruik gemaakt van populier en wilg vanwege hun snelle jeugdgroei.
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Bij de bosaanleg als onderdeel van de landinrichting zijn, naast recreatieve overwegingen, de
argumenten voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap steeds zwaarder gaan
wegen. Bij recente en nieuwe landinrichtingsprojecten zijn deze functies gelijkwaardig met de
landbouw.
Recentelijk krijgt de bosuitbreiding een extra impuls door de noodzakelijke sanering in de landbouw, met name de akkerbouw. Op iets bescheidener schaal gaan impulsen voor bosaanleg uit
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van de energieproducerende bedrijven, die (via de stichting FACE) C0 2 willen vastleggen in nieuwe bossen.
Hierdoor isvooral op de veenkoloniale gronden en de (armere) zandgronden in de nabije toekomst zowel tijdelijke als blijvende bosuitbreiding van enige omvang te verwachten. Hier ligt een
kans voor bestuurders en bosgebruikers om met een geringe inspanning ook hun wensen aangaande recreatie, natuur en landschapsbeleving te realiseren.

Vlaanderen
Ook in België bereikte het bosareaal omstreeks midden vorige eeuw een dieptepunt, alhoewel er
toen toch nog wel meer dan 400.000 ha geweest moet zijn. De situatie voor geheel België is dus
eigenlijk niet te vergelijken met de Nederlandse; deVlaamse omstandigheden zijn dit tot op
zekere hoogte wel.Vanaf het einde van de 19e eeuw werd massaal groveden aangeplant op
arme zandgronden, vooral in het Vlaamse deel van de Kempen. Op andere plaatsen ging in
dezelfde periode echter steeds meer bos verloren zoals in de provincie West-Vlaanderen. Globaal
genomen nam het bosareaal echter toe. De laatste 100 jaar zijn ook veel vochtige valleigronden
bebost met populier, zodat deze boomsoort nu ongeveer 16% van het Vlaamse bos uitmaakt. De
laatste 50 jaar valt een terugval waar te nemen van het areaal groveden ten voordele van andere
naaldboomsoorten -vooral Corsicaanse den - en loofhout. Het Vlaamse bosareaal van 1 30.000
ha bestaat nu voor 53% uit loofhout.
De plannen en stimuleringsregelingen voor bosuitbreiding leiden nog niet tot massale bebossingen over geheel Vlaanderen.

WAAROM EXTRABOS?
Milieu, water, bodem

Natuur

•vastlegging CO2

• bosalsecosysteem met hoge natuurwaarde

-vervanging tropisch hardhout

-hout alsvernieuwbareenergiebron

- bos alsonderdeel Ecologische Hoofdstructuur

- milieuvriendelijke grondstof

-bosals"schone" vorm van grondgebruik

- bosalsonderdeel verbindingszone

-duurzame produktie

-buffering afvoer regenwater

• bosals buffer voor natuurgebieden

- positieve effecten betalingsbalans

- bijdrage aan grondwaterkwaliteit

Houtvoorziening

- werkgelegenheid

• tegengaan erosie
-absorberen geluid

Duurzame ruimtelijke kwaliteit

Recreatie entoerisme

(acht- en wildbeheer

- landschappelijke waarde

- bosbezoek

- bosalswildbiotoop

-structurerende werking bos

- belang bosin recreatieve routes

-leefbaarheid, kwaliteit woonmilieu
-aantrekkelijk vestigingsmilieu voor bedrijven

o
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Functiesvan nieuwe bossen
Bossen zijn voor de samenleving van zeer wezenlijke betekenis; zeworden om verschillende redenen sterk gewaardeerd. Dat bossen tegelijkertijd verschillende functies vervullen hangt hiermee
samen. Bossen hebben positieve effecten op het regionale en mondiale klimaat, op het behoud
van de biodiversiteit en op een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. In
ons land dragen bomen en bossen in grote mate bij aan de kwaliteit van de woonomgeving en
bieden gelegenheid voor ontspanning en vrije tijdsbesteding aan grote groepen uit de samenleving. Bossen vervullen een bufferfunctie tussen steden en soms ook voor waardevolle natuurter754
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reinen, vormen een buffering tegen geluidshinder van bijvoorbeeld wegen en defensieterreinen.
Met bossen kunnen visueel storende elementen landschappelijk worden ingepast in de omgeving. Bossen bieden onderdak aan een groot aantal soorten planten en dieren; bossen vervullen
dan ook een signaalfunctie voor de toestand van de natuur. Bossen leveren bovendien vernieuwbare produkten op die voor velerlei doeleinden geschikt zijn. Ook vormen bossen een bescherming tegen erosie door water en wind.
Meestal gaan meer functies tegelijkertijd en op dezelfde plaats samen (multifunctioneel bos).
Desondanks kan het accent op één functie worden gelegd, bijvoorbeeld de functie natuur, zoals
het geval isvoor circa 20%van het Nederlandse bosareaal. Dan issprake van een enkelvoudige
functie.
Voor sommige functies kan de beheerder speciaal kiezen,zoals bijvoorbeeld voor de recreatie
door het bos open te stellen voor het publiek. Andere functies vervult het bos automatisch, zoals
de houtproduktie doordat het bos groeit en de bijdrage aan het milieu door het vastleggen van

co 2 .
Vooral voor de natuurfuncie geldt dat deze beter wordt vervuld naarmate het bos langer in stand
wordt gehouden.
De functies voor het bestaande bos gelden in principe ook voor nieuw bos. Bosuitbreiding kan
ervoor zorgen dat beter wordt voldaan aan de toenemende maatschappelijke behoefte aan bos;
de druk op het bestaande bos wordt erdoor verkleind.
Ook in nieuwe bossen kan het accent liggen op één functie.
Als dat de natuur is, ontstaat het bos door spontane vestiging of door het planten van inheemse
soorten. De ontwikkeling vindt vooral plaats doordat natuurlijke processen hun gang kunnen
gaan.
Van éénzijdige functievervulling voor de houtproduktie issprake bij de aanleg van tijdelijk bos
met snelgroeiende soorten alsfijnspar, populier en wilg op landbouwbedrijven. Deze vorm van
houtteelt vindt plaats in zeer korte omlopen (bijvoorbeeld 7jaar, geschikt voor energie-opwekking en industriële verwerking) of in langere omlopen (15 à25 jaar voor industriële verwerking).
Boeren kiezen hiervoor uit bedrijfseconomische overwegingen en alszij zich niet al te lang willen

W:;
f p
!

^^;J:;•:Si;^';v':V•V^v•;^:î•'v•i-;V;-V';'..;i.!:U':;'.,.^.-.

;,;«;;:.."::
,3l(iill<!i«^;MHÏir^

3A

Snelgroeiendbosten behoevevande
houtproduktie

755

Bosaanleg

O n t w e r p Bentwoud

MM «.»-

ï ""::•:•>:'.

"f

BÉ:''- -":' ^
ZOETERMEER .

15?;. i i

•K M

«e =~
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vastleggen op bosbouw. De huidige voorkeur gaat echter ook steeds meer uit naar blijvend bos.
Dan komen ook andere boomsoorten en bostypen in aanmerking.
Hier ligt ook een kans voor bestuurders en bosgebruikers om hun wensen aangaande recreatie,
natuur- en landschapsbeleving gerealiseerd te krijgen.Want het bos waar het gros van de samenleving op zit te wachten, moet vooral voorzien in de groeiende behoefte aan recreatiegebied.
Deze bossen moeten goed bereikbaar en toegankelijk zijn met parkeergelegenheid en wandel-,
fiets- en ruiterpaden. Ze moeten gevarieerd van samenstelling zijn met afwisselend open en
gesloten delen en met een gevarieerde rand- en tussenbeplanting van struik- en boomvormende
soorten.
Erzijn dus veel redenen waarom uitbreiding van het bosareaal zo belangrijk is. De Commissie
Bosuitbreiding heeft in 1993 in haar rapport daarvan een overzicht gegeven.

Bosontwerp en beheersplan
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Voor het aanleggen van een bos iseen goed ontwerp onontbeerlijk. Dit moet de op termijn te
vervullen functies en daarmee samenhangende verschijningsvormen "vertalen" naar de aanlegfase.
Bij het maken van het ontwerp voor een aan te leggen bos spelen naast de vele technische facetten van bosaanleg ook niet-technische zaken een rol. Daarvoor moet de ontwerper beschikken
over kennis over natuurwaarden, eigenschappen van boom- en struiksoorten en cultuurhistoriisehe aspecten. Ook moet hij inzicht hebben in de gevolgen die het ontwerp heeft op deveranderingen in het landschap en voor het beheer na de aanleg.
De ontwerper moet in staat zijn om in nauw overleg met de opdrachtgever en de beheerder,
binnen de gegeven terreinsituatie en binnen de technische mogelijkheden, tot een kwalitatief
goed plan te komen. Dat vraagt naast terreinkennis en kennis omtrent de voorwaarden die verschillende functies van bossen stellen, ook speelruimte voor creativiteit.
Tijdens het maken van het ontwerp moet de ontwerper er ook rekening mee houden dat aan
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aanleg en beheer van bossen belangrijke kosten zijn verbonden. Deze moeten kritisch worden
bezien en passen binnen de financiële mogelijkheden van de opdrachtgever.
Bij het maken van het ontwerp moet de ontwerper al rekening houden met de wensen op korte
en langere termijn met betrekking tot het aanleggen van eventuele ontsluitingswegen, recreatievoorzieningen en ontwatering.
Het isvan belang dat de uitgangspunten die bij het ontwerp een rol hebben gespeeld goed en
helder geformuleerd en vastgelegd worden voor de latere beheerder. De aanleg van het bos is
slechts de eerstefase voor de realisering van het ontwerp. De beheerder dient het beheer na
oplevering van het aangelegde bos voor te zetten in de geest van het ontwerp.
De ontwerper en beheerder dienen in de ontwerpfase door een goed samenspel hun wensen en
ideeën op elkaar af te stemmen. Dit biedt de beste garantie voor een ontwerp dat op den duur
aan zijn doel beantwoordt.
Als ondersteuning daarvoor is het nodig een beheerplan op te stellen met de uitgangspunten van
het ontwerp, de aanleg, de functies en de gewenste beheermaatregelen in de toekomst (zie ook
Staatsbosbeheer 1983).
Kortom, een goed ontwerp:
- isde basisvoor een beheerbaar bos dat defuncties blijvend kan vervullen;
- bevat flexibiliteit om bij het beheer in de kunnen spelen op veranderingen in de maatschappelijke wensen en marktomstandigheden;
- moet worden gevolgd door beheer op basis van een beheerplan dat de ontwerpuitgangspunten bevat.
Voor namen en adressen van bosontwerpers kan men terecht bij de Nederlandse Vereniging voor
Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) te Amsterdam. Daar isook een boek verkrijgbaar waarin
adviesbureaus die zijn aangesloten bij de NVTL zich presenteren (Bureauboek voor tuin- en landschapsarchitecten, 1994).
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Ecologie en groeiplaatsbeoordeling
Ecologische factoren
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De wijze van totstandkomen, de aard en de samenstelling van nieuw bos worden enerzijds
bepaald door defuncties die dat bos moet gaan vervullen.Anderzijds iser de invloed van een
aantal in- en uitwendige factoren.
Van de uitwendige factoren bepaalt de groeiplaats in sterke mate welk type bos in een bepaalde
situatie ontstaat of kan worden aangelegd. De abiotische of groeiplaatsfactoren worden onderscheiden in moedermateriaal, bodem, humus, klimaat, reliëf en waterhuishouding.
Van de inwendige, biotische factoren isvooral de vegetatie van belang in samenhang met microorganismen en kleinere dieren. Voor grote dieren geldt eerder een gebondenheid aan een
bepaald landschap dan aan een specifieke vegetatie.

Wat iseen bosecosysteem?
De in- en uitwendige factoren samen vormen een functioneel geheel: een ecosysteem of levensgemeenschap.
Een ecosysteem iseen levensgemeenschap van planten en dieren, die isontstaan onder invloed
van een voor die levensgemeenschap karakteristiek samenspel van ecologische factoren.
Een ecosysteem is niet statisch, maar voortdurend in ontwikkeling door allerlei spontane processen zoals kieming, afsterven, groei, successie, concurrentie, verwering, humusophoping.
Ecologische factoren en ecosystemen zijn moeilijk te bevatten begrippen. Om ze duidelijk te
maken, volgt hier een voorbeeld.
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Uitgegaan wordt van kieming van zaden op een onbegroeide bodem. De rol van de uitwendige
factoren - moedermateriaal, (macro)klimaat, reliëf en waterhuishouding - isdaar allesbepalend.
De zaden kiemen zonder gehinderd te worden door een plantendek (vegetatie); het klimaat en
de weersfactoren werken direct in; het reliëf bepaalt, samen met het grondwater, de vochthuishouding; de kwaliteit van het moedermateriaal is nog onveranderd. Al deze factoren zijn direct
bepalend voor de groei van deeerste planten.
Wanneer het plantendek zich sluit, treedt geleidelijk verandering op in de werking der factoren.
Het moedermateriaal verweert en wordt humeuzer, de weersfactoren hebben minder grip op de
nu afgedekte bodem en er treedt minder snel verdroging op. Dit houdt in dat de vochthuishouding complexer wordt en de plantengroei bijvoorbeeld minder afhankelijk wordt van schommelingen in de neerslag. Het aantal plantensoorten neemt al na enkele jaren sterk af, doordat vegetatieprocessen zoals concurrentie een belangrijke rol gaan spelen. Niet alleen de aanwezigheid
van zaad issterk bepalend voor wat er groeit; ook de mogelijkheden die de soorten hebben om
zich te handhaven in een situatie waarbij andere soorten eveneens aanspraak maken op de
beperkte ruimte en op de toenemende schaarste aan voedingsstoffen, water en licht gaan een rol
spelen.
Uiteindelijk ontstaat na een lange periode een volledig ontwikkeld bosecosysteem.
In het aanvankelijke pioniersysteem werken de uitwendige factoren direct in. In het volledig ontwikkelde ecosysteem zijn deze factoren nog slechts indirect van invloed; de inwendige factoren
microklimaat, microreliëf, bodem, humus en vegetatie beïnvloeden en bepalen elkaar.
Meer informatie over ecosystemen staat in de eerste publikatie van het onderzoek naar de classificatie van bosecosystemen: A.H.F. Stortelder (red.), 1994. Broekbossen in Nederland.

Menselijke beïnvloeding
Naast de genoemde factoren zijn er de tijd en de ruimte waarbinnen de ecologische processen
zich voltrekken. Die bepalen in welke mate de ecosysteemvormende processen zich kunnen voordoen en of eindstadia kunnen ontstaan en weer verdwijnen. Mede in samenhang hiermee iser
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zenbosdoeltypengroepen
(Paasman 1988)
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OVERZICHT EN NAAMGEVING BOSDOELTYPENGROEPEN

BOSDOELTVPENCROEP

NAAM

A

Groveden-berken

B

Groveden-eiken

C

Douglas-beuken

D

Eiken-beuken

E

Essen-eiken

F

Populieren-elzen

C

Elzen-wilgen

H

Elzen-berken

1

Berken

de factor menselijke beïnvloeding. Deze factor kan een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en
de ontwikkeling van ecosystemen. Grootschalige ingrepen (waterstaatkundige werken, afgravingen, vuilstorten) en beïnvloeding van het milieu (lucht- en watervervuiling) werken uit via de vijf
groeiplaatsfactoren. Bos- en natuurbeheer werken via de biologische factoren, als het om beperkte, regelmatig terugkerende ingrepen gaat.
De mens bepaalt ook of spontane processen, zoals natuurlijke verjonging, een kans krijgen of dat
de aanleg van het bos kunstmatig plaatsvindt, bijvoorbeeld door planten.

Potentieel natuurlijke vegetatie en bosdoeltypen
Uit het voorgaande komt duidelijk naar voren dat de groeiplaatsen in de uitgangssituatie sterk
uiteen kunnen lopen. Het iszelfs zo dat zich op korte afstand van elkaar grote verschillen kunnen
voordoen.
Zonder menselijke invloed ontstaat op de lange duur een ecosysteem met een voor de groeiplaats karakteristieke vegetatie. Dit is de Potentieel Natuurlijke Vegetatie (PNV).Voor de
Nederlandse bossen zijn 33 PNV's onderscheiden; dit zijn de zogenaamde bosgemeenschappen
(zie voor meer informatie hierover Van der Werf. 1991).
Iser sprake van nieuw bos met de functie natuur, dan ligt het voor de hand om het bos door
spontane ontwikkeling (niets anders doen dan het weren van uitwendige invloeden) tot stand te
laten komen. Het kan tientallen jaren, zo niet eeuwen duren voor dit leidt tot de vegetatiesamenstelling overeenkomstig de PNV.

m

Ook voor multifunctionele bossen is het gewenst dat zij qua aard en samenstelling passen bij de
betreffende groeiplaats. Om dit verband inzichtelijk te maken iseen globale indeling gemaakt
van de gronden naar rijkdom van het moedermateriaal en vochtleverantie.
Uitgaande van de mogelijkheden en wensen voor de bosontwikkeling worden bosdoeltypen
onderscheiden. Dit zijn de in de toekomst (in de volgende bosgeneratie) binnen het betreffende
areaal realiseerbare bostypen. Bosdoeltypen worden gekenmerkt door één of meer boomsoorten
en verder door defunctie en daarmee samenhangende factoren zoals omloop, houtopbrengst,
bodemvegetatie en fauna.
Voor de verschillende bosdoeltypen isde optimale groeiplaats bepaald. Omdat bij veel bosdoeltypen de groeiplaatseisen met elkaar overeenkomen, zijn ze ingedeeld in 9 bosdoeltypengroepen. Voor de naamgeving daarvan zijn de boomsoortnamen gebruikt die het meest karakteristiek
worden geacht voor de groep.
De geschiktheid van groeiplaatsen voor de bosdoeltypengroepen isgebaseerd op de groeiverwachting voor de karakteristieke boomsoorten. Dit isde resultante van de produktiviteit van de
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GESCHIKTHEIDSKAARTVOORBOSDOELTYPENGROEPEN
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Uitsnede uiteen bosdoeltypenkaart. Dezegeefteen indrukvandeontwikkelingsmogelijkheden voorbos
(DeVries enAl,1992)

groeiplaats, devitaliteit van hetbosenhetoptreden vancalamiteiten zoals storm, brand en aantastingen vanschimmels eninsekten.
De groeiplaatsclassificatie d.m.v. bosdoeltypen biedt globale informatie over deboomsoorten die
zich vestigen bijspontane ontwikkeling vanhetgebied.Voor kunstmatige aanleg vanhet nieuwe
bos geeft hetindicaties voor dekeuze vandete gebruiken boomsoorten.
Een bosdoeltypengroep wordt geschikt bevonden wanneer dekarakteristieke boomsoortenbin761
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Een beplanting opeenvoormalige vuilstort

nen een spectrum van bodemeenheden optimaal kunnen worden toegepast. Daarbij ontstaat
een aantal overlappingen omdat meer karakteristieke boomsoorten binnen een spectrum zijn toe
te passen. Daarom worden naast de enkelvoudige ook gecombineerde bosdoeltypengroepen
onderscheiden, aangeduid met een combinatie van letters: BC, CD, CDF, DF, EFen FG). De groepen C, E en Fkomen alleen maar in combinatie met andere groepen voor.
De groeiplaatsgrenzen van de bosdoeltypengroepen staan in de figuur aangegeven.
In de beschrijving van de bosdoeltypengroepen isook informatie gegeven over het type bosgemeenschap dat zich daarbinnen kan ontwikkelen.
Wil men zich verder verdiepen in deze materie, dan kan men raadplegen: Paasman, 1988, Van
der Werf, 1991 en De Vries & Al, 1992.

Teeltkundige aspecten
Groeiplaats, bosdoeltype en boomsoorten

S\

\Vrijwel overal in Nederland kan bos groeien. Het soort bos en daarmee samenhangend de potencies voor functievervulling en exploitatieresultaat isafhankelijk van het type groeiplaats.
'Groeiplaatsen kunnen worden ingedeeld naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor bos. In het
voorgaande hoofdstuk is uitgelegd hoe dit leidt tot het onderscheiden van bosdoeltypen.
De bosdoeltypengroepen A, C en Ikomen niet in aanmerking voor aanleg van nieuw multifunctioneel bos. Door het huidige landbouwkundige bodemgebruik zijn er geen voedselarme situaties
meer aanwezig, waardoor de groepen A(groveden-berken) en I(berken) niet van toepassing
zijn. Groep C (het douglastype) komt niet in aanmerking, omdat voor succesvolle aanplant van
douglas al sprake moet zijn van een bosmicroklimaat.
Voor eenzijdig op natuur gerichte functievervulling komen in principe alle groeiplaatsen in aanmerking. Zo isgroep I(nat en arm) geschikt voor natuurlijke ontwikkeling tot moerasbos.
Met de methode ALBOS zijn geschiktheidskaarten voor bosdoeltypen ontwikkeld (De Vries en Al,
1992). Deze kaarten - 1 : 100.000 -zijn in te zien bij de regionale directies LNV.
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Uit HetInventarisatiedocument Bosverkenning (Paasman, 1994) blijkt, datin Nederlandeen
omvangrijk areaal geschikt isvoor deaanleg vanbosdatmeer functies goed kan vervullen. Maar
ook isgebleken dat26% van hetpotentiële areaal niet of nauwelijks geschikt is.Voorafgaandaan
de locatiekeuze ènvoorafgaand aandeboomsoortenkeuze iseenmeer gedetailleerde groeiplaatsbeoordeling danookzeer aan tebevelen.
Om eenbeeld tegeven vandebosuitbreidingsmogelijkheden opdeverschillende groeiplaatsen
zijn ineen tabel (ziepagina 761) debosdoeltypengroepen beschreven in relatie totde belangrijkste groeiplaatsen (bodems), boomsoorten, produktieniveau, PNV enmate vanfunctievervulling.
Deze gegevens zijn ontleend aanPaasman (1994).

Bijzondere groeiplaatsen
In deregel isopterreinen dievoor bosaanleg in aanmerking komen geen sprake van eenongestoorde bodem.

Landbouwgronden
Landbouwgronden zijn vrijwel zonder uitzondering relatief voedselrijk endaarom, mits niette
nat ofte droog, geschikt voor bosaanleg.Welkaninhetbodemprofiel opcirca 25cmdiepteeen
ploegzool ofopcirca 50cmdiepte eentransportverdichting aanwezig zijn diemoet worden
gebroken voor een goede wortelontwikkeling. Verder kanerdoor overbemesting eenmineralenoverschot zijn, bijvoorbeeld vankoper datkanleiden totvergiftigingsverschijnselen indebeplanting.

Depotgronden
Depotgronden kanmen verdelen in opgespoten gronden, droog opgebrachte gronden envuil-
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storten. De opgespoten en droog opgebrachte gronden zijn verdeeld in zandige, kleiige en venige depots. Ook komt een combinatie daarvan veel voor.
Vuilstorten kunnen worden onderscheiden in oude en nieuwe vuilstorten.
Voor het goed inschatten van de mogelijkheden van depotgronden voor bosaanleg isextra aandacht nodig voor bodemonderzoek. Daarbij gaat het vooral om de voedingstoestand, storende
lagen en het voorkomen van giftige stoffen.
Het is raadzaam om bij de beoordeling van deze terreinen een deskundige in te schakelen.

Opgespotengronden
De bodemopbouw van opgespoten terreinen is meestal zeer gevarieerd. Door het spuiten ontstaan grillige patronen van afwisselend zandige, venige of kleiige gedeelten. Het profiel is meestal
sterk gelaagd. Ook de zandgrofheid kan sterk variëren.
De bodemstructuur isvooral bij zandige specie zeer vast. Door het bezinken van de zanddeeltjes
ontstaat een zeer dichte pakking. Bovendien kan gelaagdheid ontstaan van afwisselend grover en
fijner zand. Bij kleiige depots zijn het vaak lagen zand en klei of zavel en klei die elkaar afwisselen.
Alvorens tot planten wordt overgegaan, moet het profiel voldoende zijn ontwaterd.
Afhankelijk van de aard van het materiaal en de structuur iseen diepe of oppervlakkige grondbewerking noodzakelijk.

Droogopgebrachtegronden
Hiervoor geldt in beginsel hetzelfde alsvoor opgespoten gronden met dien verstande dat ontwatering en grondbewerking niet nodig zijn.
De structuur kan zeer slecht zijn indien de grond verkeerd is opgebracht.

Vuilstorten
Voor het beplanten van vuilstorten is inzicht nodig in de aard en verwerkingswijze van het vuil.
Oude storten bestaan overwegend uit kolengruis en organisch materiaal, soms komt ook
fabrieksvuil voor. Het vuil heeft een vrij losse opbouw door de verwerkingswijze (los gestort) en
door verteringsprocessen die reeds hebben plaatsgevonden.
Nieuwe storten bevatten doorgaans slecht verteerbaar materiaal (plastic, nylon, glas en dergelijke). Zij hebben bovendien een zeer vaste structuur door het verdichten met zeer zware machines
direct na het storten.
Afhankelijk van de dichtheid van het materiaal van de stort zelf of de eerder opgebrachte toplaag
ishet al dan niet nodig om de grond los te maken of alsnog een afdeklaag aan te brengen.
Experimenten met het beplanten van storten van verkleind huisvuil leidden tot slechte resultaten
door hoog oplopende temperaturen in de bodem en slechte doorlatendheid.

Aanlegmethoden
Nieuw bos kan op verschillende manieren totstandkomen. De keuze daarvan wordt sterk bepaald
door de functie die het bos moet gaan vervullen.
Indien voor de functie het accent op de natuur ligt, kan worden gekozen om het bos spontaan,
zonder enige terreinvoorbereiding of door natuurlijke verjonging, na een oppervlakkige bodembewerking tot stand te laten komen. Deze methode isslechts incidenteel toegepast, zodat er nog
weinig ervaring mee isopgedaan. Overigens staan vaak onvoldoende zaadbomen in de directe
omgeving om het zaad voor de bosvorming te leveren.

8\

Bij een kunstmatige bebossing ontstaat het bos door aanplant of door bezaaiing. Daarbij kan
men één of meer boom- en struiksoorten, al dan niet gemengd, gebruiken. Kunstmatige bezaaiing wordt nauwelijks meer toegepast vanwege de risico'svan mislukken door bijvoorbeeld verdroging en wildvraat.
Voor de aanleg van nieuw, multifunctioneel bos is planten dan ook de meest voor de hand liggende methode. Dejonge cultuur ontwikkelt zich in de regel snel.
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SALDO'S EIGEN MECHANISATIE AKKERBOUWBEDRIJVEN 1 9 9 3 / 1 9 9 4

Gewas

Noordelijkkleïgebied

Veenfeoloiiii'ii

Wintertarwe

1826

1272

Fabrieksaardappelen

—

2520

Pootaardappelen

8872

—

Suikerbieten

4998

4331

Snijmaïs

2151

2181

Bron: Kwantitatieve Informatie IKC-AT

Met het oog op het beheer, de houtoogst en de recreatie kan reeds bij de aanleg worden voorzien in open plekken, wegen en paden. Dit kan natuurlijk ook gebeuren als het bos voldoende
beschutting biedt voor recreanten of als met de houtoogst wordt begonnen, bijvoorbeeld 20 tot
1
30 jaar na de aanleg. Inverband met brandgevaar is het vooral bij veel grasgroei aan te bevelen
om dit in enkele stroken in en rondom de beplanting te bestrijden.
Het beheer van de bestaande bossen blijkt zich meer en meer te richten op het ontwikkelen van
kleinschalige, ongelijkjarige, gemengde en rijk gestructureerde bossen. Om dit te bereiken is
geleidelijke omvorming noodzakelijk aangezien de meeste bossen als monocultuur zijn aangelegd. Een andere wijze van bosaanleg kan deze extra inspanning voorkomen. Daartoe kunnen de
boomsoorten bij de aanleg bloksgewijs, groepsgewijs, rijgewijs of individueel worden gemengd.
Veel kan worden geleerd van mengsystemen die voor de aanleg van loofboombeplantingen met
beperkte oppervlakten zijn ontwikkeld (Jager en Oosterbaan, 1994). Dezezijn deels ook bruikbaar voor het aanleggen van grotere oppervlakten bos. Ook de ervaringen in Flevoland en die
met recent aangelegd bos op landbouwgronden zijn van belang voor methoden van aanleggen
van nieuwe bossen. Of men streeft naar gemengd bos hangt sterk af van defunctie van het bos.
Houtproduktie kan ook goed plaatsvinden in monocultures van gelijkjarig bos.
Bij de aanleg van nieuw bos kan extra rekening worden gehouden met vooropbrengsten, bijvoorbeeld door uit te gaan van een hoger plantaantal. Bekend zijn de produktiemogelijkhedenvan energiehout bij populier en wilg, de oogst van papierhout bij de eerste dunning van populier
en de oogst van kerstbomen en kerstgroen bij fijnspar.
Ook tussenteelten van landbouwgewassen in de eerste jaren na aanleg zijn mogelijk. De resultaten van de mengteeltproef bij Eesein Drenthe laten zien dat tussenteelten van populier met
maïs, suikerbieten en gras de eerste vijf tot zesjaar na aanleg financieel interessanter zijn dan de
meest produktieve teelt van populier in monocultuur (zie Edelenbosch, 1994).
Aanlegwijze, boomsoortenkeuze, bosinrichting en bosontsluiting worden in belangrijke mate
bepaald door de functievervulling. Zij bepalen op hun beurt weer de wijze en intensiteit van het
beheer. De aanlegwijze bepaalt daardoor ook voor de eerste tientallen jaren de kosten en
opbrengsten en daarmee het bedrijfsresultaat. In deel Bwordt hierop dieper ingegaan.
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Economische achtergronden
Keuze bodemgebruik
Bosbouw iséén van de bodemgebruiksvormen, naast bijvoorbeeld landbouw, tuinbouw,
woningbouw, natuur, recreatie en industrie. Of bos daadwerkelijk een alternatief is, hangt af van
de wensen van de grondeigenaar en de concrete situatie waarin deze zich bevindt. Daarbij spelen vanzelfsprekend ook de eventuele beperkingen en kansen die de omgeving biedt een doorslaggevende rol.,.2en de buurtbewoners inclusief de gemeente het bos zitten, of zijn er gemeen-
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TEELTSALDO'S HOUTTEELT

BOSTYPE

BOOMSOORTEN

SALDO/HA ' )
(ANNUÏTEIT)

Loofbos, langzaamgroeiend

eik, beuk,es, esdoorn

ƒ 900 2 )
oogst rendabelna30jaar

Loofbos, snelgroeiend

populier,wilg

ƒ1.800 3 )
oogstrendabelna15jaar

Naaldbos,langzaamgroeiend

groveden

ƒ1.0002)
ooqst rendabelna25jaar

Naaldbos,snelgroeiend

fijnspar,douglas, lariks

ƒ 1.000 3 )
oogst rendabelna25jaar

Bron: IKC natuurbeheer
' ) de saldoberekeningen zijn gebaseerd op een schatting van de houtopbrengsten en de bijdragen volgens de Regeling
stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden (f 1.500 per ha per jaar) en de Regeling functiebeloning (f 140 per ha
en per jaar) vanaf 20 jaar na de aanleg.
2 ) geen eindvelling.
3) blijvend bos, eindoogst in jaar 20 en functiebeloning vanaf 20 jaar.

telijke en wettelijke bepalingen die bosaanleg bemoeilijken, zo niet onmogelijk maken?
Elke grondeigenaar hanteert eigen criteria voor de beoordeling van de alternatieven voor het
bodemgebruik. Voor een akkerbouwer iswellicht de continuïteit van het bedrijf, het gezinsinkomen en de vermogensontwikkeling in het geding. Voor een gemeente zijn wellicht de aantrekkelijkheid van de woonomgeving en de exploitatielasten bepalend. De eigenaar van een verblijfsrecreatieterrein daarentegen wil bezoekers trekken.
Voor de akkerbouwer zijn het teeltsaldo per ha en de grondwaardedaling mogelijk belangrijke
indicatoren.Voor de gemeente zijn dat de haalbare vraagprijs per m 2bouwkavel en de vaste kosten per m2 groen. De bungalowparkeigenaar kijkt naar het effect van zijn investeringen op bijvoorbeeld de bezettingsgraad of het marktaandeel.
Klaarblijkelijk isdefinancieel-economische waardering van bosaanleg door een grondeigenaar
niet in algemene termen uit te drukken. Feit iswel, dat het financiële plaatje voor elke eigenaar
belangrijk is. Daarbij iseen onderscheid te maken naar eenfinancierings- en een rendementsvraagstuk.
In de eerste plaats wil elke grondeigenaar weten welke investeringen nodig zijn, op welk moment
en hoe hij deze kanfinancieren. In de tweede plaats wil hij weten of de investeringen zich uit de
te verwachten opbrengsten terugbetalen en op welk moment. Veel eigenaren willen weten wat
de te verwachten winst of het rendement isvan de investeringen. In elk geval wil de eigenaar
weten of hij de te verwachten exploitatielasten kan opbrengen. Alle eigenaren willen ook iets
weten over het effect van bosaanleg op de liquiditeit en flexibiliteit van het bedrijf en het aan de
onderneming verbonden (teelt- en prijs-)risico.

8\

Saldo's bosbouw
Bosbouw en houtteelt zijn voor veel grondeigenaren nieuwe en onbekende activiteiten. De planningshorizon is bijvoorbeeld doorgaans veel langer dan bij andere activiteiten. Ook zijn het kapitaals- en arbeidsextensieve bodemgebruiksvormen, die niet alleen hout opleveren, maar ook
natuur- en landschapswaarden en recreatiemogelijkheden.
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In de bosbouw is het evenals in de akkerbouw gebruikelijk om alternatieve teelten op basis van
saldoberekeningen te vergelijken. Het saldo geeft het verschil tussen de brutogewasopbrengsten
en de toegerekende kosten per ha. De bosbouwsaldo's worden uitgedrukt als netto contante
waarde of als annuïteit. De tabel geeft een indicatie van de haalbare teeltsaldo's voor loofbos en
naaldbos in Nederland.
Voor het opstellen van saldoberekeningen voor bosbouw of houtteelt moet men inzicht hebben
in de exploitatiefactoren. Bij het doorrekenen van alternatieven is het onderscheid naar vaste en
variabele kosten belangrijk.
De tabel exploitatiefactoren biedt daarbij ondersteuning.
EXPLOITATIEFACTOREN

KOSTENFACTORArbeid planvoorbereiding, aanleg, verzorging, dunning, snoeien,vellen, beheer,stobbenrooien, takkenruimen, aan
legenonderhoudwegen, paden, sloten,drainage, totaalgeleverde arbeid
KOSTENFACTORGrond grondkosten, eigenaarslasten,waterschapslasten
KOSTENFACTORKapitaalgebouwen, machines, geïnvesteerdvermogen, overigekapitaalsgoederen(kunstmest,hekwerke.d.),plantsoen
OPBRENCSTFACTOREN houtprijs,prijsveranderingen,totaleproduktie(objectgrootte), samenwerking, minimumdiameter, overige
opbrengstfactorenzoalsafstandtot fabriek,externeeninterneontsluiting, prijskerstgroene.a. bosbijprodukten,jachthuur
OVERIGESALDO-

rentevoet,vrijstellinginkomsten-,vennootschapsbelasting,subsidies, ioonwerk/eigen mechanisatie

BEPALENDEFACTOREN
GROEIPLAATS- EN

boomsoort,produktiecapaciteit, (boniteit=gemiddeldaantalm3/ha/jaar), plantverband, aantal dunningen,

OPSTANDSFACTOREN

omloop

BESLISSINGSCRITERIA

netto cash-flow/jaar, investeringsbedrag/omloop, contantewaardeofeindwaarde,saldo/ha/jaarof
saldo/ha/omloop, arbeidsopbrengst perjaarof uur, internerentevoet

Bron: IKC natuurbeheer

Het teeltsaldo eigen mechanisatie geeft nog geen inzicht in het uiteindelijke bedrijfsresultaat.
Kan er met het bedrijfsmatig beheer van bos winst worden behaald? Eengoede maat daarvoor is
het gemiddeld bedrijfsresultaat voor particuliere bosbedrijven. Het Landbouw-Economisch
Instituut (LEI-DLO) onderzoekt dat jaarlijks op basis van een steekproef. De resultaten van de
laatste jaren laten een negatief beeld zien (zie de tabel). De gemiddelde kosten en opbrengsten
bedragen per ha per jaar elkƒ 400. Voor de bedrijven kleiner dan 50 ha liggen de opbrengsten
gemiddeld ƒ 60 lager. De opbrengsten komen gemiddeld voor ca.42% uit de verkoop van hout
en eveneens voor ca.42% uit subsidies. De overige opbrengsten komen onder meer uit de verkoop van kerstgroen, andere bosprodukten en de verhuur voor de jacht.
BEDRIJFSRESULTATEN PARTICULIERE BUSBEDRIJVEN OVER DE PERIODE 1984-1992

Bedrijfsgrootte

O/

»

I

>50ha
<50ha

Jaar

Gemiddeld

1984

1985

-21

-9

1986

1987

30

4

1988

1989

-18

12

1991

1992

31

38

-36

-5

-50

-94

-71

-72

1990

Bron: LEI-DLO 1993

Het bedrijfsresultatenonderzoek laat zien dat een aantal van de steekproefbedrijven winst maakt.
De verschillen in bedrijfsresultaten zijn verklaarbaar op basisvan verschillen in exploitatiefactoren
en vaste lasten zoals waterschapslasten. Bedrijfsspecifieke factoren zoals het produktievermogen
van de grond, de vermogenspositie, maar óók de kwaliteit van het beheer en de invulling van de
inkoop- en verkoopfunctie spelen een belangrijke rol. Ook het wel of niet in rekening brengen
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Een recreatiebos
(foto:R.H.M.
Peltzer)

van de eigen arbeid en de eventuele overheadkosten zijn van invloed op het resultaat.
Bij particuliere eigenaren speelt bovendien de doelstelling een belangrijke rol.
Kostenminimalisatie isvaak meer richtinggevend dan winstmaximalisatie. Dit druk de gemiddelde bedrijfsresultaten. Negatieve resultaten kunnen dan, afhankelijk van doelstelling en andere
inkomstenbronnen, toch acceptabel zijn.
Het nastreven van andere doelstellingen dan (alleen) winst geldt niet alleen voor particuliere
eigenaren, maar ook voor natuurbeherende organisaties, recreatieschappen, defensie, gemeenten en waterschappen. De resultaten van deze organisaties zijn niet opgenomen in het bedrijfsresultatenonderzoek. Uit de jaarverslagen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten blijkt dat
deze organisaties jaarlijks tenminste ƒ 300 per ha op het beheer moeten toeleggen. Voor
gemeenten vormt het onderhoud van groen een nog grotere kostenpost. Het beheer van bosplantsoen (plantsoen met boom- en struiksoorten uit het bos) kost al gauw ƒ 1 7.000 per ha.
Voor het beheer van heesters iszelfs ƒ 30.000 per ha nodig.
Voor bestaande commerciële busbedrijven die zich uitsluitend op houtteelt richten, is inclusief
subsidies een positief bedrijfsresultaat van enkele tientjes tot maximaal enkele honderden guldens gemiddeld per ha en per jaar haalbaar.
Voor eigenaren van landbouwgrond die nieuw bos aanleggen, isde situatie aanzienlijk gunstiger
vanwege de voor hen geldende subsidieregelingen.

Ontwikkelingen
Onder de huidige omstandigheden kan de bosbouw in Nederland en Vlaanderen uit commercieel oogpunt niet concurreren met andere vormen van bodemgebruik. Hierbij passen twee
belangrijke kanttekeningen.

8\

Ten eerste voorziet inlands hout in minder dan 10% van de binnenlandse vraag naar hout.
Bovendien wordt het inlands hout meestal verwerkt voor laagwaardig gebruik zoals papier en
verpakkingsmateriaal. De uitvoer van inlands rondhout iseveneens beperkt van omvang en veelal gericht op laagwaardige verwerking. De houtbehoefte neemt wereldwijd sterk toe; bovendien
wordt 'duurzaamheid' een steeds belangrijker verkoopargument. Omzetverhoging is in theorie
mogelijk door vergroting van het marktaandeel en door een verschuiving naar hoogwaardiger
afzetmogelijkheden mede door de teelt van meer kwaliteitshout. Technologische ontwikkelingen
kunnen hierbij een steun in de rug zijn en op den duur opbrengstverhogend werken.
Ten tweede worden functies van het bos voor recreatie, natuur en milieu weliswaar maatschappelijk hoog gewaardeerd, maar niet adequaat beloond. In deze situatie lijkt nu verandering te

769

Bosaanleg
komen. De behoefte aan dezefuncties groeit sterk zoals uit nota's van de overheid blijkt en er
wordt, ook buiten de bosbouw, ruim aandacht aan besteed op symposia, studiedagen en dergelijke. De Rijksoverheid heeft inmiddels een functiebeloningsstelsel ontwikkeld voor particuliere en
gemeentelijke boseigenaren. De beheersvergoedingen aan het Staatsbosbeheer zijn binnenkort
gebaseerd op de kostprijs van de gewenste terreindoeltypen. Natuurmonumenten en ook de
Provinciale Landschappen weten leden en sponsors te winnen voor hun 'natuur- en landschappelijk produkt'.
Andere bosbeheerders en dus ook nieuwe boseigenaren moeten nieuwe produkten, diensten
en/of markten ontwikkelen om (ook op termijn) rendement te kunnen halen uit hun vermogen
en hun activiteiten. Dat dit mogelijk is, blijkt uit het voorbeeld van de boseigenaren die inmiddels
een vergoeding krijgen van een waterwinbedrijf, omdat hun bos in het waterwingebied ligt.
Andere voorbeelden zijn gebieden met een hoge attractiewaarde (bijvoorbeeld het nationale
park de Hoge Veluwe), de bungalowparken en definanciële bijdragen voor de C0 2 -vastlegging
in nieuwe bossen.
De Rijksoverheid stimuleert de introductie van dit zogenoemde 'profijtbeginsel'. Zij wil het aanbod van collectieve voorzieningen en goederen afbouwen door het aanbod via de markt te stimuleren. Met projectsubsidies beoogt de Rijksoverheid deze marktwerking te bevorderen en de
vraag naar en het aanbod van 'bosprodukten' beter op elkaar af te stemmen.
De bijdrageregelingen zijn verder uitgewerkt in het hoofdstuk Bestuurlijke uitgangspunten onder
Bijdrageregelingen.

Bestuurlijke uitgangspunten
Landelijk beleid in Nederland
In een aantal Rijksnota's is de wens tot extra bosuitbreiding opgenomen: Bosbeleidsplan,
Structuurschema Groene Ruimte, Natuurbeleidsplan, Kiezen voor Recreatie, Nationaal
Milieubeleidsplan (-plus) en de Nota Klimaatverandering. Ook in de nota Landschap en de Vierde
nota over de ruimtelijke ordening is deze wenselijkheid verwoord, echter zonder concrete taakstelling. Met name in het Houtvoorzieningsplan van Economische Zaken is bosuitbreiding als
sociaal economisch wenselijk genoemd.
Het Rijksbeleid aangaande bosuitbreiding is integraal verwoord in het Structuurschema Groene
Ruimte en in het Bosbeleidsplan. Hiervan volgt hieronder een korte samenvatting.
Structuurschema Groene Ruimte, deel 3 Kabinetsstandpunt, september 1993:
Hetstructuurschema schildert het ruimtelijk beleidvan het Rijkvoor een aantal functiesin het landelijk
gebied, waaronder bosbouw, endat in onderlinge samenhang. Bosuitbreiding, incl.mogelijkelocaties
enmiddelen, isonderdeelvan dit beleidsprogramma. Dit beleidsonderdeelisopgenomen inhet
Bosbeleidsplan. Het Rijkverzoektandereoverhedenenparticulieren meetewerkenaan debosuitbreiding.

Q/

Voordeconcretiseringvan het beleidworden deEcosysteemvisie BosendeBosverkenningen ontwikkeld. Dit zijn bouwstenen voordegebiedsvisies natuur, bosenlandschap diedeprovinciessamenmet
derijksoverheidopstellen.Dezegebiedsvisies gevendebeleidsdoelstellingenweerin devorm vaneen
kaart met hoofdgroepen van natuurdoeltypen, eenlandschapsschets enbosuitbreidingslocaties.
Provincies engemeenten worden verzocht bosaanlegin hun ruimtelijk beleidmogelijk temaken, tenzij
dit tenkostegaat van bepaaldenatuur- enlandschapswaarden.
Bosbeleidsplan, regeringsbeslissing, december 1993:
Het Bosbeleidsplan schetsthet beleidvoor bos enbosbouw voordeperiode 1994 tot 2020 enstelt
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daarmee eendeelvan het beleiduit het Meerjarenplan Bosbouwuit 1986 bij.
Doelvan deRijksoverheidisuitbreiding van het bosareaaldoor deRijksoverheid enhet stimuleren van
bosaanlegdoor andereoverhedenenparticulieren. Met dezebosuitbreiding wil het Rijk tegemoet
komen aan devraag vanuit desamenlevingnaar deverschillende functiesvan het bos.Nieuwis
bebossingalsmogelijke oplossingvoordeCO2~problematiek. Debosaanlegmoet daarom ook voorzien in eengelijktijdige vervulling van eenaantal van dezefuncties.Perregioof locatie kan hetfunctieaccent verschillen. Zo dient bosaanlegin het verstedelijktegebied vooralhet woon-, werk-en leefklimaat (recreatiemogelijkheden) te verbeteren.In het landelijk gebied kunnen defuncties houtvoorziening ennatuurontwikkeling eenzwaarder accent krijgen.
Hetstrevenisom het bosareaalin dekomende25 jaar met 75.000 ha uit tebreiden. In derandstad
enhet overigstedelijkgebiedcirca 15.000 ha enin het landelijk gebied tenminste 60.000 ha nieuw
bos,waarvan 30.000 ha op landbouwbedrijven (gemiddeld 1.200ha bosperjaar), 15.000 ha in
bestaandeennieuwe natuurgebieden en 15.000 ha elders in het landelijk gebied.

Regionaal en lokaal beleid
Het regionaal en lokaal beleid isvastgelegd in streekplannen, provinciale bosplannen en bestemmingsplannen. Men doet er verstandig aan om deze plannen goed te bekijken voor men tot bosaanleg overgaat. Het kan zijn dat bosaanleg of bepaalde vormen daarvan niet in overeenstemming zijn met deze plannen. Verder moet men in procedure zijnde plannen in de gaten houden
om bedacht te zijn op ontwikkelingen die haaks staan op plannen voor bosaanleg.

Wetten en verordeningen
De aanleg van bos brengt een aantal wettelijke verplichtingen met zich mee. Deze verplichtingen
kunnen voortvloeien uit de Natuurbeschermingswet, de Natuurschoonwet, de Wet op de
Ruimtelijke Ordening, de Landinrichtingswet, de Jachtwet, de Zaaizaad- en Plantgoedwet, de
Wet op deWaterhuishouding, de Bestrijdingsmiddelenwet en de Wet Milieubeheer, de Boswet,
gemeentelijke kapverordening en verordeningen van het Bosschap ter bescherming van bossen
tegen insekten en brand.
De belangrijkste verplichtingen vloeien voort uit de Boswet en daarop aansluitend de gemeentelijke kapverordeningen. Het doel van de Boswet isde instandhouding van het bosareaal in
Nederland. Daartoe verplicht deze wet de boseigenaar élke velling - anders dan via een dunning
- te melden bij de ministervan Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Indien de velling natuur- en
landschapsschoon aantast, kan de minister een kapverbod opleggen.
Na velling ontstaat een herplantplicht, waaraan binnen drie jaar via een verantwoorde herbebossing moet zijn voldaan. Op verzoek iseen verlenging van deze termijn mogelijk, bijvoorbeeld
wanneer de eigenaar kiest voor een natuurlijke verjongingswijze.
Op verzoek kan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ontheffing of vrijstelling verlenen van de meldings- en herplantplicht. De vrijstelling voor de aanleg van tijdelijk bos is hiervan een voorbeeld.

QA
De Boswet is niet van toepassing op bossen en beplantingen binnen de bebouwde kom
Boswet'. Elke gemeente kan hiervoor een eigen beleid ontwikkelen. Doorgaans isdit gemeentelijk
beleid uitgewerkt in een gemeentelijke kapverordening. Dit beleid omvat eveneens een meldings- en herplantplicht en de mogelijkheid van een kapverbod. Erzijn gemeenten die bovendien nadere voorwaarden en eisen stellen aan het bosbeheer buiten de bebouwde kom. Daartoe
zijn zij alleen gerechtigd wanneer er belangrijke natuurwetenschappelijke of cultuurhistorische
waarden in het geding zijn.
DeAlgemene Inspectie Dienst controleert de naleving van de bepalingen van de Boswet,
gemeentelijke kapverordeningen en de verordeningen van het Bosschap.

Q n
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Alvorens tot bosaanleg over te gaan, iseen afweging van de gevolgen van deze wettelijke bepalingen aan te bevelen. Zo iséén van de belangrijkste consequenties van bosaanleg op landbouwgrond de grondwaardedaling.

Richtlijn Ammoniak en veehouderij
Bij het beoordelen van een aanvraag voor een hinderwetvergunning wordt ook gekeken naar de
milieuhygiënische aspecten. Daaronder zijn ook begrepen natuurwetenschappelijke, landschappelijke, recreatieve en ecologische waarden. Dat kan betekenen dat vestiging of uitbreiding van
een veehouderijbedrijf vanwege deze waarden in een bepaald gebied niet mogelijk is.Via de
Richtlijn Ammoniak en Veehouderij 1991 verduidelijken de ministeries van LNV en VROM de
beoordelingscriteria. Belangrijk zijn de omvang van de emissie van een bedrijf en het effect ervan
op "voor verzuring gevoelige gebieden". Of een gebied gevoelig is, hangt af van het terreintype,
het bodemtype en de status (veiligstelling).
De aanleg van bos kan tot gevolg hebben dat reeds bestaande (veehouderij)bedrijven niet meer
in aanmerking komen voor een hinderwetvergunning. Om dit te voorkomen isafgesproken dat
de Richtlijn Ammoniak en Veehouderij buiten beschouwing blijft indien sprake isvan door de
overheid of publiekrechtelijke organisaties gesubsidieerde aanleg of uitbreiding van bossen, van
landschapselementen met natuurwetenschappelijke waarde of natuurontwikkelingsgebieden.
Ook volgens de Relatienota aangewezen beheergebieden en niet-verworven reservaatgebieden
vallen niet onder de richtlijn.In (te verwachten) probleemgebieden dient bij de boomsoortenkeus
rekening gehouden te worden met de gevolgen voor de hinderwetvergunning.

Fiscaleaspecten
Voor bos iseen aantal fiscale wetten van belang: de Wet op de Inkomstenbelasting, de Wet op
de Vennootschapsbelasting, de Wet op de Vermogensbelasting, de Wet op de Omzetbelasting,
de Successiewet, de Natuurschoonwet, de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer en de
Gemeentewet. Ter ondersteuning van de instandhouding van bos en natuurschoon, van landgoederen en van het eigendom, is in de loop der jaren een aantal faciliteiten ontwikkeld, die fiscale voordelen bieden.

Bosbouwvrijstelling inkomstenbelasing
In Nederland zijn inkomsten uit bosbedrijf vrijgesteld van inkomsten- en vennootschapsbelasting.
Sinds kort iseen optieregeling ingevoerd. Het bosbedrijf kan daardoor -voor een periode van
tenminste 10jaar - afzien van deze vrijstelling. Daardoor kan het bosbedrijf fiscale verliezen verrekenen met andere inkomsten. Boseigenaren kunnen dan ook in aanmerking komen voor de
aftrekposten zelfstandigenaftrek en fiscale oude dagreserve.
Of wel of niet moet worden geopteerd voor de vrijstelling is sterk afhankelijk van de situatie; deze
kan het beste worden beoordeeld in overleg met een belastingconsulent.
In het algemeen geldt dat de optie tijdens de eerste jaren na de aanleg interessant kan zijn vanwege de mogelijkheid om de kosten te kunnen aftrekken. Wanneer het bos verkoopbare Produkten levert, isde vrijstellingsregeling weer interessant omdat de inkomsten dan onbelast zijn.

NSW-vrijstellingen
& \

Landgoederen kunnen - mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen -worden gerangschikt
onder de Natuurschoonwet (NSW). Eenvan de voordelen hiervan is, dat geen vermogensbelasting hoeft te worden betaald. Verder behoeven rechtspersonen geen overdrachts- en kapitaalsbelasting te betalen, indien zij de instandhouding van een of meer NSW-landgoederen beogen. Bij
vererving of schenking van NSW-landgoederen blijft de successiebelasting geheel buiten invordering. Over de ongebouwde eigendommen die deel uitmaken van een NSW-landgoed tenslotte, is
minder onroerende zaakbelasting verschuldigd.
Ook nieuw gestichte landgoederen kunnen, mits zij aan de voorwaarden voldoen, onder de NSW
worden gerangschikt (zievoor meer informatie over de NSW de brochure De Natuurschoonwet
van het ministerie van LNV, 1994).
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Croenbeleggen
Om beleggingen en investeringen ten behoeve van het milieu (waaronder bos en natuur) te
bevorderen, isop 12 juli 1994 deWet op de Inkomstenbelasting 1964 gewijzigd. Deze voorziet
nu in een vrijstelling voor rente- en dividendinkomsten uit beleggingen in 'groene projecten', bijvoorbeeld bosaanleg. Doel isde financiering van deze projecten te vergemakkelijken, doordat
hiervoor tegen gereduceerde rentetarieven geld geleend kan worden bij de deelnemende banken.

Landbouw/regeling
Voor bos- en landbouwers bestaat een aparte regeling voor de omzetbelasting. Volgens deze
landbouwregeling blijven teeltmaatregelen, de verkoop van (verduurzaamd) rondhout, de verhuur van jachtrechten en de subsidies voor bosaanleg en -onderhoud buiten de omzetbelasting.
Overige
vrijstellingen
Indien aantoonbaar sprake isvan een bedrijfsmatige exploitatie van bosgrond, kan ook een ~bosondernemer' in aanmerking komen voor de ondernemersvrijstelling van de vermogensbelasting.
Bosgronden met een bedrijfsmatige bosbouwexploitatie zijn bovendien vrijgesteld van de
gemeentelijke onroerende zaakbelasting. Verder kan de aankoop van een naburig perceel worden vrijgesteld van overdrachtsbelasting indien hiermee de 'landbouwstructuur' wordt verbeterd.
Ook bosbouw wordt in dit verband tot de agrarische doeleinden gerekend.
De fiscale mogelijkheden en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zijn hierboven niet
uitputtend behandeld. Onbekendheid met bosaanleg in relatie tot de interpretatie van de fiscale
wetgeving kan in de praktijk zeker leiden tot meningsverschillen met de belastinginspecteurs. Het
isdaarom raadzaam een belastingadviseur te raadplegen. Meer informatie isook verkrijgbaar bij
de sociaal economisch voorlichter van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren (NVBE).
Deze vereniging heeft bovendien de brochure Bos, landgoed en fiscus uitgegeven.

Bijdrageregelingen
SBL-regeling
Het Rijkwil de bosaanleg op landbouwgronden stimuleren met de Regeling Stimulering
Bosuitbreiding op Landbouwgronden (de SBL-regeling). Deze voorziet in een medefinanciering
van de aanlegkosten en in een inkomenscompensatie voor landbouwers gedurende 15 of 20 jaar.
Voor 1994 was de hoogte van de éénmalige bebossingsbijdrage per hectare als volgt:
I:ƒ 2.950 voor snelgroeiend loofbos
II: ƒ 2.800 voor snelgroeiend naaldbos
III: ƒ 5.000 voor langzaamgroeiend loofbos
IV:ƒ 3.560 voor langzaamgroeiend naaldbos
V:ƒ 5.000 voor menging van IIen III
VI: ƒ 3.560 voor menging van II en IV

ï\

Als inkomenscompensatie golden de volgende jaarlijkse bedragen:
- ƒ 1.200 gedurende 15 jaar bij tijdelijk bos voor landbouwbedrijfshoofden;
- ƒ 1.500 gedurende 20 jaar bij blijvend bos voor landbouwbedrijfshoofden;
- ƒ 1.590 gedurende 20 jaar bij blijvend bos van tenminste 50 ha aaneengesloten voor één of
meer landbouwbedrijfshoofden gezamenlijk en bij aanleg in één plantseizoen;
- ƒ 500 gedurende 15 jaar bij tijdelijk bos én bij blijvend bosvoor elke andere natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon.
Wanneer 'blijvend bos' wordt aangelegd en men heeft geopteerd voor de vrijstelling van inkomstenbelasting, zijn deze bijdragen bovendien, evenals eventuele andere inkomsten, vrijgesteld
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van inkomstenbelasting en premieheffing.
Meer informatie over de regeling SBListe vinden en een brochure van de directie Uitvoering
Regelingen van het ministerie van LNV (1994).

Functiebeloning
Verder kan, nà de periode van inkomenscompensatie, een beroep worden gedaan op het functiebeloningsstelsel wanneer blijvend bos isaangelegd. Deze voorziet in 1994 in een jaarlijkse bijdrage van ƒ 140 per ha voor voor recreatie opengestelde bossen.

Projectsubsidies
Met ingang van 1januari 1995 isde Kaderregeling Projectsubsidies Bosbouw operationeel.
Projectsubsidies zijn bedoeld om de positie van de boseigenaren te versterken door verbetering
van de bedrijfssituatie van bosbedrijven, bijvoorbeeld door samenwerking en verhoging van de
inkomsten uit houtverkoop.

Bosbeleid in Vlaanderen
InVlaanderen is het Bosdecreet van 1 990 van belang. Deze boswetgeving heeft tot doel het
behoud, de bescherming, de aanleg en het beheer van de bossen te regelen. Het isvan toepassing zowel op de overheids- als op de particuliere bossen. Het bos kan volgens het Bosdecreet
gelijktijdig verschillende functies vervullen, onder meer de economische, sociale, educatieve,
wetenschappelijke, ecologische, faune- en florabeherende evenals schermfuncties. Voor alle overheids- en particuliere bossen van tenminste 5 ha moeten beheerplannen worden gemaakt.
Sinds 1991 kunnen particuliere eigenaren drie vormen van subsidie krijgen voor:
- bebossing en herbebossing (minimaal een halve hectare);
- opensteling (sociale bosfunctie);
- samenwerking in bosgroepen (om versnippering tegen te gaan).
De subsidie voor bosaanleg kan zowel kunstmatige als natuurlijke verjonging omvatten, waarbij
het bedrag afhangt van de boomsoort(en) en de oppervlakte. Voor trager groeiende en inheemsesoorten isde subsidie hoger; de soortenlijst is beperkt. Voor zomereik, wintereik en gewone es
is de bijdrage het hoogst; voor populier zonder ondergroei het laagst. Voor de aanleg of het
behoud van een struiklaag kan de particuliere eigenaar extra subsidie krijgen. Fijnspar wordt in
Vlaanderen in het geheel niet gesubsidieerd. De subsidie van de EUvoor de bebossing van landbouwgronden istot nu toe in Vlaanderen weinig gebruikt.
Wat betreft de fiscale faciliteiten genieten beplantingen jonger dan 20 jaar een vrijstelling. Het
kadastraal inkomen is in dat geval sterk verlaagd, zodat de onroerende voorheffing lager is. De
belangrijkste fiscale last op het particuliere bos is het successierecht op erfenissen.

Onderzoek, onderwijs en voorlichting

m

De instellingen die zich bezig houden met onderzoek en onderwijs op het gebied van bosaanleg
zijn vergelijkbaar met die van het onderwerp Bosverjonging. Daarom wordt hier verwezen naar
hetgeen hierover elders in dit boek bij dat thema isvermeld.
Voor voorlichting over bosaanleg kan men zich in Nederland wenden tot:
- voorlichters van de regionale directies Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) voor teelttechnische aspecten;
- beleidsmedewerkers inzake bos en beplantingen van de regionale directies LNV, de provincies
en de gemeenten voor beleidsmatige informatie (inhoud van wetten en regelingen, ruimtelijke
mogelijkheden en financieringsmogelijkheden);
- medewerkers Uitvoering Regelingen voor de toepassing van wetten en regelingen;
- voorlichters van de Landbouwvoorlichting (DLV) voor bedrijfseconomische informatie;
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- de sociaal economisch voorlichters (SEV'ers) van de landbouworganisaties en de Nederlandse
Vereniging van Boseigenaren te Zeist voor financieel-economische en fiscale zaken.
Het Platform voor Houttelers Noord Nederland iseen vereniging van boeren die nu hout telen.
Deze vereniging biedt mogelijkheden om praktijkervaringen en kennis inzake bosaanleg uit te
wisselen.
InVlaanderen kan men zich voor meer informatie wenden tot het Educatief Bosbouwcentrum
Groenendaal te Hoeilaart.
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Groeiplaatsbeoordeling

Groeiplaatsbeoordeling
Klimaat
Nederland en Vlaanderen hebben overwegend een zeeklimaat. Toch komen nog aanzienlijke verschillen voor. Op basis van gemiddelde neerslag, temperatuur, luchtvochtigheid, wind en dergelijke worden in Nederland 12 en in Vlaanderen 6 groeigebieden onderscheiden.
Deze groeigebieden zijn van belang bij de boomsoortenkeuze, vooral wanneer wordt gestreefd \
naar een zo natuurlijk mogelijke bosontwikkeling. De gebieden zijn weergegeven in de kaart. /
GROEIGEBIEDEN IN NEDERLAND

'

I Waddengebied
II Duingebied
III Hafgebied
IV Deltagebied
VDrents gebied
VIVeluws gebied
VII Kempens gebied
VIII Twente-Achterhoek
IX Nederrijnse Laagvlakte
X Lossgebied
XI timburgs Heuvelland
XIIVlaams gebied

Binnen een groeigebied kunnen de topografie en de begroeiing aanzienlijke verschillen in microklimaat veroorzaken. Eenvoorbeeld hiervan is het verschil tussen een noordhelling en een zuidhelling. Of de luwzijde van een bos ten opzichte van de aan de heersende wind blootgestelde
zijde.
Ook kleine hoogteverschillen kunnen voor belangrijke verschillen in microklimaat zorgen. Een
voorbeeld hiervan iseen zogenaamd "vorstgat", een kleine laagte in het terrein,waar koude lucht
bij windstil weer inzakt en bevriezing van bomen veroorzaakt. Bij regelmatig optreden veroorzaakt dit slechte boomvormen en kan het zelfs sterfte veroorzaken. Hier is het dus zaak boomsoorten te gebruiken die niet vorstgevoelig zijn.

ß

Bodemonderzoek
De bodem is letterlijk en figuurlijk de basisvoor een bos. De kwaliteit van de bodem bepaalt in )
sterke mate de ontwikkelingsmogelijkheden voor bomen en struiken. Maar hoe isde kwaliteit te f
bepalen?
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GROEIGEBIEDEN IN VLAANDEREN

|

| Duinen,polders
[J VlaamseZandstreek

J Zandleemstreek
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Ardennen

De groei en gezondheid van bestaande bossen en beplantingen in de omgeving kunnen al een
eerste aanwijzing geven over de mogelijke ontwikkeling van verschillende boomsoorten. Maar
omdat de bodem op korte afstand sterk kan variëren, iseen degelijk onderzoek van de te beplanten grond onontbeerlijk.
De hoeveelheid opneembare voedingsstoffen, de hoeveelheid beschikbaar bodemvocht en
bodemlucht zijn factoren die de geschiktheid van de bodem bepalen.Voor de beoordeling hiervan en de vertaling ervan naar groei van bomen en bossen is een systeem ontwikkeld.
Bij dit systeem worden vier aspecten van de bodem beoordeeld.

Ontwateringstoestand
Een goede ontwateringstoestand isvan belang voor de zuurstofvoorziening van de wortels. De
ontwateringstoestand wordt vastgesteld aan de hand van de grondwatertrap, met name de
gemiddeld hoogste grondwaterstand (CHG). De grondwatertrap isaf te leiden van waarnemingen van de hoogste en laagste grondwaterstand en uit gegevens van bodemkaarten. Deze kaarten zijn niet overal meer even betrouwbaar in verband met opgetreden ontwatering sinds het
vervaardigen van de kaarten.

Vochtleverend vermogeh\

&

De grondwaterstand samen met de opbouw en granulaire samenstelling van de grond en de
bewortelingsdiepte bepalen hoeveel vocht beschikbaar isvoor de bomen. De opbouw en samenstelling van het bodemprofiel worden vastgesteld aan de hand van grondboringen.

Voedingstoestand
De voedingstoestand van de grond geeft aan in welke mate minerale voedingsstoffen opneembaar zijn. Op bestaande bosgronden kan de voedingstoestand worden afgeleid van de vegetatie.
Op voormalige landbouwgronden (waar de voedingstoestand bij de aanplant geen probleem
vormt) moet de voedingstoestand worden gekwantificeerd aan de hand van een grondmonster.
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Zuurgraadvandegrond
De zuurgraad van de grond wordt bepaald aan de hand van een grondmonster en uitgedrukt in
waarden voor de pH-KCI.
Voor elk van deze zogenaamde bodembeoordelingsfactoren bestaat een aantal gradaties. Deze
gradaties worden vastgesteld aan de hand van de bodem, de grondwatertrap en de vegetatie.
Voor elke combinatie van gradaties van bodembeoordelingsfactoren kan worden aangegeven of
de te verwachten groei van onze belangrijkste boomsoorten "goed", "matig" of "slecht" is.
Meer informatie over dit bodembeoordelingssysteem iste vinden in Waenink en van Lynden
(1988).
Informatie over grondboren staat onder het thema Stads- en Laanbomen.

Voorbereidend denkwerk
Boomsoortenkeus
Binnen de randvoorwaarden van de groeiplaats (klimaat en bodem), die men heeft vastgesteld
aan de hand van een klimaatatlas/groeigebiedenkaart, bodemkaart of grondboringen eventueel
aangevuld met grondmonsteranalyse, heeft men meestal de keuze uit meer soorten die kunnen
worden aangeplant. Voor het verkrijgen van vitaal bos is het verstandig de soorten te gebruiken
waarvan een goede groei iste verwachten en aan te sluiten bij de potentieel natuurlijke vegetatie
en de daarmee samenhangende bosdoeltypengroepen\oals beschreven in deel A onder Ecologie
en groeiplaats-beoordeling en Teeltkundige aspecten.Voor een goede groei van deze soorten zijn
minder kunstgrepen nodig; natuurlijke processen als dunning door sterfte, takafstoting en spontane verjonging doen een deel van het werk. Dit bevordert een zo goedkoop mogelijk beheer.
Meer gedetailleerde informatie over de relatie bodem - boomsoorten iste vinden in het handboek Aanleg en beheer van bos en beplantingen (Schütz en Van Tol, 1981). Voor loofhoutbeplantingen isde combinatie van goed groeiende soorten en de te verwachten potentieel natuurlijke
vegetatie in detail uitgewerkt in Jager en Oosterbaan, 1994.

Plantafstand en -verband
Tot in de jaren zestig werden bossen in de regel met grote aantallen aangelegd, d.w.z. 10.000
planten of meer per hectare. Men beoogde hiermee de beplanting snel in sluiting te krijgen voor
het creëren van een microklimaat, onkruid te onderdrukken, de onderste takken snel af te laten
sterven en daarmee de houtkwaliteit te bevorderen en goede selectiemogelijkheden bij dunningen te hebben.
Door veranderde inzichten en verbetering van het plantsoen (betere teeltmethoden, betere herkomsten en dergelijke) wordt tegenwoordig met minder planten volstaan.
De uiteindelijke keuze van het aantal planten per hectare wordt verder bepaald door het doel dat
men met het bosvoor ogen heeft. Ook de kwaliteit van de groeiplaats speelt mee in de keuze van
het plantaantal. In het algemeen kan de plantafstand op goede groeiplaatsen wat groter zijn dan
op minder goede groeiplaatsen.
Voor struiken geldt dat het plantverband en -aantal sterk afhankelijk isvan de situatie en doelstelling. Hiervoor zijn geen algemene richtlijnen te geven.

SB

Bij bosaanleg wordt in het algemeen machinaal, dus rijgewijs geplant. Men heeft hierbij de keuze
uit verschillende plantverbanden. Deze plantverbanden zijn in een figuur schematisch weergegeven. In de praktijk ontstaat bij machinaal planten vrijwel altijd spontaan een verschoven verband.
Toch blijkt het in de praktijk verstandig om bij het planten van populier en wilg in een ruim ver781
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SOORTEN

Langzaamgroeiende loofboomsoorten

PLANTEN PERHECTARE

5.000-7,000

als eik,esenbeuk

Sneller groeiende loofboomsoorten

3.000-5,000

als berk, elsen esdoorn

Snelgroeiende loofboomsoorten

200-600

als populieren wilg

Naaldboomsoorten

2.500-4.000

band hetvierkantsverband zonauwkeurig mogelijk aan tebrengen. Menkrijgt dan de mogelijkheid omlater zowel inalsdwars opderijen gras ofonkruid te maaien, brandvrije stroken aante
leggen ofdunningshout aftevoeren. Ditisterealiseren door deplantstroken voor hetplanten in
beide richtingen te markeren meteen markeur ofditte combineren methetondergrondenmet
een woelkruis.

Plantsoenkeus
Hoewel indekwekerswereld allerlei nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden (teelt van plantsoen in
pluggen encontainers, precisiezaai endergelijke) worden bijdebosaanleg inonsland momenteel hoofdzakelijk naakte wortelplanten gebruikt. Hetnavolgende heeft hier dan ook betrekking
op.
In hetalgemeen kan worden geadviseerd tweejarige, verspeende planten tegebruiken. Deze zijn
groot genoeg enhebben een voldoend ontwikkeld wortelstelsel. Uitzonderingen hierop vormen
bij hetloofhout debeuk (deze kan beter alsdriejarige worden geplant) endevegetatief vermeerderde, snelgroeiende soorten wilg enpopulier. Delaatste twee worden in Nederland meestalals

S

&

Plantverbanden.
a =afstand tussen rijen;b=afstand inde rij
vierkantsverband:
afstand tussen de rij is gelijk
een afstand inde rij

•
•

rechthoeksverband:
afstand tussen de rijen
in de rijzijn verschillend

•
•

verschoven of verspringend verband:
de planten 'verspringen' intwee
naast elkaar gelegen rijen
driehoeksverband (honingraatpatroon):
regelmatig verspringend,zodat de
afstand tussen planten inen tussen
rijen hetzelfde is
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eenjarige, bewortelde stek geplant. InVlaanderen gebruikt men meestal tweejarige bewortelde
stek. Van de naaldboomsoorten worden Picea- en Abies-soorten vaak als drie- of vierjarige
geplant.

I

(

De uitwendige kwaliteit van de planten moet goed zijn. Belangrijk isdat een plant bovengronds
goed ontwikkeld isen vrij van ziekten, aantastingen en beschadigingen. Het is minstens zo
belangrijk dat een goed ontwikkeld wortelstelsel aanwezig is, geen draaigroei, veel haarwortels,
afmetingen in dejuiste verhouding tot de bovengrondse delen van de plant. Voor dit laatste
wordt de verhouding tussen de lengte van de plant en de diameter van de wortelhals als maat
gebruikt. Hiervoor zijn sinds de zeventiger jaren normen aanwezig. De meest recente normen zijn
vermeld in de tabellen voor loofbomen en naaldbomen op de volgende pagina. Deze normen
zijn vastgelegd in de (ontwerp) NEN 7412 "Bos- en haagplanten. Eisen criteria en leveringsvoorwaarden".
Bij de aanleg van bossen en beplantingen is het van belang uitte gaan van plantmateriaal dat
genetisch gezien past bij de klimaats- en groei-omstandigheden ter plaatse.
Inheemse soorten dienen qua oorsprong afkomstig te zijn uit het zogenaamde Atlantisch-subatlantisch gebied. Dit gebied wordt globaal begrensd door de Noordzee, Noord-Frankrijk (SeineMarne), de voormalige oostgrens van West-Duitsland (Saale-Elbe) en Oost-Denemarken.
Voor bossen met een natuurdoelstelling kunnen striktere eisen ten aanzien van de herkomst worden gesteld, bijvoorbeeld op het niveau van de groeigebieden (zie het hoofdstuk Klimaat). Voor
meer informatie over (oorspronkelijk) inheems materiaal wordt verwezen naar de brochure nr. 12
van het IKC natuurbeheer over Inheemse Bomen en Struiken.
Voor herkomsten ten behoeve van bos met een houtproduktiefunctie kan worden verwezen naar
de 5e Rassenlijstvan Bomen (1990). Hierin staan o.a. vermeld:
- klonen van o.a. populier en wilg;
- toegelaten herkomsten van loofboom- en naaldboomsoorten;

&
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Normenvoor bosplantsoen voor loofbomen
Minimale lengtenenbijbehorende wortelhalsdiameters
Lengte incm

110 120 130 140 150
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70 80 90100

9

9

9

9 10 11 12
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17

Alnus cordata
Alnus glutinosa
Alnus incana

9

9

9

9

9

9

9

10
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Betuia pendula
Betuia pubescens
Robinia pseudoacacia
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Loofbomen:
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus

Fagus sylvatica
Tiliacordata
Tilia platyphyllos
Carpinus betulus
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Fraxinus excelsior
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Prunus avium
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8
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Quercus petraea
Quercus robur
Quercus rubra
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Normenvoor bosplantsoen van naaldbomen
Minimale lengtenenbijbehorende wortelhalsdiameters
Lengte incm

12

15

20

25 30 35 40

Pinus sylvestris
Pinus strobus

5

6

8

10 12 14 16

Pinus nigrassp laricio
Pinusnigrassp nigra

5

6

7

120

naaldbomen:

8

E
£
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Pseudotsuga menziesi
Tsuga heterophylla

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

œ
E
CO

Larix decidua
Larix kaempferi
Larix eurolepis

6

7

8

9

10

11

12

13

14

CO

O)

Picea abies
Picea omorika
Picea sitchensis

5

6

Abies grandis

6

8

8

9

12

14

7

9 10

10

11

- aanbevolen buitenlandse herkomsten van naaldbomen.
De 6e Rassenlijst is in voorbereiding.
Zowel voor vegetatief als generatief vermeerderde soorten zijn goede moederbomen en -opstanden geselecteerd en getest. Van groveden, douglas, lariks, berk, es, esdoorn en zoete kers zijn
reeds zaadgaarden aangelegd. Van groveden, berk en zoete kers zijn deze al produktief; van de
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Voorbereidend denkwerk

Gebundeldplantsoen, klaar voorverzending (foto: C.T.M. Grimberg)

overige soorten nog niet.
Informatie over de beschikbaarheid van plantsoen en namen en adressen van kwekers zijn verkrijgbaar bij de Kultuurgroep voor Bos- en Haagplantsoenkwekers te Zeist (tel. 03404-62836).
Sinds enkele jaren is plugplantsoen een alternatief voor naaktwortelig plantsoen. De praktijkervaringen met dit plantmateriaal beperken zich vooralsnog tot grove den. Gebleken isdat plugplantsoen een aantal belangrijke voordelen kent: minder conditieverlies van het plantmateriaal, sneller
en minder belastend plantwerk (met de plantbuis) en minder gestoorde wortelontwikkeling.
Nadeel isde grotere uitvalkans door vraatschade (Hylobius en wild) en bij sterke vegetatiedruk.
Met andere soorten bestaat er nog weinig ervaring mee.
Voor meer informatie: Oosterbaan en Grimberg 1992 en Oosterbaan 1994.

Ontsluiting
Bij het ontwerp voor een bos moet rekening worden gehouden met de (toekomstige) ontsluiting.
Voor beheer en onderhoud iseen adequaat wegennet nodig. De dichtheid van wegen en paden
moet verder zo goed mogelijk worden afgestemd op defuncties van het bos. In een puur natuurbos iseen minimale ontsluiting nodig voor het beheer en eventueel recreanten.Voor bossen met
een duidelijke recreatiefunctie zijn, afhankelijk van het verwachte gebruik, voorzieningen nodig
voor parkeren, wandelen, fietsen, paardrijden en verder open ruimten met eventueel voorzieningen voor dagrecreatie.
Houtafvoermogelijkheden hoeven in de meeste gevallen pas bij de eerste houtoogst d.w.z. na
enkele decennia aanwezig te zijn. Wel moet men de hiervoor nodige ruimte al bij de aanleg reserveren.
Meer technische gegevens voor ontwerp en uitvoering van wegen en paden in bossen is overzichtelijk weergegeven in het Handboek Inrichtingselementen voor Bos, Natuur en Landschap
(Grontmij 1991).

E
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Planning
Het soepel uitgevoerd krijgen van een bebossingsplan vergt een goede planning. In het navolgende een aantal aandachtspunten.
Voor het verkrijgen van plantsoen van goede kwaliteit is het noodzakelijk vroegtijdig kwekers te
bezoeken en het gewenste materiaal te reserveren.Voor algemeen verkrijgbare soorten moet dit
ongeveer een jaar van de voren gebeuren om zeker te zijn van levering van de gewenste kwaliteit. Voor minder gangbare soorten is het nodig afspraken te maken over de teelt; contractteelt is
hiervoor de meest zekere vorm. Afhankelijk van de gewenste leeftijd van het plantsoen moet dit 2
tot 4 jaar voor de aanleg van het bos gebeuren.
Worden deze afspraken niet of te laat gemaakt, dan isde kans groot dat men kwalitatief minder
goed plantsoen moet gebruiken, waarmee een slechte basiswordt gegeven voor de ontwikkeling
van het bos. Het is beter om de beplanting dan uit te stellen.
Na het afroepen van het plantsoen moet het naar de plantplaats worden getransporteerd en
ingekuild. Voor het inkuilen moet van tevoren een geschikte plaats zijn gezocht. Het beste is een
plek zo dicht mogelijk bij de plantplaats, in de schaduw en met losse, niet te natte grond, met
windbeschutting en waar geen wildschade kan optreden. Voor het inkuilen moet indien nodig
extra personeel aanwezig zijn op het tijdstip dat het plantsoen arriveert.
De werkzaamheden moeten goed op elkaar aansluiten om te voorkomen dat er kwaliteitsverlies
optreedt door uitdroging (zie ook het hoofdstuk Planten).
Een eventuele grondbewerking moet tijdig worden uitgevoerd, zodat de grond is bezakt voordat
er wordt geplant.

Terreinvoorbereiding en -inrichting
Grondbewerking

/

Om gemakkelijker en beter te kunnen planten en om de beplanting zoveel mogelijk slagingskans
te geven, wordt vaak een grondbewerking toegepast. De noodzaak van grondbewerking hangt
echter samen met de grondsoort, het voormalig gebruik en de te planten boomsoorten.
Op kleigrond isgrondbewerking in het algemeen noodzakelijk, zowel op voormalig bouwland als
grasland. De bewerking kan bestaan uit frezen van de grasmat, ploegen en eventueel eggen
(planten in een zeer kluiterige grond heeft vaak tot gevolg dat de planten slecht in de grond
komen). Een aanwezige ploegzool moet worden doorbroken.

s Op andere grondsoorten isop voormalig bouwland geen grondbewerking noodzakelijk, tenzij

een ploegzool aanwezig is.
Op voormalig grasland op zand-,zavel- en veengrond zijn de effecten voor de boomsoorten verschillend. Voor loofhout is op basisvan onderzoek de volgende adviestabel opgesteld.

Voor populier wordt in het algemeen ook een grondbewerking aanbevolen. De bewerking kan
beperkt blijven tot de plantspiegel.
Ook voor naaldhout geldt dat geen grondbewerking noodzakelijk isop voormalig bouwland. Op
voormalig grasland op zandgrond is in het algemeen een pleksgewijze bewerking met een woeler of plantplekkenmaker of een strooksgewijze bewerking met een cultuurploeg voldoende.

Waterbeheersing
Een goede waterhuishouding isvan groot belang voor de ontwikkeling van het bos. Geen enkel
bos is bestand tegen langdurige droogte, maar ook niet tegen een zeer hoge grondwaterstand in
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AANBEVELINGEN VOOR HET UITVOEREN VAN EEN GRONDBEWERKINC VOOR HET PLANTEN VAN LOOFBOMEN OP
VOORMALIG GRASLAND
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Bron: Jager en Oosterbaan 1994

^) met uitzondering van groeiplaatsen met Ct IIof III
- niet aanbevolen boomsoort op dit bodemtype

het groeiseizoen, waarbij de bomen met de wortels in het water staan. Ermoet dus voldoende
aan- en afvoer van water zijn.
Bij diepe grondwaterstanden (Gt VII en GtVII ) kan men de beschikbaarheid van het
(grond)water niet beïnvloeden. Gt VI levert geen problemen op. Bij Gt III en V moet worden
gezorgd dat het water in het voorjaar op tijd wordt afgevoerd. Bij de grondwatertrappen It/m III
iszuurstofvoorziening een groeibeperkende factor. Gt IV isde ideale grondwatertrap.
Bos stelt niet dezelfde eisen aan de waterhuishouding als landbouwkundig gebruik. Ook zijn er
diverse eisen bij verschillende doelstellingen voor het bos. Zo vraagt produktiebos om een optimale vochtvoorziening in het groeiseizoen. Bij bos met accent op de natuur gaat het om waterstanden die passen bij de natuurlijke situatie.
In het verleden is bij de bosaanleg vaak te weinig rekening gehouden met toekomstige wijzigingen in de waterhuishouding van een gebied. De waterhuishouding moet passen bij bos als nieuwe vorm van grondgebruik. Teneinde latere problemen te voorkomen, is het dus zinvol na te
gaan bij de beherende instanties of er nog veranderingen zijn te verwachten.

Planten
Behandeling plantmateriaal
De behandeling van plantmateriaal moet zodanig zijn dat de conditie behouden blijft in de periode tussen het oprooien en het uitplanten. Onverpakt plantmateriaal dient in een dichte of goed
afgedekte wagen vervoerd te worden. Het vervoer van plantmateriaal in speciale pallets voorkomt
schade en verdient de voorkeur boven losverladen. De periode van transport moet zo kort mogelijk zijn. Het verblijf van plantmateriaal langer dan 1 dag op de wagen moet worden afgeraden,
omdat daardoor de kans op broei en uitdroging toeneemt. Plantmateriaal mag niet worden vervoerd bij vriezend weer.

e

Onderzoek heeft uitgewezen dat het verpakken of omhullen van plantmateriaal de beste bescherming biedt tegen uitdrogen. Voor het verpakken van de wortels iszwart 0,1 dik HDPE(high density polyethyleen) folie aan te bevelen.Voor het verpakken van de gehele plant genieten zakken
van 0,1 mm dik PEzwart-wit folie de voorkeur. De verpakking moet zo snel mogelijk na het rooi787
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Opgekuild plantsoen
(foto: G.T.M.Grimberg)

Plantsoenbescherming: in
Denemarken is leveringvanplantsoen in zakken
gebruikelijk (foto:G.T.M.
Grimberg)

&

en worden aangebracht. Voor meer informatie: Deelrapport 31,32, 33, 34 Ketenonderzoek
Boomkwekerij 1994.
Plantmateriaal kan onder normale omstandigheden één week in deze verpakking blijven, mits
deze koel en in de schaduw wordt opgeslagen. In een koelruimte kan verpakt plantmateriaal
maanden worden opgeslagen mits op het juiste tijdstip gerooid. Het voordeel van verpakt plantmateriaal is,dat inkuilen niet nodig isen dat het plantmateriaal tot het moment van planten is
beschermd tegen indrogen. Voorwaarde iswel, dat deze werkwijze hogere eisen stelt aan de
logistiek en de planning van de plantwerkzaamheden.
Om naaktwortelige planten tegen uitdrogen te beschermen, kunnen ook waterabsorberende
polyacrylaten worden gebruikt. Deze stoffen zijn in staat tot 400 keer hun eigen gewicht in water
op te nemen. In droge vorm zijn het fijne korrels; na wateropname ontstaat een gelei-achtige
brei. Een laag van deze "worteldip" rond de wortels beschermt de planten niet alleen tegen uitdroging, maar voorziet de wortels ook van een watervoorraad.
Wanneer planten niet direct na aflevering mogelijk is, moet onverpakt plantsoen worden ingekuild. Na het lossen worden de bossen losgemaakt en in een enkele laag in een inkuilgreppel
788
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geplaatst. Belangrijk is, dat op en vooral tussen de wortels aarde wordt aangebracht en vervolgens licht wordt aangedrukt. Wanneer de structuur van de grond op de inkuilhoek te wensen
overlaat (bijvoorbeeld zware kleigrond) kan gewoon straatzand worden gebruikt. De greppels
dienen bij voorkeur in noord-zuid richting te lopen en tegen extreme wind en zon beschermd te
zijn. Ook is het belangrijk dat de kuilhoek goed isontwaterd en wildschade wordt voorkomen.
Plugplanten kunnen boven de grond blijven staan op een beschutte en beschaduwde plek, zo
mogelijk in een schuur. Het meermalen opkuilen van plantsoen isaf te raden, omdat hiermee o.a.
de vorming van haarwortels wordt gestoord. Deze storing iserger naarmate het plantseizoen vordert.
In de praktijk worden loofboom- en struiksoorten op de kwekerij vanaf eind december op voorraad gerooid en ingekuild tot het moment van aflevering.Voor eik en berk isdeze methode niet
aan te bevelen, omdat deze soorten zeer gevoelig zijn voor verdroging. Daarom moeten eik en
berk maar ook alle naaldboomsoorten bij voorkeur zo snel mogelijk na het rooien worden
geplant.

Wortelsnoei en inkorten
Goed plantmateriaal heeft door kwaliteitsbevorderende teeltmaatregelen alsondersnijden en verplanten een compact wortelstelsel en een goede verhouding van ondergrondse en bovengrondse
delen. Het snoeien van wortels en het inkorten van bovengrondse delen isdaarom niet nodig en
zelfs af te raden.Wanneer er problemen zijn om een omvangrijk wortelstelsel goed te planten,
moet de oplossing gevonden worden in een andere plantmethode/-machine en niet in snoei.
Onder gunstige groei-omstandigheden op de kwekerij kan het soms voorkomen, dat de planten
een buitengewone lengtegroei vertonen waarop de boomkweker geen vat heeft. In dergelijke
gevallen mogen struikvormende soorten en zwarte els desnoods bovengronds worden ingekort.
Boomvormende soorten en met name soorten met tegenoverstaande knoppen alsesen esdoorn
mogen niet worden ingekort, omdat dit op korte of lange termijn een nadelige invloed heeft op
devorm van de boom.

Tijdstip van planten
Het meest ideale tijdstip van planten isvlak voordat de wortelgroei begint. Daarom is het voorjaar
in ieder geval een goede periode voor het planten van zowel loof- als naaldbomen. Belangrijk is,
dat een tijdstip wordt gekozen met bewolkt, vorstvrij en windstil weer. Ook moet de bodem voldoende vochthoudend zijn en gemakkelijk te bewerken. De kans op uitval neemt toe naarmate
later in het voorjaar wordt geplant.
Voor de meeste naaldboomsoorten isde plantperiode van begin maart tot half april gunstig.
Lariks bij voorkeur vóór april planten, omdat deze soort vroeg uitloopt. Later planten geeft grotere risico's. Douglas moet in ieder geval in het voorjaar -vanaf begin maart -worden geplant.
Fijnspar kan met goed resultaat ook in het najaar worden geplant en wel in de periode september/oktober. De wortels groeien dan nog voor dewinter vast.
Voor loofboomsoorten maakt het weinig verschil of ze in najaar, winter of voorjaar worden
geplant. Op plaatsen waar in het voorjaar de bodem te nat kan zijn, iser voorkeur voor planten in
het najaar. Eik liever niet vóór december planten in verband met de late afrijping.
Alhoewel ook populieren in de periode van november tot medio april kunnen worden geplant,
gaat de voorkeur uit naar planten in het voorjaar. Dit omdat in het najaar of in de winter geplante
populieren last kunnen krijgen van schorsbrand.

&

Kwaliteit van het plantwerk
De kwaliteit van het plantwerk isvan invloed op het slagen en de groei van de beplanting. Een
goed geplante boom of struik staat op de juiste diepte (hoogstens enkele centimeters dieper dan
in de kwekerij) terwijl dewortels goed verspreid in de grond zitten.Verder moet de plant zo vast
staan dat deze niet zonder weerstand uit de grond kan worden getrokken.
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De soorteigen vorm en de omvang van het wortelstelsel in verhouding tot die van de bovengrondse delen zijn eveneens van invloed op de kwaliteit van het plantwerk. In de praktijk worden
soorten met een diepe penwortel vaker dan andere soorten te ondiep geplant. Penwortels - een
of meer grove hoofdwortels met relatief weinig zijwortels -zijn kenmerkend voor soorten als eik,
meidoorn, sleedoorn en grove den. Van soorten met hartwortels (es, esdoorn, beuk, haagbeuk,
berk, els,fijnspar) isde omvang van het wortelstelsel er vaak debet aan dat te ondiep wordt
geplant. Bij esdoet zich dit probleem eerder voor dan bij els en berk. Zoals al eerder gezegd
moet de oplossing niet worden gezocht in wortelsnoei maar in aanpassingen aan plantmachines
of plantmethoden.
Lange planten en planten met een dikke wortelhals (en dus een relatief omvangrijk wortelstelsel)
worden eveneens vaak slechter geplant dan kleinere en minder zware planten. Hierdoor kan het
\ voordeel van het gebruik van goed plantmateriaal geheel of gedeeltelijk worden tenietgedaan.
\ D i t mag echter niet leiden tot een voorkeur voor het gebruik van kleinere planten uit een partij
plantsoen. Binnen de (ontwerp) normen (NEN 7412) voor bos- en haagplantsoen isvoorzien in
elkaar overlappende lengtecategorieën voor plantmateriaal die elk meer dan één handelssortering omvat. Dit heeft alsvoordeel dat een afnemer een verantwoorde keuze kan maken ten aanzien van minimum/maximum lengte die aansluit aan het gebruik (bijvoorbeeld concurrentievermogen ten opzichte van onkruid; machinaal planten).
Populierstekken moeten diep worden geplant (minimaal 0,50 m), omdat ze een nieuw wortelstelsel vormen uit onder het maaiveld liggende knoppen.
Ook bewortelde stekken moeten voldoende diep worden geplant. Dit geldt zeker voor veengronden en veengrond met een dun klei- of zanddek. De bomen komen anders los te staan als gevolg
van verteren en inklinken van het veen, waardoor de wortels afsterven of de bomen scheef groeien.
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Handmatig planten met de plantschop

Planten
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Planten met deplantbuis (foto: Staatsbosbeheer)

Planttechniek, -methode en kosten
Q Machinaal planten geeft in het algemeen de beste resultaten. Daarvoor zijn verschillende typen
plantmachines goed bruikbaar (zie deel C).
n Het planten met de hand kan op verschillende manieren. Op lichte gronden levert het planten in
] gaten goed plantwerk op. Daarbij wordt met de spade of halfronde plantschop een steek grond
uitgestoken. Op zwaardere gronden kan deze werkwijze echter leiden tot een (minder gunstig)
eenzijdig samengedrukt wortelstelsel.
Planten met een wig geeft in het algemeen minder goede resultaten, omdat de ruimte in het
plantgat meestal onvoldoende groot isen de wortelpruik wordt samengedrukt. Een ander
bezwaar van wiggen isdat vaak een holle ruimte onderin het plantgat ontstaat, waardoor de wortels onvoldoende contact met de bodem maken en de planten vooral in droge perioden last van
vochtgebrek kunnen krijgen. Dit verschijnsel doet zich vooral voor bij gebruik van de traditionele
houten plantwig en op vaste, zware grond.
Het gebruik van de aluminium driehoekwig op zandgrond die voldoende diep los is, levert in het
algemeen wel goede resultaten. Dit isop voormalige landbouwgronden op zandgrond meestal
het geval. Eenvoordeel daarbij is dat de bovengrond niet wordt verstoord, waardoor capillaire
opstijging van grondwater tot de wortelzone mogelijk is.
In lossezand- en lichte zavelgronden kan worden geplant in van te voren getrokken plantsleuven.
De sleuven moeten voldoende diep zijn. Deze methode iste vergelijken met planten met de
plantwig.
Het woelen van plantgaten behoort eveneens tot de mogelijkheden, vooral bij wijde plantverbanden. In de praktijk isgebleken dat bij deze methode vaak te diep wordt geplant. Dit is nadelig
voor het aanslaan van het plantsoen. Op klei-en veenachtige gronden kunnen de wanden van het
plantgat worden dichtgesmeerd, waardoor een bloempoteffect ontstaat.
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AANBEVELINGEN VOOR DE WIJZE V A N PLANTEN OP VERSCHILLENDE GRONDSOORTEN MET EN ZONDER GRONDBEWERKING
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Bron:Jager en Oosterbaan 1994

De kosten van plantwerk worden vooral bepaald door de plantmethode. Handmatig planten is
circa 3tot 4 keer zo duur als machinaal planten (zie de tabel). De plantmethode wordt vooral
bepaald door de grootte van de beplanting in combinatie met de moeilijkheidsgraad van het
beplantingsplan (aantal soorten, mengwijze, variatie in plantafstand), de bereikbaarheid van het
perceel en de kosten die zijn gemoeid met aan- en afvoeren van machines. Voor kleinere beplantingen (< 5 are) wordt in de regel voor handmatig planten gekozen. Grotere beplantingen kunnen in principe machinaal worden geplant; hier zal vooral de moeilijkheidsgraad van het beplantingsplan bepalend zijn voor de plantmethode. Groepsgewijze menging vergt veel uitzetwerk en
is machinaal lastig te planten. Bij een relatief eenvoudige beplantingsopzet iseventueel een combinatie van machinaal planten (hoofdboomsoorten) met groepsgewijs handmatig planten
(nevenhoutsoorten en veren) denkbaar.
Bij handmatig plantwerk verdient het aanbeveling het planten uit te voeren in eenmanswerk.
Tijdstudies hebben uitgewezen dat dit 30-60% voordeliger isdan werken in een tweemansploeg.
Slechts bij het planten van zeer groot plantmateriaal (> 120 cm) kan plantwerk in tweemansploeg worden overwogen.
KOSTEN PLANTWERK IN CULTUURGROND VAN TWEE- À DRIEJARIG LOOFBOOMPLANTSOEN PER 1.000

OMSCHRIJVING

AANTAL URENW

KOSTEN I N
GULDENS

handkracht (1 man+ spade)
bewerkte grond

10,0(15,0)

486 (729)

onbewerkte grond

15,0(20,0)

729 (972)

3,7

180

handkracht (1 man + plantbuis)

£

plugplantsoen in schone grond

machinaal (trekker + plantmachine)
oppervlakte >5 are
1 plantelement

1,2(1,8)

157(236)

2 plantelementen

0,8 (1,2)

147(221)

3 plantelementen

0,7(1,0)

170 (242)

' ) Tussen haakjes voor kleigrond
Bron: Normenboek Staatsbosbeheer 1993
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STUKS

Bescherming en jeugdverzorging

Bij machinaal planten verdient de plantmachine met2 plantelementen uit rendementsoverwegingen devoorkeur, zoals blijkt uitdegegevens vandetabel.
Plugplanten worden geplant metde plantbuis.
De iets hogere aanschafkosten vanplugplantsoen worden gecompenseerd door minder ensnellere handelingen tijdens het planten. Zievoor meer informatie over plugplantsoen ookhet thema
Bosverjonging.

Spontane ontwikkeling enzaaien versus planten
Aanplanten leidt, invergelijking metspontane ontwikkeling eninzaaien, relatief snel enzonder al
) teveel risico's tot deontwikkeling vaneenbeplanting. Eenbelangrijk voordeel vanaanplant isdat
\ het mogelijk istesturen indegenetische kwaliteit vande beplanting.

\

De mogelijkheden voor spontane ontwikkeling zijn afhankelijk vaneenvoldoende gevarieerd
zaadaanbod eneengeschikt kiem- envestigingsmilieu. Zeker in uitgestrekte landbouwgebieden
metweinig beplantingen zijn de randvoorwaarden voor eenspontane ontwikkeling niet ofin
onvoldoende mate aanwezig. Combinatie vanspontane ontwikkeling metaanplant kandaneen
goed alternatief zijn, zeker wanneer degewenste soorten zich onvoldoende spontaan vestigen.
Zaaien voor bosaanleg istot dejaren vijftig inonsland veel toegepast bijdeaanleg vaneerste
generatiebos (grove den)op heidegronden. Ervaringen metde aanleg vanloofbos door zaaien
zijn beperkt (zieOosterbaan, 1987). Datkomt, omdat de risico's vaneenbezaaiing groter zijn
dan bij planten (droogte in hetvoorjaar na kieming, muizen-, konijnen- envogelschade, concurrentie metgrassen etc). In hetalgemeen wordt deze methode afgeraden.
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Een eikenbezaaiing
(foto: G.T.M.
Grimberg)
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Bescherming enjeugdverzorging
Startbemesting
Bij bosaanleg opvoormalige landbouwgrond iseenstartbemesting inde regel niet noodzakelijk.
Meestal blijft eenstartbemesting bij bosaanleg beperkt tot populieren- en wilgenbeplantingen
met bewortelde stek. Degebruikelijke werkwijze isindatgeval om 1à2 maal in heteerste groeiseizoen eenkalkammonsalpeter-gift van 100 g perplantte geven. Ditgebeurt metdehand of
een speciale kunstmeststrooierJUit ervaringen vanStaatsbosbeheer in Flevoland blijkt dateen
startbemesting financieel-economisch niet uitkan.
Op kunstmatige groeiplaatsen, zoals opgespoten terreinen envuilstorten, kaneen startbemesting

793

Bosaanleg

eventueel in combinatie met structuurverbetering wenselijk zijn. Een bodemanalyse moet op dit
punt uitsluitsel geven.
Men moet uit milieu-overwegingen in elk geval geen chloorhoudende meststoffen gebruiken.

Bescherming tegen ziekten en plagen
Voor het herkennen van de belangrijkste aantastingen kan gebruik worden gemaakt van het
boekje Ziekten en plagen van het Nederlandse bos (Staatsbosbeheer 1988). Voor uitgebreide
informatie, inclusief preventieve maatregelen en bestrijdingsmethoden kan "Bosbescherming"
(Pudoc 1982) worden geraadpleegd.
(Veelziekten en plagen kunnen worden voorkomen door gebruik te maken van (meer) resistente
boomsoorten of herkomsten. Raadpleeg hiervoor de 5 e Rassenlijst van Bomen (1990). Door voor
een goede uitgangssituatie te zorgen (juiste bodemtype in relatie tot de soort, goede voedingstoestand, op tijd planten, goede conditie en uiterlijke kwaliteit van het plantmateriaal) is schade
veelal te voorkomen. De kans op mislukken van een aanplant isverder te beperken door uit te
gaan van een gevarieerde soortensamenstelling en door mogelijke probleemsoorten te mijden.
Voormalige landbouwgronden kunnen besmet zijn met parasitaire aaltjes of sporen dragen van
Verticillium (verwelkingsziekte). Of en in hoeverre dit gevolgen heeft voor de groei en ontwikkeling van het bos is niet precies bekend. Parasitaire aaltjes veroorzaken schade aan het wortelstelsel. Vooral jonge planten hebben hier last van. Er iseen ontwikkeling gaande om wortellesie-aaltjes (Pratylenchus penetrans) actief te bestrijden (binnen één groeiseizoen) door het inzaaien met
een bepaalde Tagestes-soort (afrikaantje).
Bij kans op Verticillium isterughoudendheid ten aanzien van soorten alses,esdoorn en linde
gewenst. In dit verband is het belangrijk te weten wanneer de laatste aardappelteelt was. In de
landbouw gaat men ervan uit dat Verticillium tot 6jaar na een aardappelteelt tot problemen kan
leiden.

Bescherming tegen wild
Wild kan aanzienlijke schade toebrengen aan een jonge beplanting. Dit komt tot uitdrukking in
o.a. een slechtere groei, een verminderde vitaliteit of zelfs afsterven van de planten. De volgende
schadebeelden zijn te onderscheiden:
Vreetschade
- het eten van knoppen, bladeren, naalden;
- het afbijten van stammetjes, takjes en boomtoppen;
- het knagen aan boomwortels door woelmuizen, vooral op voormalige landbouwgronden.

Veegschade

&

Reewild en herten vegen hun gewei.Vooral na de voltooiing van een nieuw gewei en in de
bronsttijd wordt er geveegd.Jonge buigzame bomen ondervinden hiervan veel schade aan
schors en takken.Veegschade levert alleen problemen op bij een hoge wildstand. Vooral aan randen en in hoeken treedt veegschade op. Dit iste verminderen door daar veel lange stevige stokken (bijvoorbeeld wilgetenen) in de grond te steken.

Schilschade
Schilschade ontstaat wanneer onvoldoende gevarieerd voedsel voorhanden isvoor het wild, bijvoorbeeld als er sneeuw ligt.
Kleine knagers (konijn, haas en muis) knagen dwars over de stam en "ringen" deze geheel of
gedeeltelijk. Grote schillers (ree en hert) stropen schorsrepen af in de lengterichting van de stam.
Schilschade aan scheuten ontstaat ook vaak uit verveling of spanning als dieren lang in dekking
moeten blijven voor het publiek.
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Een boommanchet (foto: G.T.M.Grimberg)

De volgende beschermingsmaatregelen kunnen wildschade voorkomen of beperken:
- Preventief wildbeleid gericht op verlaging van de wilddruk, veelal door middel van een actief
wildbeheer, ook binnen rasters. De konijnenstand is moeilijk te reguleren; een speciale lichtbakvergunning geeft hiervoor extra mogelijkheden.
- Rasters, maar deze zijn veelal kostbaar in aanleg èn onderhoud. Elektrische rasters zijn het goedkoopst en toch effectief. Door rasters neemt de wilddruk in overige gebieden toe.
- Individuele beschermingsmiddelen zoals gaaskokers of spiraalvormige boommanchetten. Deze
methode is bruikbaar bij geringe aantallen plantsoen (enkele honderden stuks per ha) en moei-
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lijk af te rasteren percelen. Zo nodig moet men meerdere spiralen boven elkaar aanbrengen.
- 'Chemische' middelen per plant:
Wöbra: een harsprodukt met grof zand erin om vegen te voorkomen en dat het wild door de
geur afschrikt.
AAprotect: een smeer- en spuitmiddel voor de afweer van konijn en haas.
- Het bijvoederen met bieten en hooi of het aanbrengen van een wilkakker(tje) kan het wild afleiden van dejonge beplanting.
Muizenschade iste voorkomen en te bestrijden door:
- 'zwart houden' van de grond, maar dit iszeer kostbaar;
- bermen in de buurt niet ruig te laten worden, zodat ze niet als besmettingsbron kunnen fungeren;
- ondergroei te maaien en af te voeren (zeer kostbaar);
- het plaatsen van nestkasten en zitstokken voor natuurlijke vijanden van muizen (Zie Moraal &
Kuiper (1992) en Van der Jagt (1992).
Vogels kunnen bij populier schade veroorzaken door op de kwetsbare jonge topscheuten te gaan
zitten waardoor deze afbreken. Dit iste voorkomen door het plaatsen van zetstokken.

Bescherming tegen vernielingen
In het buitengebied met een beperkte druk van het publiek isvandalisme niet gauw een probleem. Om inloop in een beplanting te voorkomen, kan eventueel aan de wegzijde een eenvoudige afrastering met één of twee draden worden aangebracht. Maaien in het najaar isaan te
bevelen om te voorkomen dat een droge onkruidvegetatie wordt aangestoken. In de regel kan
maaien beperkt blijven tot de buitenste rand van de beplanting.
De betrokkenheid van omwonenden kan worden vergroot door voorlichting te geven over het
aanleggen en de betekenis van het bos.

Beheersingvan ongewenste vegetatie
Welofnietbestrijden?
Grassen en kruiden kunnen door extreme concurrentie een probleem vormen in jonge bosaanplant. Voedsel-, licht- en vochtconcurrentie spelen echter vooral de eerste twee jaren na aanleg.
Niet alle grassen en kruiden hebben eenzelfde (negatieve) invloed op de beplanting. Vooral grassen - met name kweek - en meerjarige wortelonkruiden kunnen schade veroorzaken. In de meeste gevallen brengt onkruidgroei geen onaanvaardbare schade toe aan de beplanting. Bij gebruik
van goed plantsoen en eenjuiste aanlegtechniek isbestrijding van onkruid slechts nodig op
droogtegevoelige (zand)gronden en kunstmatige groeiplaatsen. Onkruidbestrijding kan ook
noodzakelijk zijn als de beplanting door rankende of klimmende kruiden (winde) overwoekerd of
neergedrukt dreigt te worden. Bij sneeuwval wordt het laatste gevaar nog vergroot.
Een apart probleem kan de akkerdistel zijn, die op voormalige landbouw- en bewerkte gronden
massaal kan optreden. Niet zozeer uit oogpunt van de beplanting zelf maar vanwege bezwaren
die omwonenden zoals agrariërs kunnen hebben tegen het overwaaien van zaad. De bedrijfsvoering van de moderne landbouw biedt aan overgewaaid zaad overigens weinig kansen tot blijvende vestiging.
In een aantal provincies bestaat een verordening op basis waarvan men verplicht isdistels te
bestrijden.

Q ^
Cgj

Wijze van onkruidbestrijding
<

In de meeste gevallen kan een onkruidbestrijding voor het bevorderen van het slagen van een
beplanting worden beperkt tot het eerste seizoen na het planten. Soms ishet mogelijk al voor
het planten te beginnen met een onkruidbestrijding, bijvoorbeeld door grasland dood te spuiten
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met glyfosaat en vervolgens te frezen ofte ploegen. Op deze wijze iseen kostbare bestrijdingna
het planten meestal niet meer nodig.
Erzijn verschillende manieren om onkruiden tebestrijden: chemisch met handgereedschap,
mechanisch, met bodembedekkers ofmet landbouwtussenbouw.
Het (spaarzaam) gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen heeft enkele voordelen: lage
kosten, grote effectiviteit en bijdeskundig gebruik het achterwege blijven van schade aan de
beplanting. Toch isterughoudendheid bijhet gebruik ervan uitmilieu-overwegingen gewenst.
Mechanische onkruidbestrijding kan met de hand (schoffelen ofhakken) ofmachinaal (frezenof
maaien) worden uitgevoerd. Het inhandkracht uitvoeren van een bestrijding heeft als voordeel
dat het selectief kan gebeuren, maar iskostbaar.
Machinaal isinhet algemeen goedkoper, maar niet altijd effectief en kan bovendien schade toebrengen aandebeplanting. Hieronder wordt nog wat dieper ingegaan op de voor- en nadelen
van de verschillende methoden.
Schoffelen ofhakken dient voor voldoende effect bij droog weer te worden uitgevoerd als het
onkruid nog klein is. Een nevenvoordeel isdat uitdroging van debewortelde zone wordt tegengegaan door de circa 2cm dikke, losse bovenlaag van de grond.
Frezen als middel om onkruid tebestrijden isafte raden omdat er teveel nadelen aan kleven:
- wortelonkruiden worden niet goed bestreden ofin geval van onkruiden met een wortelstok
zelfs gestimuleerd inde ontwikkeling;
- het onkruid vlak bij deplanten wordt niet bestreden (nahakken kan, maar iserg kostbaar);
- er treedt veel wortel- en stambeschadiging opmet kansopuitfrezen van deplanten;
- kans op structuurbederf;
- debovengrond wordt dieper losgemaakt dan bijschoffelen, waardoor een kiembed ontstaat
voor nieuwe zaden ofvoor zaden die aanvankelijk dieper in de grond zaten.
Door het maaien van een vegetatie kan ongewenste zaadvorming (bijvoorbeeld akkerdistel)en
overwoekering worden voorkomen, maar wordt de groei van grasachtigen bevorderd. Bij maaien
blijven vocht- en voedselconcurrentie (grotendeels) aanwezig.Verder ontstaan inde praktijk door
het maaien vaak onaanvaardbare beschadingen aan de beplanting.
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Inzaaien met bodembedekkende kruiden iseen weinig bedrijfszekere methode van onkruidbeheersing. De kans op mislukken isgroot, vooral wanneer wortelonkruiden voorkomen. Ook is
inzaaien niet aan te bevelen op arme, droge zandgronden. De beste resultaten zijn tot nog toe
verkregen met phaselia en rode, witte klaver, luzerne en mosterdzaad op kleigrond en lupine op
zandgrond. De kosten van inzaaien met groenbemesters zijn hoog.
Bij ruime plantafstanden (bijvoorbeeld bij populier en wilg) behoort een tijdelijke tussenbouw van
landbouwgewassen tot de mogelijkheden. (Onderzoek mengteelt; tussentijds intern verslag).
Ook een snel opgroeiende randbeplanting, singel of haag kan gunstig werken doordat het
inwaaien van onkruidzaden deels wordt voorkomen. Voor een goede aanslag en groei van de
randbeplanting isspeciale zorg nodig door grondbewerking vooraf en het voorkomen van wildschade, onkruidgroei, aantasting doorziekten en plagen (slakken, rupsen).
Praktijkervaringen leren dat een randbeplanting goed groeit tussen brandnetels, waardoor
beschadigers mogelijk worden geweerd.

Nazorg
Inboeten
Inboeten is nodig, als de gewenste functie niet kan worden gehaald omdat er teveel plantsoen is
uitgevallen en/of te weinig zaad is opgekomen.
Bij bossen met een natuurfunctie iseen uitval tot 50% (mits regelmatig verspreid liggend over de
oppervlakte) in het algemeen nog acceptabel. Bij beplantingen waarbij een visueel of economisch doel prevaleert is uitval tot 10 à 15% te tolereren. Als de uitval niet groter is, kan de jonge
cultuur in de regel binnen enkele jaren nog in sluiting komen.
Voordat tot inboeten wordt overgegaan, dient nagegaan te worden wat de oorzaak van de uitval
isgeweest. In het algemeen vindt uitval plaats door verkeerde soortenkeuze (verdroging, nachtvorstschade), slechte kwaliteit van het plantmateriaal en het plantwerk, onvoldoende grondbewerking, wildschade of vandalisme.
Besteed veel aandacht aan het plantwerk; dat voorkomt inboeten!!
Inboeten iseen kostbare aangelegenheid, omdat dit werk in de regel in handkracht geschiedt
met doorgaans iets zwaarder plantmateriaal. Globaal zijn de kosten van inboeten in vergelijking
tot de eerste aanplant meer dan het dubbele per plant.
Binnen een termijn van 2 à 3jaar nade aanplant is inboeten nog zinvol.Alsde beplanting eenmaal goed aan het groeien is, heeft inboeten in de regel weinig zin meer, tenzij er grote plekken
zijn uitgevallen.

Verwijderen van beschermingsmiddelen

&

Alle individuele beschermingsmiddelen (boommanchetten, gaasjes en kokers) moeten na verloop
van tijd worden verwijderd om ingroeien in de stam te voorkomen. De levensduur van de individuele beschermingsmiddelen ligt tussen 2 en 5 jaar. Sommige beschermingsmiddelen zijn
opnieuw te gebruiken.
Spiraalvormige boommanchetten volgen in principe de diktegroei van de stam en hoeven dus
niet verwijderd te worden, tenzij ze "vastlopen" door een explosieve stamgroei, op de stam uitlopende knoppen of in de manchet groeiende kruiden.Als de spiralen in de stam groeien kunnen
deze afbreken.
Rasters worden meestal na 5 tot 10 jaar verwijderd; hergebruik isvaak mogelijk en kan kostentechnisch interessant zijn (Hellinga, 1994).

Jeugdsnoei
Es,esdoorn, eik en acacia neigen tot het vormen van dubbele toppen. Wanneer de latere hout-
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kwaliteit (rechte, doorgaande stam) van belang is, kan binnen 2 à 3jaar na aanleg vormsnoei
noodzakelijk zijn. Meestal zijn echter voldoende goed gevormde planten aanwezig,zodat de
exemplaren met dubbele toppen bij de dunningen kunnen worden verwijderd. Bij goede herkomsten valt het aantal dubbele toppen overigens wel mee. Als men besluit om wel te snoeien,
kan dit worden beperkt tot het aantal bomen dat de eindopstand gaat vormen.
Vormsnoei iswel gewenst bij populier en wilg in een ruim plantverband, indien meer dan één
topscheut ontstaat. Ook dan is het op één top zetten nodig om een dubbele stam te voorkomen.
Andere soorten behoeven normaal gesproken geen vormsnoei, omdat meestal naverloop van tijd
een heersende topscheut ontstaat.
Bij populier kan de topscheut het eerste jaar na het planten afvriezen. Het volgende jaar ontstaan
dan meer topscheuten, waarvan er later meestal maar één overblijft. Snoei isdan dus niet nodig.
Het snoeiwerk iseenvoudig uit te voeren met snoeischaar of handzaag. Deze worden behandeld
onder het thema Stads- en laanbomen.

Normen uitvoering werkzaamheden en
uitbesteding van werk
Voordat (aanleg)werkzaamheden kunnen plaatsvinden, dient inzicht te bestaan in de volgende
zaken:
- Welke werkmethoden kunnen worden toegepast (inzet mensen, machines en materialen);
- Wat isde benodigde tijd;
- Wat zijn de totale kosten.
Verder moet een keuze worden gemaakt voor het uitvoeren in eigen beheer of gehele dan wel
gedeeltelijke uitvoering door derden.

Normen uitvoering werkzaamheden
Wanneer bepaalde werkzaamheden regelmatig worden uitgevoerd, weet men vrij nauwkeurig
hoe lang men daarover doet en wat de totale kosten zijn. Erontstaat als het ware een "ervaringsnorm". Om over een breed scala van werkzaamheden (ook de minder voorkomende) te kunnen
beschikken over normen, heeft Staatsbosbeheer tijdstudies verricht. De op dezewijze ontwikkelde
normen worden gebruikt voor het opstellen van de operationele planning, voor begrotingen en
voor het modelleren van beheerskosten. De "normen voor uitvoering van werkzaamheden in bosbouw, natuurbeheer en landschapsverzorging" zijn gebundeld in het Normenboek
Staatsbosbeheer 1994/1995. Dit normenboek, dat iedere 2 jaar wordt geactualiseerd, isook buiten Staatsbosbeheer bruikbaar. Zonodig isop basisvan eigen ervaringen een correctie toe te passen op de overhead en de uurtarieven.
In het normenboek zijn de volgende gegevens in tabelvorm opgenomen (zie afbeelding tabel):
1.Activiteiten:
Geeft een korte omschrijving van de werkzaamheden.
2.Arbeidseenheid (ook wel werkunit genoemd):
Geeft aan welke hoeveelheid mensen en machines nodig zijn om het werk uit te voeren.
3.Normbepalende omstandigheden:
Geeft aan onder welke omstandigheden de normen van toepassing zijn. Indien de praktische
omstandigheden hier in belangrijke mate van afwijken, kan de norm niet zonder meer worden
toegepast en worden verhoogd of verlaagd. In enkele gevallen isaangegeven welke toeslagen
bij afwijkende omstandigheden kunnen worden gehanteerd.
4.Tijdnorm:
Deze geeft de tijdsbesteding van de arbeidseenheid per (produktie)eenheid aan, bijvoorbeeld

&
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per ha of per stuk.
5.Begrotingsnorm:
Deze norm geeft een bedrag in guldens waarvoor de (produktie)eenheid kan werken. De
begrotingsnorm wordt bepaald aan de hand van de tijdnorm, de tarieven per arbeidsuur voor
mens en machine en materiaalkosten. Omdat de plantsoenkosten sterk aan marktinvloeden
onderhevig zijn, zijn deze niet in de begrotingsnorm verrekend. (De sectie Marketing en Afzet
van Staatsbosbeheer Driebergen stelt jaarlijks een lijst op met begrotingsprijzen voor bosplantsoen, veren en laanbomen.)

i
\
f

Eenwerk bestaat vaak uit een combinatie van activiteiten. Voorbeeld: Voor het aanplanten van
bos op cultuurgrond zijn de volgende activiteiten te onderscheiden:
- terreinvoorbereiding: ploegen + eggen (op lichte grond vaak niet nodig);
- uitzetten van de (plant)vakgrenzen van het object;
- lossen, inkuilen en laden van het plantmateriaal;
- planten met een plantmachine (bijvoorbeeld met 2 plantelementen);
- onkruidbestrijding;
- inboeten (tweede jaar).
Bovenstaande activiteiten zijn in de normtabellen terug te vinden.
Samenwerking tussen grondeigenaren om bosaanleg en verzorgingswerkzaamheden gezamenlijk
uit te laten voeren kan kostenverlagend werken.

Uitbesteden van werkzaamheden
Wanneer werkzaamheden worden uitbesteed, is het van belang dat de afspraken tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer éénduidig en in juridisch aanvaardbare bewoordingen worden
vastgelegd. Dat geldt met name voor de verantwoordelijkheden met betrekking tot het resultaat
van de beplanting. Afspraken worden vastgelegd in een bestek. Algemene besteksbepalingen zijn
te vinden in het boekwerk "Standaard 1995", verkrijgbaar bij Stichting C.R.O.W. te Ede. In de
Standaard 1995 zijn als bijlage tevens opgenomen het Uniform Aanbestedings Reglement 1986
(UAR 1986) en de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989
(UAV 1989). In deze bijlagen zijn tevens de volgende voorbeeldformulieren opgenomen:
- Inschrijvingsbiljet;
- Staat van verrekenprijzen;
- Proces-verbaal van aanbesteding;
- Voorbeeld Volmacht.
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Over dit deel
Bij de hedendaagse kleinschalige bosaanleg worden veel hulpmiddelen en werktuigen gebruikt.
Sommige werktuigen zijn specifiek voor de bosaanleg (boomplantmachines), andere hebben een
meer algemeen karakter. Voor bosaanleg op landbouwgronden worden bodembewerkings- en
bodemverbeterende machines besproken. Voor voorkomen en bestrijding van ziekten wordt
spuitapparatuur behandeld.
In dit deel wordt ingegaan op inzetbaarheid en de kosten van werktuigen en beheermiddelen. De
gegevens en getallen hiervoor komen uit de literatuur en de praktijk.
De besproken werktuigen of werktuiggroepen zijn:
- Spitmachine;
- Woelpoot;
- Ploeg;
- Machines voor het plantklaar maken van de bodem (frees, eg en cultivator);
- Plantmachine;
- Chemische bestrijdingsapparatuur;
- Wegenschaaf.
Van deze groepen worden de volgende onderwerpen besproken:
- aanbod en uitvoeringen;
- werking en inzetbaarheid;
- kosten.
De meeste hoofdstukken worden afgesloten met enkele aanbevelingen voor de aanschaf en met
een beperkt overzicht van technische gegevens. Hierbij worden merken en typen vermeld waarvan de importeur of fabrikant heeft gereageerd op het verzoek om informatie en die op de
Nederlandse en Vlaamse markt worden aangeboden. Voor een groep grondbewerkingswerktuigen die zo algemeen is, is het weinig zinvol een uitgebreid overzicht op te nemen. Daarnaast is
het in eigendom hebben van dit soort werktuigen vaak niet lonend omdat zete weinig frequent
worden gebruikt. Veelal kan men voor deze algemeen gangbare agrarische werktuigen beter
terecht bij loonwerkers of voor aanschaf bij lokale landbouwmechanisatiebedrijven.
Naar het thema Bosverjonging wordt verwezen voor informatie over afrasteringen, wildafweermiddelen, zware bodembewerking en handplantgereedschap. Naar Stads- en laanbomen voor
groeiplaatsverbetering en voor veiligheids- en beschermende kleding naar Persoonlijke bescherming.

a:
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Spitmachines
Eenspitmachine mengt grondlagen waarbij de bewerkte laag wordt verkruimeld. Hierdoor verbeteren de lucht- en waterhuishouding in de bodem en dus de groei-omstandigheden. De spitmachine kan worden gebruikt om een gevormde ploegzool of ondoordringbare laag te doorbreken.

Uitvoeringen
Erzijn twee uitvoeringen van spitmachines:
- roterende spitmachine;
- krukasspitmachine.
De roterende spitmachine bestaat uit een frame met daarin een horizontale asdwars op de rijrichting waaraan de spitelementen zijn bevestigd. Deze constructie lijkt op een langzaam draaiende
freesmachine. De roterende spitmachine wordt daarom ook wel spitfrees genoemd.
De krukasspitmachine bestaat uit een frame met een dwars op de rijrichting geplaatste horizontale krukas waaraan de spaden zijn bevestigd. De door de aftakas aangedreven krukas drijft een
rechte steel aanwaaraan een spade is bevestigd. Door de krukasconstructie steken deze spaden
een hap grond los en gooien die naar achter weg.
De werkbreedte bij de roterende spitmachines varieert van 1-3 m. De maximale werkdiepte loopt
uiteen van 30 cm (tuinbouwuitvoering) via 45 cm (landbouwuitvoering) tot 65 cm (diepspitter).
Voor het verkruimelen en egaliseren van de toplaag wordt bij roterende spitmachines in veel
gevallen een harkrol gemonteerd. Op zware gronden wordt in dat geval een freesmachine of
kopeg gemonteerd. Ook bij krukasspitmachines bestaat die mogelijkheid.
Het benodigd vermogen voor een spitmachine issterk afhankelijk van de grondsoort en de werkdiepte. Tuinbouwuitvoeringen hebben een vermogensbehoefte van + 1 5 kW/m, landbouwuitvoeringen ± 25 kW/m werkbreedte. Extra te monteren werktuigen eisen daarbij nog ± 5 kW/m werkbreedte extra vermogen en een groter hefvermogen.

Speciale uitvoeringen
Spitmachines kunnen in combinatie met andere werktuigen worden gebruikt. Wanneer een spitmachine is uitgerust met een extra driepuntsbok met een doorlopende aftakasaandrijving, is het

r
Roterendespitmachine
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mogelijk eenzaaimachine of kunstmeststrooier aan te bouwen. In éénwerkgang kan zo een aantal bewerkingen worden gecombineerd.
Aan de spade-armen van een krukasspitmachine kunnen aan de achterzijde 'tweede' spaden worden gemonteerd zodat dubbele spitbladen ontstaan. De tweede spaden zijn in hoogte verstelbaar ten opzichte van de hoofdspade. Door de tweede spade dieper te stellen, kan tot een dubbele diepte worden gewerkt met een betere verkruimeling. Twee spades op gelijke hoogte leveren een hogere werksnelheid en fijner spitwerk.

Werking
Roterende spitmachine
De spaden van de roterende spitmachine zijn met een gebogen steel aan een door de aftakas van
de trekker aangedreven horizontale asgemonteerd. Deze as maakt circa 25-60 omwentelingen
per minuut. De spaden worden de grond ingedrukt, steken een brok grond los van de ondergrond en nemen deze onderlangs mee. De spaden lossen de hap grond door min of meer te
keren achter de as. Dit lossen wordt verbeterd indien zogenaamde afstrijkers zijn gemonteerd of
de steel waaraan de spade is bevestigd de hap grond eerst doorsnijdt voordat zewordt los gestoken. Bij sommige machines wordt de spade uit het midden van de steel gemonteerd om het lossen te verbeteren.

conische tandwielen
aandrijfkettingen

verkruimelaar

Werkingsprincipevan roterende spitmachine

Krukasspitmachine
Doordat de steel aan de bovenkant aan een kruk ronddraait en scharniert rond een vast punt,
maakt deze een stekende beweging en drijft de spade de grond in. Hierdoor wordt een hap
grond los gebroken en naar achter geworpen. Achter de spaden iseen kluitenbreker, een spijlenrek of een bord gemonteerd zodat de hap grond uit elkaar valt en verkruimelt. Op zware grond
kan voor een betere verkruimeling een soort kam op de spade worden gemonteerd die de hap
grond in tweeën splitst.
Voor een intensievere verkruimeling van de toplaag wordt vaak een harkrol gemonteerd. Deze
verkruimelt grote kluiten in de toplaag en zorgt voor egalisatie. Op zwaardere gronden wordt
hiervoor een freesmachine of een kopeg gebruikt die de grond intensiever verkruimelt.
De mate van verkruimeling van de grond wordt bepaald door een aantal factoren. De belangrijkste factoren zijn:
- toerental spitas/krukas;
- rijsnelheid;
- stand van het spijlenrek en/of bord (krukasspitmachine);
- spitdiepte.
De hoeveelheid grond per spade (de hapgrootte) wordt bepaald door het toerental, de rijsnel-
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knjkas
kluitenbreker

steunwiel
spadesteel

tweede draaipunt
spade

onbewerkt

bewerkt
Werking vaneen
krukasspitmachine

heid en de spitdiepte. Eengroter toerental en lagere rijsnelheid verkleinen de hapgrootte, een
grotere spitdiepte levert een grote hap. Bij een kleinere hap wordt de verkruimeling beter. Men
kan de verkruimeling enigszins regelen door de afstand tussen de spaden en het spijlenrek of bord
te wijzigen.
Montage van de spaden met breekbouten kan voorkomen dat de spaden en/of de aandrijving
ontzet raken of zelfs afbreken als bij het spitten een te grote weerstand wordt ondervonden.

Inzetbaarheid
De spitmachine isdoor zijn compacte bouw inzetbaar op kleine percelen. Kleine stenen of puin in
de bodem isvoor de werking van de machine geen probleem. De spaden van de roterende spitmachine kunnen beschadigd raken door grotere stenen of stukken puin. Een krukasspitmachine is
minder gevoelig voor verontreinigingen.
Spitmachines zet men vooral in om zwarte grond te bewerken. Groenbemesters of stoppels worden niet goed ondergewerkt en lange en zware vegetatie maakt het spitten lastig; een voorbewerking met freesmachine, cultivator of schijveneg bevordert het mengen van deze begroeiing
door de grond. De vegetatie kan ook tevoren worden geklepeld of gemaaid en afgevoerd.
Inzet onder natte omstandigheden ismogelijk, maar kan gemakkelijk structuurbederf veroorzaken
als gevolg van versmering.

Werkmethode
Na het lossen van de stabilisatie van de hefinrichting van een trekker moeten de volgende afstellingen worden gemaakt:
- spitdiepte met behulp van glijsloffen of loopwielen;
- instellen toerental krukas of centrale as(roterende spitmachine);
- instellen verkruimelbord en/of spijlenrek (krukasspitmachine);
- instellen hoogte harkrol, freesrol of kopeg.

80

Na de afstellingen wordt de rijsnelheid bepaald. Uitgangspunt hierbij isde gewenste verkruimeling. Op structuurgevoelige gronden moet de verkruimeling zo grof mogelijk zijn. Dit bereikt men
o.a. bij een hoge rijsnelheid die een grote hapgrootte oplevert. De rijsnelheid mag met het oog
op versmering echter niet te hoog zijn. De maximum rijsnelheid voor spitmachines ligt meestal
rond de 3-3,5 km/u.
De routing wordt bepaald door de vorm van het perceel. Rechthoekige percelen worden eerst in
de lengterichting bewerkt (heen en weer) waarbij de kopakker wordt gebruikt om te keren.
Het inzetten en het uit de grond halen van de machine moet met draaiende machine al rijdend
807
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gebeuren. Hierdoor verkrijgt men een vloeiende overgang van bewerkte naar onbewerkte
bodem. Als men het stilstaand doet, ontstaan er oneffenheden in de vorm van een ophoging
(inzetten) en een uitholling (uithalen).

Kwaliteit
Spitwerk isgoed uitgevoerd alsde verkruimeling voldoet aan de eisen die men stelt bij een
bepaald grondsoort en de aan te leggen vegetatie. Verder moet het voldoen aan de volgende
eisen:
- uniforme spitdiepte;
- goede vlaklegging;
- eventueel een goed verkruimelde toplaag;
- perceel over de hele breedte gespit;
- geen versmeerde gronddelen.

Onderhoud
Het dagelijks onderhoud van een spitmachine bestaat uit:
- doorsmeren tussenas (5 minuten);
- controle van oliepeil van de aandrijving;
- controle op vastzitten van bouten en moeren.
Bij het wekelijks onderhoud worden de diverse smeernippels van de spitmachine gesmeerd. De
tijdbehoefte hiervoor loopt uiteen van 10 minuten voor een roterende spitmachine (weinig
smeernippels) tot 30 minuten voor een brede krukasspitmachine (veel smeernippels). Sommige
uitvoeringen van krukasspitmachines hebben op de belangrijkste lagers voorraadsmering door
oliepotjes. De benodigde onderhoudstijd is in dat geval korter.
De slijtage van de spaden van een spitmachine isafhankelijk van de grondsoort en de aanwezigheid van puin en stenen en dergelijke in de grond. Periodieke controle op beschadigingen is
nodig en het tijdig vervangen van deze delen zorgt voor een blijvende goede werking.

Veiligheid
De veiligheidsmaatregelen voor het werken met trekkers en werktuigen worden beschreven in
P-blad 29 (trekkers) en P-blad 1 32-1 (mobiele landbouwwerktuigen en -machines) van de I.SZW,
de voormalige Arbeidsinspectie.
Belangrijke maatregelen voor het veilig werken met spitmachines zijn:
- afschermen van draaiende delen;
- ondersteunen van de machine bij aan- en afbouwen;
- afzetten van de trekkermotor bij afstellingen aan de machine.

Bedieningsgemak

*y—^

Aan de trekker moeten de gebruikelijke ergonomische eisen worden gesteld. De geluidsisolatie is
zeer belangrijk, omdat gebruik wordt gemaakt van aftakas aangedreven machines. Omdat deze
540 omw./min. moet maken, moet de motor bijna volgas draaien. Een bestuurdersstoel die over
15° draaibaar is, isaan te bevelen bij gebruik van machines achter de trekker.
Een ruim zicht naar achteren is belangrijk, omdat de spitmachine vrij kort achter de trekker
hangt.
Stevige steunpoten vergemakkelijken het aan- en afbouwen van de spitmachine.
Spindelverstellingen voor werkdiepte-aanpassing en instelling van verkruimelbord en spijlenrek
maken een gemakkelijke afstelling mogelijk.
De krukasspitmachine heeft door zijn constructie met een krukas een onrustige loop en veroorzaakt trillingen. Een goede uitbalancering kan deze ongewenste trillingen voor een gedeelte
voorkomen.
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Milieu
Erissprake van een geringe milieubelasting als gevolg van het slijten van werkende delen.
Een aanwezige vegetatie wordt door een bewerking met een spitmachine door de bewerkte laag
gemengd. In tegenstelling tot de ploeg wordt deze niet ondergewerkt.
Het intensief bewerken van een bodemlaag betekent een aanslag op het bodemleven. Het herstel
neemt enkele maanden in beslag.
KOSTEN PER DRAAIUUR
spitmachine

werkbreedte (cm)

150 cm

aanschafprijs (ƒ)

14.000

afschrijving (jaar xdraai-uren)

6x400

onderhoudskosten (fff)

1.400

overigekosten (//jr)

1.303

kosten per draai-uur (//uur)

12,00

KOSTEN PER OPPERVLAK
spitmachine

werkuurvan de machine (//uur)

8,40

werkuur van detrekker (//uur)

21,55

manuur (f/uur)

40,-

produktiviteit (m2/uur)

1.000

Kosten per ha (//ha)

699,50

Aanbevelingen
-

toerentalregeling van spit- en/of krukas;
makkelijk verstelbare diepteregeling;
rustige loop achter trekker;
beveiliging tegen overbelasting (slipkoppeling);
lossend vermogen van despaden;
aantal en bereikbaarheid van de smeernippels.

Merken
KRUKASSPITMACHINES

MERK

werkbreedte

PTO

werk-

type

(cm)

(kW)

diepte

aantal
schoppen

gewicht
(kg)

richtprijs

fabrikant/

(ƒ)

importeur

8C

(cm)

Thoma

SILVATICI
I15/35HP
904 j

90

15-35

10-25

4

235

6.870

1004 j

100

18-35

10-25

4

240

6.890

11041

110

18-35

10-25

4

245

6.925

1206]

120

20-35

10-25

6

320

8.550

13061

130

22-35

10-25

6

325

8.570
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KRUKASSPITMACHINES ( v e r v o l g )

MERK

werkbreedte

PTO

werk-

aantal

gewicht

richtprijs

fabrikant/

type

(cm)

(kW)

diepte

schoppen

(kg)

(/)

importeur

330

8.590

(cm)

1456)

145

25-35

10-25

6

L 18/45 HP
904 L

90

18-45

10-32

4

310

7.220

1004 L

100

20-45

10-32

4

320

7.260

1104 L

110

25-45

10-32

4

330

7.295

1306 L

130

28-45

10-32

6

430

9.235

1456 L

145

30-45

10-32

6

450

9.275

1608 L

160

32-45

10-32

6

460

9.520

180

40-45

10-32

8

580

11.570

1004N

100

25-65

10-35

4

370

7.795

1154 N

115

30-65

10-35

4

380

7.850

1306 N

130

32-65

10-35

6

540

9.900

1506 N

150

35-65

10-35

6

570

9.955

1656 N

165

40-65

10-35

6

580

10.065

1808N

180

48-65

10-35

8

690

12.400

2008 N

200

55-65

10-35

8

710

12.680

1808 L
N25/65 HP

P 50/150 HP
1506 P

150

50-150

10-38

6

640

11.970

1656P

165

50-150

10-38

6

659

12.140

1808 P

180

55-150

10-38

8

800

14.270

2008 P

200

58-150

10-38

8

820

14.440

2208 P

220

60-150

10-38

8

850

15.105

2210 P

220

65-150

10-38

10

980

17.865

2510 P

250

70-150

10-38

10

1020

18.035

2710 P

270

75-150

10-38

10

1060

18.295

2712 P

270

75-150

10-38

10

1200

21.375

3012 P

300

80-150

10-38

12

1240

21.720

2208 S

220

65-250

15-42

8

1400

24.690

2510 S

250

75-250

15-42

10

1630

27.760

271OS

270

80-250

15-42

10

1680

28.615

3012 S

300

90-250

15-42

10

1920

31.785

3514 S

350

120-250

15-42

12

2140

35.365

4016 S

400

130-250

15-42

14

2380

38.950

4516 S

450

140-250

15-42

16

2450

40.315

250

80-250

15-50

10

1930

31.175

15-50

10

2040

32.330

S80/200 HP

30

E 80/200 HP
2510
3010

300

100-250

3012

300

120-250

15-50

12

2280

35.265

3512

350

130-250

15-50

12

2410

36.820

3514

350

130-250

15-50

14

2580

39.700

4016

400

140-250

15-50

16

2880

44.140
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KRUKASSPITMACHINES (vervolg)

MERK

werkbreedte

PTO

werk-

aantal

gewicht

richtprijs

fabrikant/

type

(cm)

(kW)

diepte

schoppen

(kg)

(ƒ)

importeur

(cm)

SILVATICI

Thoma

Duplex

dubbelespitbladen

L35/75 HP
B 1104 L

100

30-70

10-50

4+4

460

9.925

B1104L

110

30-70

10-50

4+4

470

10.100

B1306L

130

35-70

10-50

6+6

560

12.750

B1456L

145

35-70

10-50

6+6

575

12.200

B1606L

160

38-70

10-50

6+6

590

13.200

B1808L

180

40-70

10-50

8+8

700

15.680

B2008L

200

45-70

10-50

8+8

720

16.050

17.900

P50/130HP
B1506P

150

50-130

10-65

6+6

875

B1656P

165

50-130

10-65

6+6

890

18.500

B1808P

180

55-130

10-65

8+8

1110

21.755

B2008P

200

60-1 30

10-65

8+8

1130

23.310

B2208P

220

65-130

10-65

8+8

1180

23.415

B 2510 P

250

80-130

10-65

8+8

1410

27.230

B2008 S

200

80-250

15-75

8+8

1590

31.230

B2208 S

220

80-250

15-75

8+8

1649

32.520

B2510S

250

90-250

15-75

10+10

1940

36.570

B3012S

300

120-250

15-75

12+12

2280

41.300

B3514S

350

140-250

15-75

14+14

2560

47.380

B4526 S

450

150-250

15-75

16+16

2930

54.750

S80/200HP

HW Homburg

FAIX
Panda
1300

122

29

20

6

290

8.780

1000

99

29

20

4

210

7.695

2000

183

48

25

8

540

14.200

1800

174

48

25

8

520

13.950

1700

157

48

25

6

450

11.785

1500

138

48

25

6

430

11.530

1300

133

48

25

6

400

11.415

2200

221

66

35

10

1010

19.750

2000

196

66

35

8

780

16.235

MiniToro

a:

Toro

1800

181

66

35

8

750

16.060

1700

168

66

35

6

615

14.180

1500

150

66

35

6

595

13.780
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KRUKASSPITMACHINES (vervolg)

MERK

werkbreedte

PTO

werk-

aantal

gewicht

richtprijs

fabrikant/

type

(cm)

(kW)

diepte

schoppen

(kg)

(ƒ)

importeur

42.610

(cm)

Leopard
4200

413

88

35

16

2210

3200

315

88

35

12

1625

33.660

2700

266

88

35

10

1390

29.430

4200

424

88-132

40

14

2650

48.550

3100

312

88-132

40

10

2130

38.535

2500

246

88-132

40

8

1830

3100

312

147

50

10

2300

46.485

2500

246

147

50

8

1950

57.615

Buffalo

Drago

Kramer

CRAMEGNA

(C)=metversnellingsbak

V93/20 (C)

85

83

13-18

20

4

177(182)

5.820(6.150)

112

112

15-18

20

6

225 (230)

6.890 (7.220)

120

120

15-18

20

6

230 (235)

6.890 (7.220)

128

128

15-18

20

6

235 (240)

7.070 (7.400)

156

156

18-22

20

8

310(315)

8.500(8.810)

90

90

15-29

25

4

238(245)

6.900(7.310)

104

104

15-29

25

4

245 (252)

6.900(7.310)

128

128

18-29

25

6

318(325)

8.190(8.610)

135

135

18-29

25

6

323 (330)

8.380 (8.790)

146

146

22-29

25

6

328 (335)

8.620 (9.030)

170

26-29

25

8

453 (460)

11.050

V84/25 (C)

V84/25B(C)

170
V84/30B (C)

150

150

33-48

30

6

520 (540)

10.790(11.610)

170

170

40-48

30

8

640 (660)

13.060(13.890)

190

190

40-48

30

8

650 (670)

13.560(14.380)

220

220

44-51

30

10

770(790)

3t

15.760(16.590)
leverbaar metverkruimelaar (F90)

V84/30PC

250

250

55-96

30

10

1283

22.240

300

300

62-96

30

12

1465

24.650

350

350

73-96

30

14

1685

27.750

400

400

85-96

30

16

1865

V86/36

31.450
250 & 300 leverbaar met verkruimelaar (F90)

250

250

66-110

30

10

1620

26.640

300

300

73-110

30

12

1820

30.000

350

350

85-110

30

14

2020

36.000

400

400

96-110

30

16

2220

39.800
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Spitmachines

ROTERENDE SPITMACHINES

MERK

werkbreedte

PTO

werk-

aantal

gewicht

richtprijs

fabrikant/

type

(cm)

(kW)

diepte

schoppen

*g)

(ƒ)

importeur

(cm)

Thoma

SILVATICI
1204 RN

120

50-80

4x3

490

13.100

1505 RN

150

55-80

5x3

550

13.655

1655 RN

165

60-80

5x3

560

13.840

1806 RN

180

65-80

6x3

610

14.205

2107 RN

210

70-80

7x3

670

14.760

1202 RNS

120

50-80

2x4

460

13.100

1503 RNS

150

55-80

3x4

510

13.655

1653 RNS

165

60-80

3x4

520

13.840

1804 RNS

180

65-80

4x4

590

14.205

2104 RNS

210

70-80

4x4

610

14.760

1806 RP

180

60-150

6x3

800

21.570

2107 RP

210

70-150

7x3

860

22.950

2307 RP

230

70-150

7x3

890

23.410

2508 RP

250

80-150

8x3

940

25.385

2809 RP

280

85-150

9x3

1000

27.360

3010 RP

300

90-150

10x3

1060

29.200

1804RPS

180

60-150

4x4

780

21.570

2104 RPS

210

70-150

4x4

800

22.950

2505 RPS

250

80-150

5x4

900

25.385

2806 RPS

280

85-150

6x4

970

27.360

3006RPS

300

90-150

6x4

1000

29.200

r
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Woelpoten
Dewoelpoot is een werktuig dat storende lagen diep in de bodem kan opheffen door het opbreken van deze laag zonder dat deze in het profiel wordt verplaatst.

Uitvoeringen
De woelpoot is in de meeste gevallen een niet-aangedreven werktuig waarvan diverse uitvoeringen bestaan. Het meest gebruikt zijn de eentandsuitvoeringen met een werkdiepte tot 1,20 m.
De meertandsuitvoeringen hebben een maximale werkdiepte van ongeveer 0,80 m. Meestal worden ze in de driepuntshefinrichting van de trekker bevestigd, maar bij tractie met behulp van een
rupstrekker wordt gebruik gemaakt van een getrokken uitvoering.
De vermogensbehoefte issterk afhankelijk van grondsoort, vochtigheid, werkdiepte en soort en
dikte van de storende laag. Ook de afmeting en het model van het werkende element hebben
een sterke invloed op het benodigde vermogen. De vermogensbehoefte loopt uiteen van 50 tot
100 kW per tand.

£

De meest simpele uitvoeringvandewoelen de1poot

Speciale uitvoeringen
Om het opbrekende effect te vergroten, zijn er aangedreven woelers die een beweegbare oplopende plaat (ganzevoet) hebben. Deze constructie heeft als bijkomend voordeel dat de benodigde trekkracht lager kan zijn.
Mengwoelers bestaan uit één of meer brede, schuin voorwaarts gerichte tanden met brede
mengplaten. Hierdoor isde menging van de bovengrond intenser. Ze hebben een grote oplopen814

Woelpoten

Werking vande woeler

de plaat die onder een hoek van 45° isgeplaatst waardoor grond uit de ondergrond naar boven
wordt gehaald. Het profiel wordt op die manier gemengd waardoor het mogelijk isde toplaag te
verschralen indien zich schrale zandgrond in de ondergrond bevindt.

Werking
De woelpoot bestaat uit een verticale plaat met aan de onderzijde een ganzevoetachtig woelelement. De tand snijdt door de bovengrond zonder deze teveel te beschadigen en de opbreekplaat
of ganzevoet breekt de ondergrond los. Het woelelement staat onder een kleine hoek waardoor
de grond bij het passeren van het woelelement enigszins wordt opgelicht.
Het resultaat van deze bewerking isdat de storende laag breekt en zodoende doordringbaar is
voor water en/of wortels.
Het woelelement moet voor het beste resultaat direct onder de storende laag doorgaan. De
werkdiepte wordt met behulp van de hefinrichting van de trekker ingesteld. Met name bij een
wisselende diepte van de storende laag is het instellen van de werkdiepte een probleem.
Door de kleine werkbreedte van een woelelement wordt de storende laag maar over een geringe
breedte opgebroken. Door de afstand tussen de werkgangen niet te groot te maken, verkrijgt
men toch een effectieve doorbreking of opheffing van de storende laag.

Inzetbaarheid
Verdichte lagen verstoren het vochttransport in de bodem en kunnen de gewasproduktie aanzienlijk remmen. Verdichte lagen die van nature voorkomen in de bodem, hebben het nadeel dat
zezich naverloop van tijd kunnen herstellen. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde
oerbanken die zich in sommige zandgronden bevinden.
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Dewoelpoot kan alleen onder droge omstandigheden worden ingezet. Indien het profiel te nat
is, treedt er direct een aanzienlijke versmering op. Daarbij isde trekkrachtbehoefte dan zo groot
dat een trekker ondanks vierwielaandrijving onder natte omstandigheden onvoldoende trekkracht kan leveren om de woelpoot te trekken. Dit veroorzaakt een hoog slippercentage en een
lage produktiviteit.
De aanwezigheid van stenen en/of puin beperken de inzet van een woelpoot. Let ook op de aanwezigheid van kabels en leidingen! KLIC bellen!

Vereiste kennis
De inzet van een woelpoot vereist van de chauffeur een grote ervaring in het werken met een
landbouwtrekker en een grote kennis en gevoel van de werking van de hefinrichting. Het werkresultaat is namelijk niet direct zichtbaar en daardoor moeilijk te beoordelen. De trekkerchauffeur
moet dus voor een groot gedeelte op "het gevoel" afgaan.

Werkmethode
Voer voor het begin van het werk bij voorkeur een of enkele grondboringen met een
Edelmanboor uit. Daarmee kunnen de diepte en dikte van de storende laag worden bepaald.
Met deze basisgegevens kan de chauffeur de afstelling van de werkdiepte van de woelpoot bepalen.
Aan de hand van de benodigde trekkracht in combinatie met het reageren van de hefinrichting
wordt de juiste werkdiepte aangehouden. Werk met de weerstandsregeling van de hefinrichting,
omdat deze regeling zorgt voor een gewichtsoverdracht waarmee de trekkracht van de trekker
enorm wordt verbeterd.
Hierdoor treedt in combinatie met voorwielaandrijving minder slip op.
Een rechthoekig perceel wordt in de lengterichting bewerkt. De werkgangen sluiten hierbij nauw
op elkaar aanwaardoor de storende laag zoveel mogelijk wordt opgebroken. Als laatste worden
de kopakkers bewerkt. Een diagonale bewerking daarna geeft een nog intensiever effect.

Kwaliteit
De bewerking is goed uitgevoerd indien de storende laag over een zo groot mogelijk oppervlak
in zijn geheel isopgebroken. De toplaag mag niet versmeerd zijn als gevolg van teveel slip tijdens de bewerking met een woelpoot. De versmering leidt tot een gestoorde lucht- en waterhuishouding.
Ter controle kan nog een profielkuil worden gemaakt, omdat de kwaliteit van het werk met de
woelpoot visueel nauwelijks of moeilijk iste controleren.

80

In de eerste jaren na de bewerking met een woelpoot moet de waterhuishouding zijn verbeterd.
Dit ishelaas paswaarneembaar als een gewas reeds aanwezig is. Het resultaat kan bij een van
nature in de bodem voorkomende storende laag teniet worden gedaan door het terugkomen
van zo'n laag.

Onderhoud
Het onderhoud van de normale uitvoeringen van een woelpoot iszeer beperkt. Alleen de werkende delen dienen periodiek gecontroleerd te worden op slijtage. Deze slijtage issterk afhankelijk van de grondsoort en hetvoorkomen van stenen en puin in de bodem.
Aangedreven woelpoten zijn voorzien van enkele smeerpunten die dagelijks (tussenas) en wekelijks (smeernippels) moeten worden gesmeerd.
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Woelpoten

Veiligheid
De veiligheidsmaatregelen voor het werken met trekkers en werktuigen worden beschreven in Pblad 29 (trekkers) en 132-1 (mobiele landbouwwerktuigen en -machines).
Extra aandacht verdient het traceren van kabels en leidingen die zich eventueel in de bodem
bevinden. Het kapot trekken van hoogspanningskabels kan tot ernstige ongevallen leiden. KLIC
bellen! (zie thema Stads- en laanbomen).

Bedieningsgemak
Bewerkingen met een woelpoot vragen vaak het volledige motorvermogen van een trekker.
Hierbij produceert de motor veel lawaai en isaandacht voor de geluidsisolatie naar de omgeving
en cabine belangrijk. Daarnaast iseen nauwkeurig werkende hefinrichting belangrijk voor een
goed werkresultaat. Een gevoelige trekkrachtregeling isonmisbaar en voor het voorkomen van
teveel slip iseen slipindicator een handig hulpmiddel.

Milieu
Erissprake van een geringe milieubelasting als gevolg van het slijten van werkende delen. Door
een veranderde bodemwaterhuishouding na het doorbreken van een storende laag kan een verandering optreden in het leefmilieu (vochtigheid, temperatuur, luchthuishouding en dergelijke)
voor bodemorganismen. In zo'n geval kan een verschuiving plaatsvinden in het biologisch evenwicht.

Produktiviteit
De produktiviteit van de woelpoot is afhankelijk van de soort woeler (wel of niet aangedreven) en
van de diepte tot waarop men wil gaan. Daarbij komen de grondsoort en terreinomstandigheden
en de onderlinge afstand van de woelgangen. In niet-slibhoudende of droge slibhoudende grond
kan met 1 niet aangedreven woellichaam en een onderlinge afstand tussen de woelgangen van 1
meter gemiddeld 2.000 m 2 per uur worden bewerkt.
Eendrie-poots-woeler met een onderlinge afstand van 70 cm bereikt onder dezelfde omstandigheden circa 3.500 m 2 /uur. Bij natte slibhoudende bodems zijn de prestaties resp. 1.700 en 2.500
m 2 /uur. Dewaarden zijn afhankelijk van de grootte en vorm van het perceel dat onder andere
het aantal malen wenden - en dus 'tijdverlies'- bepaalt.

Kosten
KOSTEN PER DRAAI-UUR
WOELPOOT, 2 ELEMENTEN

werkbreedte(cm)

100

aanschafprijs(ƒ)

2.100

afschrijving (jaarx draai-uren)

15x100

onderhoudskosten (//jr)

42

overige kosten(//jr)

225

kosten perdraai-uur (//uur)

2,25

80

KOSTEN PEROPPERVLAK
WOELPOOT, 2 ELEMENTEN

werkuur vandemachine(//uur)

1,58

werkuurvandetrekker (//uur)

26,05

manuur (//uur)

40,-

produktiviteit (m2/uur)

2.500
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Aanbevelingen
Afhankelijk van de zwaarte van het werk moet de soort woeler worden gekozen. Bepalend daarbij
zijn de grondsoort en de diepte waarop zich de te verbreken storende laag bevindt. Kies om
structuurbederf van de bodem te voorkomen geen te zware werktuigen en gebruik een bij de
zwaarte passende trekker.

Merken-informatie
Omdat de woelpoot in de groenvoorziening geen frequent toegepast werktuig is,wordt hier
geen merkenlijst opgenomen. Men kan voor deze werktuigen bij de plaatselijke landbouwmechanisatiebedrijven terecht. Ook de IMAG-DLO Mechanisatie-gids geeft informatie.

a:
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Ploegen

Ploegen
Een ploeg iseen landbouwwerktuig dat grondlagen wisselt of keert. Hierbij wordt de bovenste
bodemlaag tot een diepte van 25 tot 35 cm bewerkt en de eventuele begroeiing volledig ondergewerkt waardoor een ongewenste vegetatiegroei wordt geremd. Daarnaast wordt de bewerkte
laag verkruimeld, zodat voldoende lucht en water beschikbaar isvoor een aan te brengen vegetatie. In een verkruimelde bodemlaag bereikt men meestal een beter resultaat bij machinaal zaaien
en poten.

Uitvoeringen
Ploegen die in Nederland worden ingezet zijn van het ristertype. Dit type ploegen kan naar de
bouw worden onderverdeeld in:
- wentelploegen (dubbel ploeglichaam);
- rondgaande ploegen.
Het soort ploeg bepaalt de werkmethode op een perceel. De werkbreedte van de risterploeg
loopt uiteen van 35 cm (één ploegschaar) tot 2,80 m (zeven ploegscharen). De vermogensbehoefte is sterk afhankelijk van de grondsoort. Hoe "zwaarder" de grond is, hoe groter de vermogensbehoefte: op zandgrond wordt gerekend met minimaal 15 kW, op kleigrond met minimaal
20 kW per ploegschaar.
Een ploeg wordt in de driepuntshefinrichting van een landbouwtrekker bevestigd. Met behulp
van de hefinrichting wordt de werkdiepte geregeld. Deze reageert op de weerstand die de ploeg
ondervindt wanneer deze door de grond wordt getrokken. Ploegen die vanwege hun lengte het
zwaartepunt ver naar achteren hebben, hebben vaak een halfgedragen bevestiging aan de trekker. Ook zien we bij deze ploegen met een extreem grote werkbreedte soms getrokken (rupstrekker) uitvoeringen. Deze ploegen rijden niet dóór de open voor maar bovenover de vaste grond.

SC

Drie-schaar-rondgaande ploeg
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Speciale uitvoeringen
Om de trekweerstand te verminderen, zijn er uitvoeringen van ploegen met een zogenaamd
strokenrister. Vooral in zware kleigrond verlagen deze de benodigde trekkracht enigszins. Ook is
de kering van de grond met dit type rister iets beter.
Dezwenkploeg staat de laatste jaren extra in de belangstelling. De minder zware en eenvoudige
constructie isdaarvan de oorzaak. Dit type ploeg heeft een afwijkende ristervorm: het rister heeft
een model dat het mogelijk maakt met één ploegelement heen en weer te ploegen. Hiervoor zijn
bij een wentelploeg twee ploegelementen nodig.
Ter voorkoming van smeerlagen onder in de ploegvoor kan op sommige ploegen een korte
woelpoot worden gemonteerd die een verdichte laag tijdens het ploegen openbreekt.
Soms worden messen op de ploegschaar gemonteerd die de grondbalk in repen snijdt. Op zware
kleigronden kan de vorst dan beter inwerken op de grond. De bewerkbaarheid in het voorjaar is
dan beter doordat een snellere verwering kan optreden.

Werking
Het belangrijkste onderdeel van een ploeg is het ploeglichaam. Het ploeglichaam bestaat uit:
- ploegschaar: snijdt de grondbalk horizontaal los;
- kouter: snijdt de grondbalk verticaal los;
- rister: verplaatst de grondbalk en keert deze;
- zooiijzer: voorkomt dat de ploeg zijdelings wordt weggedrukt.
De grondbalk wordt door het rister ongeveer 1 30° gekeerd. Doordat de ploegschaar kleiner is
dan de ploegbreedte, blijft een strook grond staan die zorgt dat de grondbalk door het rister
makkelijk kan worden gekeerd (scharnierwerking). De verschillende grondbalken komen dakpansgewijs tegen elkaar te liggen.Voor het onderwerken van een begroeiing moet een zogenaamde voorschaar worden gemonteerd. Deze zorgt ervoor dat de begroeiing onder in de voor
wordt gewerkt, waarna het rister de grondbalk over de begroeiing heen legt.

80

Benamingen vandeploegijzer-onderdelen
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Ploegen

Schijf- en sterkouter

Het mode! van het rister isaangepast aan de grondsoort. Lichte gronden met weinig samenhang
vereisen voor een goede kering een kort, dwarsgesteld (cilindrisch) rister. Op zware kleigronden
past men een lang, schroefvormig rister toe. Dit rister staat iets dwars op de rijrichting en keert
dus de grondbalk heel geleidelijk. Hiermee wordt voorkomen dat de grondbalk breekt waardoor
men een onregelmatige ligging kan krijgen.Voor zavelgronden en lichte kleigronden gebruikt
men veelal een universeel rister. Dit rister is lang en licht gewonden en staat iets dwars.
Vanwege het gebruik van steeds bredere banden op de landbouwtrekkers moet onder in de voor
voldoende ruimte worden gemaakt. Dat kan met zogenaamde breedvoor-risters die de grondbalk
oppakken en verder zijdelings verplaatsen dan een normaal rister. Hierdoor ontstaat onder in de
voor meer ruimte waardoor minder grond wordt vastgereden.

inlegger
(voorkomt stropen)

diepte-en
breedteregeling
voorschaar
breedte-en
x/J
jdiepteregeling
\V _schijfkouter

scharnier

lang, schroefvormig, weinig dwars, flauw oplopend
rister (zware klei)

kort, cilindrisch, dwars,steil rister
(zandgrond)

Verschillende ristervormen voor diversegrondsoorten

ar

Werkmethode
ledere ploeg dient voor een bepaald perceel afgesteld te worden naar grondsoort, vochtigheid en
structuur. De volgende afstellingen moeten worden uitgevoerd:
- ploegdiepte;
- vlakstelling in lengte-richting;
- vlakstelling in breedte-richting;
- kouterdiepte en -breedte;
- voorschaardiepte en -breedte;
- treklijn.
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De ploegdiepte isafhankelijk van de dikte van de teelaardelaag en de werkdiepte van de machine
(bijvoorbeeld een plantmachine) die na het ploegen wordt ingezet. Grond met een laag organische-stofgehalte kan omhoog worden geploegd (eventueel diepploegen) indien de toplaag moet
worden verschraald.
Devlakstelling van de ploeg heeft grote invloed op de vlaklegging van de ploeg. Indien dit niet
goed wordt afgesteld, blijven er voren met ongelijke hoogte achter.
Het kouter moet zo diep mogelijk worden afgesteld waardoor de verticale snede zo groot mogelijk is. Dit verlaagt de weerstand van de ploeg in de grond.
De voorschaar moet zo worden afgesteld dat deze net onder de zode doorgaat. De aanwezige
vegetatie moet geheel onder in de voor worden gelegd.
De treklijninstelling van de ploeg moet als laatste worden gecontroleerd en ingesteld. Deze is
afhankelijk van de spoorbreedte van de trekker en de grondsoort. Eenonjuiste treklijn veroorzaakt een te grote weerstand van de ploeg in de grond.
De rijroute tijdens het ploegen hangt afvan het type ploeg. Bijwentelploegen kan men heen en
weer rijden.Voor een vloeiende aansluiting op de perceelsranden dienen de eerste voren geleidelijk naar de uiteindelijk diepte te gaan.Aan het eind van het perceel dienen de laatste voren minder diep geploegd te worden zodat geen diepe eindvoor overblijft.
Bij rondgaande ploegen deelt men een perceel in twee gedeelten en maakt men twee beginvoren. Hiervoor gelden dezelfde principes als bij het ploegen met wentelploegen.
Diepe beginvoren kunnen ook worden voorkomen door het zogenaamde terugploegen. Hierbij
wordt een ploegvoor twee keer geploegd waarbij de tweede voor dieper isdan de eerste.
Daardoor wordt een begroeiing toch ondergewerkt.
De kopakkers worden als laatste geploegd. Hierbij dient ook een vloeiende aansluiting op de perceelrand gemaakt te worden.

Inzetbaarheid
De ploeg is inzetbaar op percelen waarvan de vorm en de afmeting aan bepaalde eisen voldoen.
Inverband met de benodigde ruimte voor het manoeuvreren moet een perceel groter zijn dan
0,1 ha. Het afwerken rondom obstakels is moeilijk te verwezenlijken en kost veel tijd. Percelen
met veel obstakels dienen bij voorkeur niet bewerkt te worden met behulp van een ploeg.
Meerscharige ploegen kunnen alleen efficiënt worden ingezet indien een voldoende brede
kopakker kan worden gemaakt waar de trekker/ploegcombinatie kan worden gekeerd.
In de bodem mogen zich binnen de bewerkingsdiepte geen harde voorwerpen (steen, boomwortels) bevinden. Het ploegframe waaraan de ploeglichamen zijn bevestigd raakt snel ontzet bij
aanraking met een obstakel en een goede afstelling is bij een ontzette ploeg niet meer mogelijk.
Een slechte afstelling veroorzaakt een slechte kwaliteit van het werk en er isonnodig veel trekkracht nodig.
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Eente ploegen perceel dient redelijk vlak te zijn. Te grote en scherpe oneffenheden (bijvoorbeeld
diepe rijsporen) geven problemen bij de diepteregeling van een ploeg. Ook plaatselijk verdichte
bodemlagen geven problemen bij de werkdiepteregeling. De meeste trekker/ploegcombinaties
vertonen dan werkdiepteverschillen waardoor de kwaliteit van het werk achteruitgaat.
Hoge vegetaties moeten tevoren worden gemaaid en/of verkleind om goed ondergewerkt te
kunnen worden door de ploeg. Deze voorbewerking kan worden uitgevoerd met een maaimachine, klepelmaaier of freesmachine. Voor een versnelde vertering van een graszode iseen voorbewerking met een freesmachine of schijveneg aan te bevelen. Dezode wordt door deze machinesverkleind en vermengd met grond waardoor de vertering reeds op gang komt.
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Vereiste kennis
Vooral het juist afstellen van een ploeg/trekkercombinatie moet nauwgezet gebeuren om tot een
goede kwaliteit van het werk te komen. Ervaring en een opleiding gericht op de bediening en
afstelling van een ploeg zijn van groot belang.

Onderhoud
Het onderhoud aan de ploeg bestaat uit het wekelijks doorsmeren van het wentelmechanisme
(wentelploeg) en het oliën van draadspindels (10 minuten). Na het werk moet de ploeg worden
schoongemaakt en moeten de blanke delen worden ingevet of geolied, bij voorkeur met biologisch afbreekbare olie.
De ploegscharen moeten jaarlijks worden gecontroleerd op slijtage. Vooral de ondergreep en vrijloophoek van de ploegschaar verdwijnen door slijtage. Als deze zijn weggesleten, treedt bij het
ploegen versmering van de grond op. Tijdige vervanging van deze onderdelen is noodzakelijk.

Veiligheid
De veiligheidsmaatregelen voor het werken met trekkers en werktuigen worden beschreven in: Pblad 29 (trekkers) en P-blad 132-1 (mobiele landbouwwerktuigen en -machines).

Bedieningsgemak
Bij het gebruik van een trekker/ploegcombinatie gelden dezelfde ergonomisch eisen die zijn
beschreven in het hoofdstuk Trekker in het deel Diversen.
Voor een combinatie trekker/ploeg, en zeker bij trekkers met een cabine, is het hydraulisch wentelen van een ploeg te prefereren boven een mechanische/handmatige bediening.

Milieu
Een geringe milieubelasting treedt op ten gevolge van slijtende onderdelen van een ploeg. Een
grotere belasting van het milieu vormt het gebruik van een ploeg met versleten ploegscharen.
Deze vragen extra vermogen waardoor een grotere uitstoot van verbrandingsgassen ontstaat.
Ook een verkeerde afstelling veroorzaakt een grotere weerstand in de grond die een grotere vermogensbehoefte vraagt.
De biologische activiteit in de bodem wordt tijdelijk verstoord door een bewerking met een
ploeg. Pasna maanden komt de activiteit van regenwormen en dergelijke weer op gang.

Produktiviteit
De produktiviteit isafhankelijk van perceelsvorm en grondsoort. Daarnaast spelen de volgende
factoren een rol:
- werkbreedte (aantal ploegscharen);
- beschikbaar vermogen en type banden op trekker;
- gewenste verkruimeling (rijsnelheid).

Kwaliteit
Kwalitatief goed ploegwerk moet aan een aantal eisen voldoen. De belangrijkste zijn:
- verkruimeling afhankelijk van de grondsoort en aan te leggen vegetatie;
- geen versmering onder in de voor (ploegzool);
- goede vlaklegging;
- eventuele vegetatie goed ondergewerkt;
- constante ploegdiepte.
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Aanbevelingen
Bewerking met een ploeg dient alleen onder gunstige bodem- en weersomstandigheden uitgevoerd te worden. Bij een bodem die isverzadigd met water of bij regenval treedt structuurbederf
op dat niet snel iste herstellen.Versmering door de ploegschaar en als gevolg van slip door de
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aangedreven trekkerwielen isdan niet te voorkomen.
Bij een foutief afgestelde ploeg treedt vaak onnodig veel slip op en dat resulteert in structuurbederf. Hier dient bij de uitvoering veel aandacht aan geschonken te worden. Het spreekt voor zich
dat een ploeg wordt gebruikt met een rister dat isaangepast aan de aanwezige grondsoort.

Produktiviteit
Voor de produktiviteit van grondbewerking door ploegen iseen aantal normen opgesteld
(IMAG). Voor een wentelploeg met 1schaar isdie gesteld op 1.800 nV/uur bij een diepte van 25
cm. Voor een rondgaande ploeg liggen de waarden per uur ongeveer 150 m2 lager.
De produktiviteit van een ploeg wordt bepaald door:
- het type en daardoor de werkwijze (wentelploeg of rondgaande ploeg);
- de werkbreedte (het aantal ploegscharen);
- de bodemgesteldheid en grondsoort;
- eenjuiste afstelling;
- de vorm en grootte van het perceel;
- de vaardigheid van de trekkerrijder.

Kosten
KOSTEN PER DRAAI-UUR

ploeg,2schaar
werkbreedte(cm)

80

aanschafprijs(ƒ)

9.200

afschrijving (jaarxdraai-uren)

12x250

onderhoudskosten (//jr)

460

overige kosten (//jr)

897

kosten perdraai-uur (//uur)

8,20

KOSTEN PER OPPERVLAK
ploeg, 2schaar

werkuurvandemachine (//uur)

5,75

werkuur vandetrekker(//uur)

21,55

manuur (f luw)

40,-

produktiviteit (m2/uur)

2.100

kosten perha (//ha)

320,50

Merken

£

Erzijn zeer veel typen en uitvoeringen van ploegen in de handel. Maar omdat het geen frequent
in de groenpraktijk voorkomend werktuig is,wordt hier geen merkenlijst opgenomen. Voor deze
(algemeen gangbare) werktuigen kan men bij de plaatselijke landbouwmechanisatiebedrijven
terecht. Dealer-informatie istevens te vinden in de IMAC-DLO Mechanisatie-gids.
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Machinesvoor het plantklaar makenvan de
bodem
Bij grondbewerking kunnen verschillende bewerkingen worden onderscheiden. Eenvan de
bewerkingen is het zaai- of plantklaar maken. De machines die hiervoor in hoofdzaak worden
gebruikt zijn: freesmachines, cultivatoren en aangedreven eggen.

Uitvoeringen
Freesmachine (landbouwfrees)
Freesmachines kunnen worden uitgerust met diverse vormen van de werkende delen. De meest
geschikte frees voor zode- en stoppelbewerking isde bladenfrees. Bij dit type bestaan de werkende delen uit haaks gebogen messen,zogenaamde bladen. De bladen overlappen elkaar iets zodat
het hele oppervlak in één bewerking kan worden losgemaakt.
De werkbreedte varieert van 0,8-4 meter. Het benodigde vermogen ligt tussen de 20-25 kW per
meter werkbreedte en isafhankelijk van de werkdiepte.

Cultivator
Een cultivator bestaat uit een raamwerk met tanden die vast of verend zijn bevestigd. De tanden
bestaan uit tandstelen met erop gemonteerde beitels of ganzevoeten. De meest gebruikte typen
zijn:
- triltandcultivator;
- veertandcultivator;
- vaste-tandcultivator.
Dewerkbreedte varieert van 2 tot 4,5 meter. Bij eenwerkbreedte van meer dan 3 meter zijn de
machines vaak inklapbaar opdat er met het transport geen problemen ontstaan.
De vermogensbehoefte isonder meer afhankelijk van grondsoort, soort werkende delen, bewegingsmogelijkheden van de tanden en werkdiepte. Als richtlijn kunnen de volgende waarden worden gehanteerd wat betreft de vermogensbehoefte per tand:
- triltandcultivator
2 kW
- veertandcultivator
4 kW
- vaste-tandcultivator
7 kW

Aangedreven eggen
Bij aangedreven eggen bestaan de werkende delen uit tanden die door de aftakas worden aangedreven.
Aangedreven eggen zijn te verdelen in rotorkopeggen en schudeggen. Bij rotorkopeggen isde
tandbeweging rondgaand, bij een schudeg isde tandbeweging heen- en weergaand.
Rotorkopeggen zijn verkrijgbaar in werkbreedten variërend van 1tot meer dan 10 meter. De bredere machines bestaan uit verschillende segmenten. Dewerkbreedten van schudeggen variëren
van 3tot 6 meter. Devermogensbehoefte van schudeggen isveel lager dan van rotorkopeggen.
Schudeggen vereisen 9-12 kW per meter werkbreedte, een rotorkopeg 20-25 kW per meter werkbreedte.

SC

De vermogensbehoefte van bovenstaande machines isafhankelijk van de grondsoort en de vochtigheid op het moment van bewerken. De genoemde waarden zijn dan ook ruwe indicaties.

Speciale uitvoeringen
Freesmachine
Bij de meeste freesmachines isde draairichting van wielen en freesas gelijk. Bij een tegenlopende
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Vier- en tweebalks schudeggen

frees, ook wel 'overtop'-frees genoemd, draait defreesas tegengesteld aan de rij'richting. Het
gevraagde vermogen van een overtopfrees iscirca 35 kW per meter werkbreedte.
De grond wordt bij deze machine van onder naar boven losgesneden. De losgesneden grond
wordt langs een kap bovenover naar achter geworpen. Boven in de frees iseen spijlenrooster
geplaatst, dat zorgt voor een scheiding tussen de grove en fijne delen.
Bij het frezen van grasland worden op deze wijze de stuk gesneden zode en de grovere kluiten
naar onderen gebracht en de fijnere grond komt boven te liggen.

Overtopfrees (Lely-frees)

Cultivatoren
Om een betere verkruimeling en een gelijkmatige werkdiepte te krijgen, kunnen de meeste cultivatoren worden uitgerust met een verkruimelrol.
Bijtriltandcultivatoren kan soms een egalisatiebalk voor de werkende delen worden gemonteerd.
In de landbouw worden vaak combinaties gebruikt waarbij verschillende principes (vaste-tand,
triltand, aangedreven verkruimelrollen en dergelijke) zijn verenigd, de zogenoemde zaaibedcombinatie. Het voordeel van deze machines isdat de gewenste verkruimeling van de toplaag in één
werkgang kan worden verkregen.
Aangedreven eggen
Achter de rotorkopeg zit een rol gemonteerd die de werkdiepte regelt, de bovenste kluiten verkruimelt en de toplaag enigszins aandrukt. Meestal isdit een open spijlenrol. Op sommige
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machines wordt eenzogenaamde pakkerrol gemonteerd. Dit iseenzware, dichte rol die is voorzien van kammen van ± 10 cm lengte. Deze kammen zorgen ervoor dat de grondlaag op ongeveer 10 cm diepte wordt aangedrukt. Eente zaaien gewas komt dan op een vaste ondergrond te
liggen. Op lichtere gronden en bij fijn zaad heeft dit eenvoordeel ten aanzien van de vochtvoorziening. Deze pakkerrollen zijn erg zwaar. Bij de trekkerkeuze moet hiermee dus rekening worden
gehouden.
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Rotorkop-eg
Voor rotorkopeggen zijn verschillende tanden te verkrijgen. De standaard tanden zijn meestal
rond. Bij moeilijk verkruimelbare grond en bij het scheuren van grasland iseen mesvormige tand
het beste.
Aan de voorkant van de rotoren kan vaak een stenengeleider worden gemonteerd. Deze zorgt dat
eventuele stenen naar beneden worden gedrukt, zodat ze niet tussen de armen waar de tanden
aanzitten, kunnen komen. Deze stenengeleider zorgt ook voor een eerste egalisatie van de te
bewerken grond.
Tussen de rotoren en de rol kan in een aantal gevallen een egalisatieplaat worden bevestigd. De
verticaal geplaatste plaat - meestal verend bevestigd -zorgt dat de bewerkte grond beter wordt
geëgaliseerd. Ook zorgt deze plaat ervoor dat een bepaalde hoeveelheid grond tussen de rotoren
aanwezig blijft waardoor de verkruimeling intensiever is.

Werking
Freesmachine

OOU

Bijfrezen wordt een dwars op de rijrichting geplaatste asaangedreven door de aftakas van de
trekker. Op deze aszijn de werkende delen gemonteerd. De meeste werkende delen zijn van snijkanten voorzien, waardoor er tijdens het frezen sprake isvan het snijden van de grond. De losgesneden grond wordt vervolgens met vrij grote snelheid weggeworpen. Hierbij wordt de grond
verkruimeld door de wrijving en botsingen van de gronddelen tegen elkaar en tegen de werktuigonderdelen (freeskap).
De snijdende werking van defrees maakt het mogelijk om in vaste grond te werken en om
gewasresten of planten te verkleinen en deze door de losgefreesde laag te mengen.
De diepteregeling wordt door sleepvoeten of soms met wielen aan de zijkant ingesteld.
Frezen bewerken de bodem zeer intensief. Deverkruimeling wordt beïnvloed door rijsnelheid,
827

Bosaanleg

Werking van een gewonefrees

toerental freesas, aantal werkende delen, mesvorm en -lengte, werkdiepte en kapstand.
Het toerental van de freesas kan in de meeste gevallen door middel van wisseltandwielen of een
schakelbak aan de omstandigheden worden aangepast.
Bij roterende grondbewerkingswerktuigen moet ervoor worden gezorgd dat de achterkant van
het werkende deel vrijloopt van het snijvlak. Deze ruimte wordt aangeduid met het begrip vrijloophoek.
Wanneer deze vrijloophoek verdwijnt of zelfs negatief wordt bij hogere rijsnelheden en/of lagere
toerentallen van defreesas, smeert de achterkant van het werkend deel het snijvlak dicht. Dit
heeft een zeer negatief effect op de structuur van de grond. Het isdus belangrijk dat de rijsnelheid en het toerental van defreesas op elkaar zijn afgestemd. In de handleiding van de machine
staan tabellen waarin het juiste toerental bij een bepaalde snelheid kan worden afgelezen.
M A T E VAN VERKRUIMEUNG
hoge rijsnelheid

laag

hooq toerental

hoog

groot aantal werkende delen

hoog

hoge kapstand

laag

Cultivatoren
Triltandcultivator
De triltandcultivator bestaat uit eenframe met daaraan een aantal tanden bevestigd. De tanden
worden gemaakt van verenstaal en zijn krulvormig. De verende constructie geeft een verkruimelend effect op de grond door de wisselende belasting van de tanden. De bewegingen van de tanden worden groter naarmate de rijsnelheid hoger ligt. Hierdoor neemt de verkruimeling toe.
Veertandcultivator
Bij de veertandcultivator zijn de tanden opgehangen aan krulvormig gebogen dikke bladveren.
De bewegingsmogelijkheden van de werkende delen van de veertandcultivator zijn aanzienlijk
minder dan van triltandcultivatoren. Hierdoor is de machine meer geschikt voor diepere bewerkingen dan de triltandcultivator.
Vaste-tandcultivator
Vaste-tandcultivatoren zijn het meest geschikt om in vaste grond te werken. Omdat de tanden
niet kunnen uitwijken, moet het werktuig stevig zijn geconstrueerd. De machines zijn opge-
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Veertandcultivator met verkruimelrol

bouwd uit één of meer kokerprofielen waaraan de tanden zijn bevestigd.
Eenvaste-tandcultivator "scheurt" de grond als het ware open. De mate van verkruimeling is
afhankelijk van het type en de grootte van de beitel of ganzevoet.
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ganzevoet 40 cm
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ganzevoet 28 cm

Ganzevoet- enbeitelvormen enformaten voor
de vaste-tandcultivator

De werkdiepte van cultivatoren kan worden geregeld:
- met behulp van verkruimelrollen: hierbij wordt de toplaag extra verkruimeld en enigszins aangedrukt;
- met behulp van de weerstandsregeling van de hefinrichting van de trekker: het voordeel van
deze regeling isdat er gewichtsoverdracht plaatsvindt waardoor de trekker meer trekkracht
kan leveren;
- met behulp van steunwielen: hierdoor wordt een vrij constante werkdiepte verkregen.
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Aangedreven eggen
Rotorkopeg
Via de aftakas van de trekker worden horizontaal draaiende elementen aangedreven, waaraan
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meestal twee tanden zijn bevestigd. De aandrijving van de rotorelementen gebeurt aan de
bovenzijde met behulp van tandwielenstelsels. De rotoren draaien tegen elkaar in.
Hoe hoger het toerental van de rotoren ten opzichte van de rijsnelheid is, hoe intensiever de
bewerking wordt. Het toerental van de rotoren is meestal instelbaar met behulp van een in de
aandrijving gemonteerde wisselbak. Door het wisselen van de tandwielen of met een schakelhefboom kan het rotortoerental bij gelijkblijvend aftakastoerental worden gewijzigd.
Schudeggen
Schudeggen bestaan uit twee of vier balken die dwars op de rijrichting een heen- en weergaande
beweging maken.Aan deze balken zijn tanden gemonteerd. Door de heen- en weergaande
beweging wordt de toplaag verkruimeld. Dezeverkruimeling isechter minder intensief dan bij
gebruik van een rotorkopeg.
Een nadeel van de schudeg isde onrustige loop. Vooral als de eg niet goed is uitgebalanceerd,
treden sterke trillingen op. Dit veroorzaakt een extra belasting van mens en machine. De schudeg wordt tegenwoordig weinig meer gebruikt.
Dewerkdiepte van aangedreven eggen wordt ingesteld met behulp van een open of gesloten
rol.

Inzetbaarheid
Freesmachine
- frezen van grasland;
- hakselen en inwerken van mest en/of stoppels;
- plantklaar maken van de grond.

c

Rotorkopeg

Tandwerking rotorkopeg
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Bij gebruik van de frees moet goed op de vochtigheidstoestand van de grond worden gelet.
Waterverzadigde en structuurarme gronden (laag organische stofgehalte) zijn ongeschikt om te
frezen. De aanwezigheid van stenen en puin in de bodem beperken de inzet van freesmachines.
Voor alle grondsoorten geldt dat versmering moet worden voorkomen.
Daarnaast kan verslemping optreden door te intensieve verkruimeling.

Cultivatoren
Cultivatoren worden ingezet bij het bestrijden van zaad- en wortelonkruiden, het losmaken van
vastgereden grond, het onderwerken van mest en bij plantbedbereiding. Een hoge begroeiing
moet eerst worden verkleind of afgevoerd voordat een cultivator kan worden ingezet. Indien deze
voorbewerking achterwege blijft, raakt een cultivator "verstopt" met lange delen van deze vegetatie.

Aangedreven eggen
De aangedreven eg wordt ingezet voor een oppervlakkige bewerking waarbij de grond goed
wordt verkruimeld en geëgaliseerd.
De vochttoestand van de grond speelt een belangrijke rol. Bewerk alleen de droge lagen in de
bodem, omdat de kans op versmeren van vochtige lagen groot is.Als uitgangssituatie dient het
perceel redelijk vlak en zonder rijsporen te zijn. Wanneer zich diepe rijsporen in een perceel bevinden, moet een grote werkdiepte worden aangehouden om een vlak werkresultaat te verkrijgen.
Daarbij wordt de toplaag dan te diep en te fijn verkruimeld; dit heeft een negatieve invloed heeft
op de structuur van de toplaag.

Vereiste kennis
Voor het goed uitvoeren van bodembewerking zijn zaken als de rijsnelheid, het toerental van werkende delen,versmering, diepte-instelling enz.van belang. Om hier inzicht in te krijgen, is een
behoorlijke ervaring en opleiding nodig.

Werkmethode
Na transport moet de stabilisatie van de machines enigszins losworden gemaakt. Daarna kan de
juiste bewerkingsdiepte worden ingesteld met de weerstandsregeling, wielen, glijsloffen of rollen.
De vlakstelling van de machine wordt hierna gecontroleerd en eventueel bijgesteld.
Om aan het eind van perceel te kunnen keren,worden hier zogenoemde kopakkers vrijgelaten.
Deze worden als laatste bewerkt.
Het midden van het perceel kan heen-en weergaand of rondgaand worden bewerkt. Heen- en
weergaand heeft de voorkeur, omdat de kopakkers dan minder worden vastgereden.
Bij geploegde grond wordt dwars op de ploegsnede gewerkt om een betere egalisatie te krijgen.
Wees altijd bedacht op verdichting van de ondergrond en versmering!

Onderhoud
Dagelijks onderhoud (ongeveer 15 minuten):
- doorsmeren van kruiskoppelingen;
- controleren van het oliepeil van de tandwielkast (indien aanwezig);
- controleren en eventueel vastzetten van losgetrilde bouten en moeren.
Wekelijks moeten de diverse smeerpunten worden doorgesmeerd.
Controleer regelmatig of vervangen van versleten onderdelen nodig is. Doe dit tijdig, het voorkomt versmeren van de grond.
Controleer ook de aanwezige beveiligingen en slipkoppelingen.
jaarlijks onderhoud:
- olie/vet verversen van de tandwielkast;
- onderhouden van eventueel aanwezige kettingoverbrenging.

O " ^
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Veiligheid
De veiligheidsmaatregelen voor het werken met trekkers en werktuigen worden beschreven in
het P-blad 29 (trekkers) en 132-1 (mobiele landbouwwerktuigen en -machines).
Enkele belangrijke punten hieruit zijn:
- zorg voor een deugdelijke afscherming van de draaiende delen;
- zet bij het werken aan het werktuig de trekkermotor af;
- blijf uit de buurt van draaiende delen;
- zorg voor deugdelijke ondersteuning van het werktuig tijdens onderhoudswerkzaamheden.

Bedieningsgemak
De trekker moet voldoen aan ergonomische eisen zoals een goede, naar persoonlijke maten in te
stellen stoel en goed zicht op de bedieningsorganen. De werktuigen moet zijn voorzien van stevige steunpoten zodat aan-en afbouwen makkelijk gaat. De diepte-instelling moet nauwkeurig en
makkelijk zijn in te stellen. Eenschakelhefboom voor het aanpassen van het toerental verdient
aanbeveling boven het systeem waarbij tandwielen worden gewisseld.

Milieu
Werkende delen van grondbewerkingswerktuigen slijten en veroorzaken (lichte) verontreiniging.
Biologisch afbreekbare hydrauliekolie isaan te bevelen evenals zwavelarme trekkerbrandstof.

Produktiviteit
De produktiviteit van grondbewerkingsapparatuur wordt bepaald door:
- de werkbreedte;
- de mogelijke rijsnelheid;
- de afstelling;
- de bodemgesteldheid (grondsoort en vochtigheid);
- de terreinomstandigheden (afmetingen en vorm van de percelen, obstakels).

Kosten
KOSTEN PER DRAAI-UUR

cultivator

rotorkop-eg

frees

180

werkbreedte(cm)

250

300

aanschafprijs(ƒ)

3.000

5.300

7.000

afschrijving (jaarx draai-uren)

10x200

10x300

6x300

700

onderhoudskosten (f/)r)

150

530

overigekosten (//jr)

413

499

731

kostenperdraai-uur(//uur)

4,16

5,00

8,25

cultivator

rotorkop-eg

frees

KOSTEN PEROPPERVLAK

£
werkuurvandemachine(//uur)

2,92

3,50

5,75

werkuur vandetrekker (//uur)

14,30

21,55

21,55

manuur (//uur)

40,-

40,-

40,-

produktiviteit (nf/uur)

4.000

6.000

5.000

kosten perha (//ha)

143,05

108,40

134,60

Merken
Omdat ze niet frequent in de groenpraktijk voorkomen, wordt hier geen merkenlijst opgenomen.
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Plantmachines voor nieuw aante leggen
beplanting
De plantmachine, eenwerktuig voor het machinaal planten van bewortelde gewassen, iste
gebruiken in herbebossingsprojecten (storm- en kapvlakten), bebossing van agrarische gronden
en inplant op kwekerijen.

Uitvoeringen
Een plantmachine bestaat uit een werktuigraam waaraan één,twee of drie plantelementen zijn
gekoppeld. Het werktuigraam wordt gekoppeld aan de driepuntshefinrichting van een trekker.
Een plantelement bestaat in de meest eenvoudige uitvoering uit een vorentrekker, aandrukwielen,
een voorraadbak voor het plantsoen en een zit- of staanplaats. De breedte van de vorentrekkers
varieert van 5 tot 40 cm.
Verder kunnen de volgende onderdelen zijn gemonteerd om de werking te verbeteren:
1. mes- of schijfkouter om de zode te doorsnijden zodat de vorentrekker makkelijker kan indringen en er minder kans bestaat op "stropen" van begroeiing voor de vorentrekker. De machine
blijft beter op de ingestelde diepte door onder aan de meskouter een naar beneden gerichte
plaat te maken;
2. woelpoot met alsfunctie harde grond te doorbreken zodat de vorentrekker makkelijker kan
indringen waardoor de planten beter en dieper kunnen wortelen. Ook hierbij zorgt een naar
beneden gerichte plaat voor een meer gelijkmatige werkdiepte;
3. aanaardschijf of -bord die ervoor zorgt dat de grond, die door de vorentrekker opzij is
geduwd, weer rondom de plant wordt aangevuld en aangedrukt;
4. gewichten om de aandrukkracht te vergroten.

Speciale uitvoeringen
Voor het planten in een dichte zode of bij herbebossing isde bosploegplantmachine inzetbaar.
Voor het plantelement isdaarvoor een ploeg gemonteerd die de zode of strooisellaag verwijdert,
waarna de vorentrekker de plantsleuf maakt. Voor de ploeg zit een zwaar uitgevoerde schijfkouter
die er mede voor zorgt dat de machine omhoog komt als over obstakels (stobben, grote stenen
of dikke wortels) wordt gereden.
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De Quickwood-plantmachine iseen machine meteen totaal ander werkingsprincipe. In plaats
van eenvorentrekker isde Quickwood voorzien van een hydraulisch bewogen plantarm die de
planten in de grond zet en daarna weer terug komt in de uitgangspositie. Deze machine wordt
voornamelijk ingezet in terreinen waar het door stenen en/of stobben moeilijk is om een plantsleuf te trekken. De capaciteit is lager dan van machines die met een vorentrekker werken.
Erzijn plantmachines waar voor het plantelement een spitfrees isgemonteerd. Crondbewerking
en planten kunnen nu in één werkgang plaatsvinden. Een ander voordeel isdat de vorentrekker
in losse grond de sleuf kan trekken zodat minder versmering plaatsvindt. Ook het maken van een
brede sleuf voor groter plantsoen gaat veel beter in losse grond.
De meeste machines kunnen worden voorzien van een systeem waarbij een signaal wordt gegeven bij een van tevoren ingestelde afstand. Het uitvoerende personeel kan dit gebruiken om de
planten op dejuiste afstanden van elkaar te zetten. Soms kan dit systeem worden gekoppeld aan
een teller zodat snel de hoeveelheid geplante planten kan worden gecontroleerd. Door markeurs
aan de zijkant van het werktuigraam te monteren wordt tijdens het planten aangegeven waar de
volgende rij moet komen.
Op de machine kan een lijnlaser worden gemonteerd om de planten in een rechte lijn te zetten.
Bij het planten van grote oppervlakten kan hierdoor het werk voor de trekkerchaffeur sterk worden vereenvoudigd.

Werking
Devorentrekker maakt een sleuf waarin de planten komen. De breedte van de sleuf is bepalend
voor de maat planten die met de machine kan worden geplant. Plantmachines met een verwisselbare vorentrekker zijn daardoor ruimer inzetbaar dan een machine met een vaste vorentrekker.
Aandrukwielen zorgen ervoor dat de sleuf weer wordt dichtgedrukt. Aandrukwielen met luchtbanden hebben minder last van aankleven van grond dan stalen aandrukwielen.
Dewerkdiepte wordt meestal ingesteld door een combinatie van de stand van de hefinrichting
en de lengte van de topstang. Machines die door steunwielen op de juiste diepte worden gehouden, hebben het voordeel dat de diepte, mits het terrein redelijk vlak is, nauwkeuriger kan worden ingesteld en vastgehouden.
Het benodigde vermogen van de trekker varieert van 25 kW voor een plantmachine met één
plantelement tot 50 kW voor een machine met drie plantelementen. In zware grond is het benodigde vermogen hoger, bij een drierijige plantmachine kan het oplopen tot 75 kW. De trekker
moet voorzien zijn van een versnellingsbak met voldoende mogelijkheden in het lage snelheidsgebied (< 1 km/uur). In verband met de lengte en het gewicht van de plantmachine (inclusief
het uitvoerende personeel) moet de trekker voldoende hefvermogen hebben. Vierwielaandrijving
isaan te bevelen.

r

Inzetbaarheid
Perceelsgrootte, perceelsvorm, bodemgesteldheid, het aantal planten dat moet worden geplant
en het plantverband zijn bepalend voor de keuze om al dan niet een plantmachine in te zetten.
Op (voormalig) bouwland en grasland zijn de plantmachines die werken met een vorentrekker
goed inzetbaar. Als de plantelementen star aan het werktuigraam zijn bevestigd, kunnen op
ongelijke terreinen problemen ontstaan met de plantdiepte. Een machine met één plantelement
isdan te verkiezen boven een machine met meer elementen. Als op het terrein veel obstakels
aanwezig zijn, heeft een bosploegplantmachine of de Quickwood de voorkeur.
De vorentrekker "sleept" als het ware door de grond en het risico van versmering van de grond is
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aanwezig. Planten in natte grond isaf te raden, in elk geval bij klei. Zware, natte grond geeft ook
problemen met het dichtdrukken van de sleuf. De grond verkruimelt dan niet en de plantewortels
maken slecht contact met de grond. Een goede grondbewerking en het juiste planttijdstip is hier
de oplossing.
Bij grotere maten plantsoen waarvoor een brede sleuf (> 15 cm) moet worden getrokken, is het
beter om een machine te gebruiken waarbij een spitfrees voor de vorentrekker is gemonteerd.
De rijsnelheid van de trekker en het werktempo van de planter(s) zijn bepalend voor de plantafstand in de rij. De afstand tussen de rijen wordt bij een éénrijige machine bepaald door de breedte van de trekker. De plantmachine hangt midden achter de trekker en de rij-afstand isdan minimaal de halve breedte van de trekker. Bij meerrijige machines zijn de plantelementen meestal verschuifbaar aan het werktuigraam bevestigd. Hierdoor kan de afstand tussen de rijen worden ingesteld.
De te gebruiken plantmachine of de uitvoering van de vorentrekker moet afgestemd zijn op de
maat van het plantmateriaal. Het soort en de maat van het plantsoen (plug- of containerplantsoen, naaktwortelig plantmateriaal) bepalen de diepte waarop de planten worden gezet. De wortels van de planten moeten ruim in de plantsleuf passen.Afknippen van de wortels omdat ze niet
in de getrokken sleuf zouden passen isabsoluut fout. Kies dan een plantmachine die een bredere
of diepere sleuf kan maken of gebruik jonger plantmateriaal.

Vereiste kennis
Het tempo van hen die de planten in de plantsleuf zetten, bepaalt samen met de rijsnelheid
(chauffeur!) de plantafstand. Over de plantdiepte moet de chauffeur de informatie krijgen van de
planters die op de machine zitten. Dit betekent dat het bedienend personeel goed op elkaar moet
zijn ingespeeld. Ervaring en een opleiding in het afstellen en bedienen van de combinatie trekker/
plantmachine is nodig.

Werkmethode
De bezetting van een plant-unit bestaat uit een chauffeur, een nawerker die geplante bomen
eventueel naricht en de plantspiegel aantrapt en per plantelement 1 werker.
Voor effectief machinaal planten moeten de plantrijen zo lang mogelijk zijn. Het draaien van de
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machine aan het eind van de rij kost veel tijd en drukt de produktie. Bij het ontwerpen van de
beplanting moet daarom rekening worden gehouden met een mogelijkheid van machinaal planten.
Bijde keuze van de kuilplaats van het plantmateriaal moet ook rekening worden gehouden met
machinaal planten.Afhankelijk van de lengte van de rijen, de maat van het plantsoen en de capaciteit van de plantbakken op de machine wordt de locatie van de kuilplaats bepaald. Een kuilplaats aan één van de uiteinden van het perceel is het beste.Als de rijen te lang zijn om voldoende planten op de machine te vervoeren, kan worden gekozen voor twee kuilplaatsen aan de uiteinden van het perceel of een plaats midden op het perceel.
De rijen worden uitgezet met jalons. Aan het eind van de rij komen twee jalons in een rechte lijn
waarop de trekkerchaffeur zich kan richten. Dit is in ieder geval nodig bij de eerste rij. De daarop
volgende rijen kunnen met behulp van de markeurs op de plantmachine worden aangegeven.
Controleer wel regelmatig of de rijen nog recht lopen. Bijobjecten die hoge eisen aan de rechtheid van de rijen stellen, kan beter iedere rij met jalons worden uitgezet.
Laser-besturing op de machine kan hier goede diensten bewijzen. De rijen blijven keurig recht
omdat de machine, binnen bepaalde grenzen, automatisch wordt gecorrigeerd. Voor de trekkerchaffeur is laser-besturing een aanzienlijke verlichting van het werk.

Plantrijen met 4 jalons

jft,

De plantdiepte is afhankelijk van de maat plantsoen. De wortelhals moet ± 2 cm diep in de
bodem komen.Voor een goede aanslag en hergroei isdit belangrijk. Afstelling van de plantdiepte moet dan ook zorgvuldig gebeuren en regelmatig worden gecontroleerd. Bij gebruik van aanaardschijven moet de grond voor het controleren van de plantdiepte rondom de plant worden
vlak gemaakt omdat anders een vertekend beeld ontstaat.
De plantdiepte wordt meestal ingesteld met de hefinrichting van de trekker. Doordat devorentrekker van de machine door de grond wordt "gesleept" isde trekkrachtregeling goed bruikbaar.
De trekkrachtregeling (een regeling op de hefinrichting van de trekker waarbij de weerstand van
het werktuig in de grond wordt gemeten) zorgt ervoor dat de ingestelde plantdiepte ook op
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oneffen terrein behouden blijft. Als de plantmachine isvoorzien van loopwielen, kan hiermee de
plantdiepte worden ingesteld.
Ook de druk van de aandrukwielen moet worden afgesteld. Soms gebeurt dit door de stand van
de topstang te veranderen. Bij andere machines isde stand van de aandrukwielen en de afstand
tot de vorentrekker in te stellen waardoor de druk verandert. Door te voelen of de planten stevig
staan, kan worden gecontroleerd of de aandrukwielen goed zijn afgesteld. Het gewicht van degene die op de plantmachine zit, kan van invloed zijn op de druk. Dit betekent dat, als ervan personeel wordt gewisseld, de druk van de aandrukwielen opnieuw moet worden gecontroleerd.
De hoeveelheid grond die door de eventuele aanaardschijven wordt verplaatst, isin te stellen
door de stand van de schijven te veranderen.
Bij meerrijige plantmachines wordt de rij-afstand ingesteld door de plantelementen te verschuiven
langs het werktuigraam. Voor grote rij-afstanden kan meestal een plantelement worden verwijderd. De afstand in de rij wordt door het tempo van de planters in combinatie met de trekkersnelheid geregeld. Een signaal, dat op een van tevoren ingestelde afstand wordt gegeven, is hierbij een handig hulpmiddel. Er kan een systeem worden gemonteerd waarbij de toonhoogte van
de signalen verschillend is. Dit kan prima worden gebruikt als de planten in een bepaald verband
moeten komen.Als er een teller isgemonteerd, kan makkelijk worden nagegaan of het tevoren
bepaalde aantal inderdaad is geplant.
Het plantsoen komt in de voorraadbak(ken) te liggen. Dek het plantsoen bij drogend weer of
onder droge omstandigheden af. Bij grote hoeveelheden ligt het plantsoen vaak te lang in de
bakken en is het gevaar van uitdroging zeker aanwezig.

Onderhoud
De vorentrekker, kouter of woelpoot en de aanaardschijven moeten na gebruik worden schoongemaakt, ingevet of geolied.
De aandrukwielen, aanaardschijven en scharnierpunten moeten dagelijks worden doorgesmeerd.
Controleer wekelijks bij aandrukwielen met luchtbanden de bandenspanning. Als de banden niet
voldoende op spanning zijn, wordt de druk om de planten goed vast te zetten te laag.

Veiligheid
De trekkerchauffeur isverantwoordelijk voor de mensen die achter op de plantmachine zitten.
Het heffen en laten zakken van de machine moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren. Ook
bij het draaien op de kopakker moet de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen.
De personen die achter op de machine zitten mogen geen loshangende kleding dragen. Omdat
de aandrukwielen en aanaardschijven in de buurt van de zitplaats voor de planters zitten, is het
gevaar dat loshangende kledingstukken hiertussen draaien niet uitgesloten. Een alarmknop verbonden met de claxon is noodzakelijk om de chauffeur te waarschuwen. Deze knop kan ook worden gebruikt om de chauffeur te waarschuwen als bijvoorbeeld de planten op zijn of de rijsnelheid niet goed is.
Als voor het plantelement een spitfrees zit, dient deze deugdelijk te zijn afgeschermd zodat het
plantende personeel geen risico loopt.
De uitlaat van de trekker moet zo zijn gericht dat ook het uitvoerende (plantende) personeel dat
achter de trekker 'meerijdt', geen last heeft van de uitlaatgassen.
Veiligheidsschoenen zijn evenals handschoenen nodig.
Indien het geluid boven de 80 dB(A) uitkomt, isgehoorbescherming aanbevolen. Boven de 90
dB(A) isgehoorbescherming verplicht.
Een goede, ergonomisch verantwoorde stoel met voldoende rugsteun kan rugklachten voorkomen.
De trekker moet voorzien zijn van voldoende frontgewichten zodat de combinatie trekker/plantmachine (inclusief plantsoen en bediendend personeel) goed bestuurbaar is.

r
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Bedieningsgemak
De plaats van de stoel ten opzichte van de vorentrekker iserg belangrijk. Het uitvoerende personeel moet zoveel mogelijk met een rechte rug kunnen werken. Een Deense bosbouworganisatie
heeft een (VSF) plantmachine op de markt gebracht waarop de planter zijn werk liggend doet.
Het verdient aanbeveling om een machine te kiezen waarbij de stoel recht boven de vorentrekker
zit. Devoorraadbak(ken) voor het plantsoen moet(en) gemakkelijk bereikbaar zijn aangebracht.
Het plantseizoen gaat vaak vergezeld van koud en nat weer. Het uitvoerende personeel moet
daartegen goede beschermende kleding hebben. In extreme weersomstandigheden kan een
afdekzeil boven het uitvoerende personeel worden gemaakt. Bij machines met een spitfrees voor
het plantelement worden de planters blootgesteld aan een flinke hoeveelheid trillingen. Zeker bij
dit soort machines is een goede, liefst geveerde stoel onontbeerlijk.

Milieu
Gebruik voor het oliën van de werkende delen biologisch afbreekbare olie en voor de trekker
zwavelarme diesel.

Produktiviteit
De produktiviteit van een plantmachine isafhankelijk van:
- het aantal plantelementen per machine;
- de bodemgesteldheid en terreinvoorbereiding;
- de perceelsvorm en -grootte;
- de plaats van de voorraad binnen het object;
- het soort plantsoen.

Kwaliteit
De kwaliteit van plantwerk kan als goed worden aangemerkt als:
- de gevraagde rij-afstand en de afstand in de rij zijn aangehouden;
- het plantsoen vast en rechtop staat;
- de plantdiepte correct is;
- het plantsoen niet is beschadigd;
- er geen versmering van de bodem is opgetreden.

Kosten
KOSTEN PER DRAAI-UUR

3C

plantmachine

1-rijig

2-rijig

3-rijig

aanschafprijs(ƒ)

10.000

12.000

18.000

afschrijving (jaarxdraai-uren)

8x300

8x300

8x300

onderhoudskosten (//jr)

800

960

1.440

overige kosten (//jr)

900

1.105

1.678

kosten perdraai-uur(//uur)

9,40

11,40

17,15

1-rijig

2-rijig

3-rijig

KOSTEN PER 1.000 STUKS
plantmachine

werkuurvandemachine(//uur)

6,60

7,90

12,00

werkuur vandetrekker (//uur)

26,05

26,05

26,05

manuur (//uur) *)

120,-

160,-

200,-

produktiviteit(stuks/uur)

700

1.000

1.200

kosten per 1.000stuks

218,-

194,-

198,-
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Overdektewerkplek: beschermingtegen
weersinvloeden

Aanbevelingen
Let bij aanschaf van een machine op:
- breedte van de vorentrekker en de mogelijkheid om de vorentrekker te verwisselen;
- verstelbaarheid van de diverse onderdelen;
- geschiktheid voor het terrein waar de machine wordt ingezet;
- plaatsing van stoel(en) en plantvoorraadbak(ken);
- uitvoering van de stoel(en);
- stalen aandrukwielen of luchtbanden.
Aandachtspunten:
- aanbouw aan de 3-puntsophanging;
- aandrijving (indien aanwezig) vanaf de aftakas of hydrauliek;
- één/meerrijig;
- extra's;
- grootte van de voorraadbak(ken).

8C

Eisen:
- robuuste bouwwijze en weinig storingsgevoelig;
- zo laag mogelijk gewicht;
- stevige ophanging, stabiliteit;
- hefmogelijkheid om over hindernissen te komen;
- verwerkingsmogelijkheid (bijvoorbeeld diepte-instelmogelijkheid) voor verschillend formaat en
soort plantmateriaal.
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Ergonomische eisen:
- goede zitmogelijkheid (verstelbaar, gepolsterd) voor de planters;
- voetsteunen;
- bescherming tegen weersinvloeden;
- lichte en eenvoudige bediening;
- geen uitstekende scherpe delen;
- bescherming tegen indringen van takken, enz.

Merken
PLANTMACHINES

fvîËRK/

max,ploeg*

aantalrijen/

ïype

diepte

rijenafstand

(cm)

(cm)

30

1-2/50-170

gewicht

capaciteit

plant-.

aanbouw:/

richtprijs

fabrikant/

(st/h/rij)

mechanisme

cat

(/)

importeur

1000-3000

S

a(3)

o.a

W(5-25)

Z

120.260-136.225

Stierman

LOFT
PMC

380

Vtogtman

ECEDAL
MS
IT

4-5/20-25
30

1-2/60-165

440-620

800-1500

S

mm

9.830-15.720

2500-3000

A

a(3)/II

28.495

200-750

S

a(3)

o.a

Hydro

35

1/50-400

1200

OK

35

1

1410

Vlogtman

SUPERPREFER
UB

2-4/>50

W(10-140)

a(3)

5.980-10.110

UBM

3-5/>25

W(10-140)

a(3)

9.990-14.340

id

UM

2-5/>25

W(6-90)

a(3)

5.930-10.200

id

Plantmechanisme

410-876

Aanbouw/aandrijving

S = t w e e schijven

a(3) =driepuntsaanbouw/aftakas aangedreven

A = plantarm

Z

= zelfrijdend

W = plantwiel (plantafstand in c m )
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Chemische bestrijdingsapparatuur

Chemische bestrijdingsapparatuur
Bij de aanleg van bos op voormalige landbouwgronden kunnen er omstandigheden zijn waarbij
een spaarzaam gebruik van chemische middelen nodig is. Het betreft dan voornamelijk chemische onkruidbestrijding. Chemisch bestrijden van ziekten en plagen komt in de bosbouw nauwelijks voor.
De apparatuur voor chemische onkruidbestrijding wordt daarom zeer beperkt beschreven.

Uitvoeringen
De apparatuur voor chemische onkruidbestrijding isonder te verdelen in:
*spuit-/nevelapparatuur
+ rugspuit met voordruk
- hand/ruggedragen
+ rugspuit zonder voordruk
-spuit met handpomp
- rugspuit met elektrische pomp
- rugspuit met benzinemotor
+ motorrugnevelspuit
+ motorspuit
+ veldspuit
- getrokken
- aanbouw
- zelfrijdend
*sthjkapparatuur

- handbediend
- aanbouw

Speciale uitvoeringen
Diverse apparaten zijn ontwikkeld om selectief onkruid te bestrijden. De "selector" iseen kunststof spuitlans met een handbediende vloeistofspuit ("injectie"spuit). Het geheel iszeer licht (circa
350 gram) en wordt aan de arm gedragen. Het reservoir kan aan de broekriem worden bevestigd. Devloeistofafgifte isinstelbaar van 0,1 tot 0,5 ml.
De "weedhunter" bestaat eveneens uit een spuitlans die aan de onderarm wordt bevestigd.
Onder aan de spuitlans zit een elektrisch ventiel dat door middel van een knopje in het handvat
wordt bediend. Door het ventiel te openen, kan een geringe hoeveelheid vloeistof worden weggeschoten, die in een onder druk staand tankje zit. Devloeistoftank en de accu voor de stroomvoorziening worden aan de broekriem gedragen. De druppelgrootte is in te stellen met een drukregelaar. Om drift te voorkomen, moet met een grove druppel worden gewerkt. Bij een werkdruk
van 0.4 bar wordt er per keer 0,4 ml vloeistof afgegeven.
Met "spot on stipper" kan een kleine hoeveelheid middel op de plant worden gestipt of gestreken. Op een rug-gedragen draagstel zit de voorraadtank. Aan dit draagstel zit verder een veerbalanswaaraan de doseerstaaf isopgehangen. Dit heeft het voordeel dat de armen niet worden
belast door het gewicht van de doseerstaaf. Aan het eind van de doseerstaaf zit een kussentje
waarmee de vloeistof op de plant wordt gebracht. Devloeistofafgifte iste regelen door een rollerklem (infuussysteem). Bij het stippen wordt een druppeltje van circa 0,025 ml op het blad overgebracht. Door niet te stippen maar te strijken, kan een veelvoud hiervan worden overgebracht.

c

Bij apparatuur met een voorraadtank wordt de inhoud in de regel aangepast aan de capaciteit
van de pomp. De inhoud kan ook zijn aangepast aan een maximaal toelaatbaar gewicht in verband met insporing of de perceelsgrootte. Voor draagbare spuiten isde inhoud meestal 10-18
liter, voor getrokken spuiten 100-1.500 liter. De tanks zijn meestal cilindervormig of half ovaal; de
hoeken moeten altijd zijn afgerond om het achterblijven van vloeistofresten te voorkomen en de
tank gemakkelijk te kunnen reinigen. Het materiaal van de tank ismetaal (messing, roestvrijstaal)
of kunststof al dan niet met een extra beschermende coating. Het moet bestand zijn tegen inwer841
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Met de "spot on stipper" kan menzeer
selectiefdoseren,ook in debosbouw

king van de bestrijdingsmiddelen. Bij tanks van kunststof isde vloeistofhoeveelheid in de tank van
buitenaf afleesbaar. De vulopening moet zo ruim zijn dat het inwendige van de tank kan worden
schoongemaakt. Devulopening moet door een deksel zo goed kunnen worden gesloten dat er
geen vloeistof uit kan spatten tijdens lopen of rijden. Er moet wel een opening in de deksel zitten
om te voorkomen dat de pomp een vacuum kan zuigen.

Werking
De meeste bestrijdingsmiddelen worden verdund met water verspoten. De stof kan opgelost zijn
of als emulsie of suspensie in de verdunningsvloeistof zweven. Om de stof als emulsie of suspensiezwevend te houden, moet de inhoud van de tank geregeld worden geroerd (hydraulisch of
mechanisch).

Hogedrukspuit

80

Devloeistoftank (5-10 liter) wordt met een pomp op druk gebracht. Met een gemonteerde
manometer (drukmeter) kan de druk worden afgelezen en gecontroleerd. De onder druk staande
vloeistof wordt via een slang en spuitboom verspoten. De druk in de tank daalt naarmate meer
vloeistof wordt verspoten.

Rugspuitmet voordruk
Devloeistoftank (5-10 liter) wordt met een pomp op druk gebracht. De onder druk staande
vloeistof kan via een slang en spuitboom verspoten worden. De druk daalt naarmate meer vloeistof isverspoten. De druk kan worden gecontroleerd door een drukregelaar te monteren.

Rugspuitzondervoordruk
De vloeistof zit in een tank die tussen de 10 en 20 liter kan bevatten. Via een handpomp en één
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ilang
{perskîep
zuigklep

zwenge!
kruk

Werkingsprincipeenonderdelen vaneen
rugspuit

of meer spuitdoppen brengt men het middel over het gewas. Het nadeel van deze spuiten is dat
de druk nogal varieert. Door een drukregelaar te monteren - niet bij alle typen mogelijk - is dat
probleem op te vangen. De druk iste controleren door een drukmeter (manometer) op de spuitboom te zetten.

Rugspuit metelektrischepomp/benzinemotor
Hierbij isde handpomp vervangen door een pomp die elektrisch of met een benzinemotor wordt
aangedreven. Bij de elektrisch aangedreven pomp zorgt een oplaadbare accu voor de stroomvoorziening.
Bij beide modellen wordt de af te geven hoeveelheid geregeld door de loopsnelheid, de druk op
de vloeistof en de grootte en het type van de spuitdop.

Ruggedragen motornevelspuit
Een motorrugnevelspuit werkt behalve met water (het verdunnings- en oplosmiddel) ook met
lucht als draagstof. Hierdoor behoeft men minder werkende vloeistof per oppervlakte te verdelen
en te dragen.
De motor drijft een ventilator aan die lucht in een buigzame pijp blaast. Aan het eind van deze
pijp bevindt zich een vernauwd gedeelte (de venturi) waarin de luchtsnelheid toeneemt, zodat de
druk afneemt. In de venturi mondt de vloeistofaanvoer uit. De zuigkracht van de luchtstroom
brengt vloeistof in de luchtstroom die met elkaar gemengd, op het gewas wordt geblazen. Een
kraan regelt de vloeistofstroom.

Motorspuit

8~

Een motorspuit bestaat uit een tank en een (hogedruk-)pomp die door een motor wordt aangedreven. De onder druk staande vloeistof kan worden verspoten met een spuitstok of een spuitboom.

Veldspuit
Vanuit een grote tank (500 tot 3.000 liter) wordt vloeistof naar de spuitdoppen gepompt die op
een spuitboom zijn gemonteerd. De pomp wordt via de aftakas van de trekker aangedreven.
De vloeistofafgifte kan worden ingesteld met een drukregelaar.
De opbrengst van een spuitdop hangt af van de spuitdruk en de grootte en het type spuitdop. De
opbrengst van de spuitdoppen in combinatie met de rijsnelheid bepalen de hoeveelheid middel
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per hectare.

Onkruidstrijker
Met onkruidstrijkers worden de ongewenste kruiden bestreken met een dik koord of doek dat
met een herbicide isdoordrenkt. Het koord of doek isgemonteerd aan een vloeistofreservoir
waarmee het door middel van één of meer openingen in verbinding staat. Door de capillaire
werking wordt het koord of doek doordrenkt met vloeistof.
Devloeistof wordt afgegeven door langs de planten te strijken.

buis met vfoeistof

Onkruidstrijker: werking door langs deplant te strijken

Inzetbaarheid
- Rugspuiten: voor het spuiten van stroken en pleksgewijze onkruidbestrijding.
- Motorrugnevelspuiten: worden voor onkruidbestrijding bijna niet gebruikt, voor ziektebestrijding zijn zewel bruikbaar. Meestal kan een motorrugnevelspuit gemakkelijk worden omgebouwd tot granulaatstrooier of zelfs bladblazer.
- Motorspuiten: voor stroken of volveldsbehandeling. Kleine met de hand voortbewogen
motorspuiten worden alleen gebruikt met slang en spuitstok (ziektebestrijding). Bij gebruik
van een spuitboom ismechanische voortbeweging gewenst: voortbeweging met de hand is
dan niet regelmatig genoeg en te vermoeiend.
- Veldspuiten: voor brede stroken of volveldsbehandeling.
- Onkruidstrijkers: strijkers voor aanbouw aan een trekker zijn geschikt voor strokenbehandeling.
Handstrijkers zijn bedoeld voor pleksgewijze of selectieve onkruidverwijdering.

Vereiste kennis

sc

Werken met chemische middelen vraagt een gedegen opleiding. De gevaren van het middel,
toepassingsmogelijkheden, dosering, apparatuur en de gevolgen voor het milieu moeten terdege
bekend zijn.
In het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G) isonderwijs in gewasbescherming één van de
oplossingen om het gebruik, de afhankelijkheid en de emissie van chemische middelen terug te
dringen.
De eisen voor kennis en kunde staan in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) van de
Bestrijdingsmiddelenwet. Behalve onderwijsverplichting is er een licentiesysteem waardoor controle mogelijk wordt gemaakt. Vanaf 1juli 1996 iseen spuitlicentie verplicht voor alle gebruikers.

Werkmethode
Het behandelen van een terrein met chemische middelen kan op verschillende manieren gebeuren:
volveldsbehandeling: behandeling van het gehele terrein,
gerichte behandeling:
- strokenbehandeling: voor de aanleg wordt de strook behandeld waar geplant gaat wor-
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den. Na de aanleg wordt de strook tussen de rijen behandeld.
- rijenbehandeling: alleen het gebied in en vlak naast de rijen wordt behandeld.
- pleksgewijze behandeling: alleen gedeelten van het terrein worden behandeld. Zo kunnen bijvoorbeeld alleen boomspiegels worden behandeld.
- selectieve behandeling: alleen onkruiden die schade (kunnen) veroorzaken, bijvoorbeeld
akkerdistel, worden behandeld.
Bij gerichte behandeling is het wenselijk een kleurstof aan het middel toe te voegen. Dit is om de
volledigheid van de behandeling aan te geven en om dubbele behandeling te voorkomen. De
kleurstof mag de werking van het middel niet beïnvloeden.
Herbiciden kunnen allesdodend of selectief werken. Selectieve middelen zijn alleen dodelijk voor
bepaalde soorten. Zo zijn er herbiciden die specifiek zijn voor het doden van alleen tweezaadlobbigen of juist alleen eenzaadlobbigen (grassen).
Herbiciden zijn in het algemeen in te delen in systemische en contactmiddelen. Een systemisch
werkend middel wordt opgenomen door het organisme en naar bepaalde weefsels vervoerd. Een
contactmiddel dringt het te bestrijden organisme door de opperhuid binnen,wordt inwendig
verder niet verplaatst en begint de werking waar hij terecht komt.
Informatie en Kenniscentra (IKC) en de Plantenziektenkundige Dienst (PD) kunnen informatie
geven en helpen met het maken van een juiste keuze van het te gebruiken middel. Ook in de
Cewasbeschermingsgids (verkrijgbaar bij de Plantenziektenkundige Dienst in Wageningen) is
deze informatie te vinden.
Leesvoor aanvang van de spuitwerkzaamheden altijd het etiket. De te gebruiken hoeveelheid van
een bestrijdingsmiddel isopgegeven in liters of kilogrammen per hectare. Bij stroken- of rijenbehandeling moet dus eerst de te bespuiten oppervlakte worden berekend.
Hierna moet de dopafgifte worden bepaald en kan de rij-of loopsnelheid worden berekend.
Het aanhouden van een goede dosering (volgens het etiket) iserg belangrijk. Bij het aanmaken
van de spuitvloeistof bepaalt de gebruiker immers hoeveel middel er op het perceel en daarmee
in het milieu terechtkomt. De lege verpakkingen moeten direct met de voorgeschreven apparatuur (fustreinigers) worden schoongemaakt en verantwoord worden afgevoerd.
Het bespuitingstijdstip isvan invloed op de werking van het middel en de emissie naar het milieu.
Het weer vormt tijdens en kort na de bespuiting verreweg de belangrijkste invloedsfactor voor de
emissie. Het gaat daarbij vooral om de combinatie van wind, temperatuur en vochtigheid.

Wind
Meer wind vergroot het risico van drift. Drift is het verwaaien van fijne deeltjes middel. Een windsnelheid hoger dan 4 m/s isongeschikt om te spuiten. Dewindrichting bepaalt of er risico bestaat
voor drift naar bebouwing en gewassen.

£

Temperatuur
Als het warm is,wordt de spuitdruppel snel kleiner en verwaait sneller. Als de temperatuur stijgt,
verdampt er ook meer middel. Bij een lage temperatuur (bijvoorbeeld lager dan 10° C)zijn veel
middelen minder actief.

Vochtigheid
Hoe droger de lucht, hoe makkelijker bestrijdingsmiddel verdampt. Ook verwaait er meer omdat
de spuitdruppel bij droge lucht snel kleiner wordt en dan makkelijker door de wind wordt meegevoerd.
Bij regen of op korte termijn te verwachten regen niet spuiten.
Een optimale bespuiting vindt dus in het algemeen plaats bij minder dan windkracht 3, minder
845
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dan 25° C en een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 50%.
Naast de weersomstandigheden iseen goede keuze van de spuitdoppen en de druppelgrootte
nodig. Hoe groter de druppel hoe minder er verwaait en verdampt.
Voor eenjuiste dopkeuze kan de leverancier worden geraadpleegd of tabellen die door fabrikanten worden uitgegeven.

Onderhoud
Een optimale afstelling van de apparatuur heeft ook met de onderhoudsstaat te maken.
Trekkerspuiten kunnen worden gekeurd door de Stichting Keuring Landbouwspuiten (SKL).
Schoonhouden van spuitapparatuur isvan groot belang omdat achtergebleven spuitresten verstoppingen veroorzaken. Periodieke (minimaal jaarlijks) controle van de spuitdoppen en het
eventuele vervangen ervan is nodig om het juiste spuitbeeld te handhaven.
Alle aansluitingen en slangen moeten regelmatig worden gecontroleerd om lekkages te voorkomen.

Veiligheid
Leesvoor toepassing van een chemisch middel altijd het etiket. Gebruik, indien het etiket dit vermeldt, zowel bij het gereedmaken als bij toepassing de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.
Wijk niet van de voorgeschreven mengverhouding af. Wees extra voorzichtig tijdens het mengen, er wordt op dat moment gewerkt met een onverdund middel!
Gebruik altijd een masker dat in goede staat van onderhoud verkeert. Vervang regelmatig het filterpatroon om verzadiging te voorkomen.
Bescherming van de huid isminstens zo belangrijk als het dragen van een masker. Veel gegevens
wijzen erop dat bestrijdingsmiddelen juist vooral via de huid het lichaam binnendringen.
Zie voor persoonlijke beschermingsmiddelen ook het betreffende thema.
Rook nooit tijdens werken met chemische middelen en was zorgvuldig uw handen voor u gaat
eten of drinken.
Laat geen lege verpakkingen slingeren en vervoer chemische middelen in een afgesloten kist.

C

Op beurzen voorland- entuinbouw worden in België nog
(te)veel middelen aangeboden
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Ook bij werkzaamheden in het veld moeten de middelen in een daarvoor ingerichte kist worden
opgeborgen. Zorg dat onbevoegden niet met de middelen in aanraking kunnen komen.
Raadpleeg altijd een arts als er een (vermoedelijke) vergiftiging optreedt en neem het etiket van
het middel als informatie mee.

Bedieningsgemak
De vultrechter moet ruime afmetingen hebben en zijn voorzien van een zeef. De bedieningskranen moeten goed bereikbaar zijn.
Bij ruggedragen spuiten is het belangrijk dat de voorraadtank in goede draagbanden hangt: bij
deze spuiten wordt het totale gewicht op de rug en schouders gedragen. Zeker bij langdurig
werk geeft dit een grote belasting. Ook bij onkruidstrijkers wordt veel in dezelfde houding
gewerkt. Gewicht speelt dan een grote rol. Het gewicht dat met de armen wordt gedragen, moet
zo laag mogelijk zijn.

Milieu
Hoe zorgvuldig ook wordt gewerkt, er ontsnappen toch regelmatig grote hoeveelheden middel
naar de lucht, het grond- en oppervlaktewater en de bodem. Chemische bestrijdingsmiddelen
moeten dan ook zeer spaarzaam en alleen in het uiterste geval worden gebruikt. Voor de toepassing moet terdege worden nagedacht of het onkruid wel schade aan de beplanting toebrengt en
of het niet op een andere manier isop te lossen. Spuiten uit "netheidsoverwegingen" is uit den
boze.

Produktiviteit
Met een rugspuit met handaandrijving kan in 1 uur circa 350 m2worden behandeld. Met een
zelfrijdende of getrokken spuit voorzien van een slang met spuitpistool circa 1.500 m2/uur; hierbij
zijn echter wel 2 man betrokken. Eentrekker met een spuitboom van 3 m werkbreedte (1 man)
circa 3.500 m 2 /uur.

Aanbevelingen
-

spuit alleen in uiterste noodzaak;
spuit met een lage druk;
spuit met een zo groot mogelijke (grove) druppel;
gebruik een spuit waarbij de druk goed iste regelen;
onkruidstrijkers hebben de voorkeur boven spuiten bij pleksgewijze of selectieve behandeling
gebruik de juiste mengverhouding;
lees altijd het etiket.

regelhandgreep

wervelkamer

8C
afsluiter

toevoerslang

Lansalsonderdeelvan spuitapparatuur
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Merken
RUGSPUITEN

MERK/

tankinhoud/

gewicht

arbeidsdruk

type

materiaal

(kg)

(bar)

pompmech.

richtprijs

fabrikant/

(ƒ)

importeur

Euromac

VEGA 16

16/k

3,3

3,5

h

120

IDRA 20

20/k

4,5

4

h

140

MAST 16

16/m

4,5

3,5

h

175

KWH

KWH
15/m

h

385

15/k

h

225

Homburg

HARDI

RY2

20/k

5,0

h

285

Kl5

15/k

4,8

h

275

T18

18/k

2-5

3

h

225

XL200

12/k

4,5

0-3

h

270

XL300

15/k

4,5

0-5

h

284

425/435

15/20/k

4,3

6

h

250/280

475/485

15/20/k

4,6

4

h

250/280

415/420

15/20/k

7,6

9

b

422

20/k

6,8

6

b

De Boer Steffen

TECHNOMA

Profitools

SOLO

995

MDS

FOX
FT 10

11/k

3,5

2

e

480

F115

11/k

3,5

3,5

e

494

F200

19/k

5

4,2

e

506

20/k

8,5

20

b

1.373

RS 110

15/k

5

3

e

o.a

RS 04

22/k

8,5

14

b

1.445

20/k

3,8

5

h

290

15/k

3,2

8

h

166

MDS

CAMO
C02-4

ROBIN

A.VIedder

DOUVEN
Ital-Difra

Douven

COBRA
Cobra
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RUGSPUITEN ( v e r v o l g )

MERK/

tankinhoud/

gewicht

arbeidsdruk

type

materiaal

(kg)

(bar)

23/k

8,5

25

b

1,395

66 super

20/k

5,2

56

h

245

Mod 81

12/k

4,7

6

h

150

Mod 78

15/k

4,7

6

h

175

Mod 82

18/k

V

6

h

195

REKORD

15/m

6,2

5

h

360

FLORA

10/m

4,8

4

h

330

MAXI

20/m

4,4

5

h

265

COMBI

12/k

4,2

5

h

250

6

h

310

pompmech.

richtprijs

fabrikant/

(ƒ)

importeur

GT-MITSUBSHI
MK 055A

VOLPI

Deckers

GLORIA

Dofra bv

Hooyer-Hilversum bv

172 RT

10/k

2001 S

16/m

h

445

2010

17/k

h

297

HOLDER

Holder Platz

Ökoport

15/k

Flora
Regina

6,5

4

e

855

18/m

5,8

6

h

396

17/k

4,2

6

h

309

17/k

4,2

6

h

211

3570

S/m

4,5

6

h

176

3580G

10/k

5,5

6

h

219

3610G

10/m

5

6

h

268

3531 G

17/m

4,3

6

h

239

3537G

17/m

4,2

6

h

199

3541 G

18/m

5

6

h

297

3545 G

18/m

5,2

8

h

316

20/k

3,5

8

h

180

15/k

6,6

4

e

744

MESTO

ThemansZutphen

Ceres3539B
Ferrum

Perfect

Stabilus

80

Rekord
3533 G
Silectra
3490G

Pompmechanisme

e= elektrisch
b = brandstofmotor

materiaal tank

m = metaal
k - kunststof

h = handpomp
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Wegschaven
Wegschaven of graders zijn zelfrijdende machines of aanbouwwerktuigen die worden gebruikt
voor het egaliseren en onder profiel brengen van zand- en grindwegen. Goed uitgevoerd onderhoud aan onverharde wegen isvan belang voor:
- busexploitatie;
- transport van personeel;
- transport van machines;
- recreatie;
- brandpreventie.
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Zelfrijdende wegschaafmet tandemas-aandrijving

Uitvoeringen
Trekkerwegschaaf

80

De trekkerwegschaaf isvaak een omgebouwde bij voorkeur vierwiel aangedreven landbouwtrekker. De trekker wordt verlengd waarbij de vooras naar voren wordt verplaatst. Het schaafblad
wordt tussen de voor- en achterwielen geplaatst. De achterzijde van de trekker blijft standaard
zodat de hefinrichting en aftakas normaal kunnen worden gebruikt. Door de verlengde wielbasis
iseen gewone inzet als landbouwtrekker niet goed meer mogelijk.

Aanbouwwegschaaf
Het werktuig wordt aangebouwd aan de driepuntshefinrichting (front of achter) van de trekker.
Het benodigde vermogen is+ 50 kW.

Crader
De grader iseen zelfrijdende machine voor het egaliseren van funderingslagen van asfaltwegen,
bermen en taluds. Het schaafblad kan in zeer veel standen worden gebruikt, bijvoorbeeld naast
850
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Getrokken aanbouw-wegschaaf

de machine of beneden het rijvlak (bij taluds). Voor het normale onderhoud aan onverharde
wegen iseen grader te duur. Bij aanleg of grootschalig onderhoud kan de machine wel worden
ingezet.

Speciale uitvoeringen
Bij een sterk verdichte bovenlaag kan de wegschaaf moeilijk indringen. Bij sommige machines
zijn daarom voor het schaafblad tanden gemonteerd die de toplaag losbreken. Een andere
methode isom de bovenlaag met een schijveneg of frees loste maken. Eenvoordeel van frezen
is dat tevens de eventueel aanwezige vegetatie kapot wordt gefreesd. Het inzetten van een schijveneg heeft naast een verkruimelende werking ook een egaliserend effect.

Werking
Door een schaafblad worden oneffenheden geëgaliseerd en vlak geschoven. De hoogte van het
schaafblad kan hydraulisch of mechanisch worden ingesteld. Hydraulische instelling heeft de
voorkeur, omdat de instelling sneller verloopt en tijdens het rijden kan gebeuren. De mechanische instelling gebeurt meestal met een spindel waarmee het steunwiel wordt versteld. Deze
instelling kan niet al rijdend worden aangepast aan het terrein.
De aanbouwwegschaaf wordt aangebouwd aan de driepuntshefinrichting. Hierdoor is het mogelijk de hoogte te regelen via de weerstandsregeling van de trekker.
Verdere instelmogelijkheden zijn: voor- en achterover om de snijhoek en de hellingshoek (in het
verticale vlak) van het schaafblad in te stellen.
Deze laatste instelling is nodig om de gewenste tonrondte in het wegdek te krijgen. Om te voorkomen dat er teveel grond voor het schaafblad komt en om grond te kunnen verplaatsen, kan
het schaafblad schuin ten opzichte van de rijrichting worden gezet.
Deze instellingen kunnen hydraulisch, mechanisch of door een combinatie van beide worden uitgevoerd. Ook hier geldt dat hydraulische instelling devoorkeur heeft door de snelheid en de
mogelijkheid om de instelling tijdens het rijden te veranderen.

a:

Inzetbaarheid
Naast het egaliseren van onverharde of halfverharde wegen isde wegschaaf in te zetten bij het
egaliseren van funderingslagen van wegen.
Verder zijn de machines inzetbaar bij het sneeuw ruimen.Vooral aanbouwwegschaven worden
hiervoor vaak ingezet.
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Werkmethode
Als de bovenlaag sterk isverdicht, kan deze worden verbroken door de bovenlaag met een frees
of een schijveneg los te maken. Daarna kan worden begonnen met schaven en in profiel brengen
van de weg.
Men begint met het schaafbord haaks op de lengte-as van de weg te zetten en twee keer over
het midden van de weg te rijden. Op deze wijze wordt de tonrondte uit de weg gehaald en worden sporen en gaten geëgaliseerd.

(hoek-) instelmogelijkheden vooreen wegschaaf

Vervolgens kan worden begonnen met de zijkanten recht te schaven. Het schaafblad is daarvoor
zo gedraaid dat de grond naar het midden van de weg wordt geschoven. Daarbij staat het
schaafblad zo ingesteld dat de gewenste tonrondte wordt aangebracht. Afhankelijk van de breedte van de weg wordt bovengenoemde handeling herhaald totdat de opgeschaafde grond van
beide zijden zich op het midden van de weg bevindt. De zijkanten moeten goed worden vastgereden om het uitzakken van het dwarsprofiel te voorkomen.
Als het nodig is, kan de opgeschaafde en naar het midden gebrachte grond nogmaals worden
gefreesd om een voldoende mate van fijnheid te bereiken. Daarna kan de weg worden vastgereden met een zwaar voertuig met dubbellucht.

Kwaliteit
Een aantal factoren beïnvloedt de kwaliteit van het werk. De belangrijkste zijn:
- De beginsituatie van de weg; het is moeilijk om een weg met sterk achterstallig onderhoud in
één keer perfect te maken.
- De weersomstandigheden waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd; wanneer het erg
nat is, gaat de bovenlaag versmeren.Als de bovenlaag te droog is,wordt die te mul om goed
te egaliseren en aan te rijden. Ook bij vorst is het niet mogelijk te schaven.
- De weersomstandigheden na het schaven; het is belangrijk dat het een aantal dagen na het
schaven droog blijft.
- De rijsnelheid tijdens het schaven; een 'wasbordeffect' ontstaat door een te hoge rijsnelheid.
- De intensiteit van berijding na het schaven; een weg heeft tijd nodig om zich te "zetten" na de
werkzaamheden.
852

Wegschaven

Na de werkzaamheden moet de weg vlak zijn, in dejuiste tonrondte en afschot liggen en voldoende zijn verdicht.

Onderhoud
Het dagelijks onderhoud bestaat uit het controleren van de diverse vloeistofpeilen. Wekelijks
moet de machine worden doorgesmeerd.
Na gebruik de blanke delen van het schaafbord invetten om roesten te voorkomen. Dit invetten
kan het best met biologisch afbreekbare olie worden gedaan.

Veiligheid
Omdat het geluidsniveau in het algemeen boven de 90 dB(A) uitkomt, is gehoorbescherming
wettelijk verplicht. Tussen de 80 en 90 dB(A) wordt het gebruik aanbevolen.
Bij reparatie, afstelling of klein onderhoud moet de machine altijd zijn uitgeschakeld.

Bedieningsgemak
Dewerkdiepte en de stand van het schaafbord moeten eenvoudig zijn te verstellen. Hydraulische
verstelling verdient de voorkeur boven handinstelling. De bedieningshandels moeten onder
handbereik zitten. Het zicht op het schaafblad moet goed zijn.

Milieu
Tijdens droge perioden kan stofoverlast voorkomen.
Om vervuiling bij olielekkages te voorkomen, is het gebruik van biologisch afbreekbare hydrauliekolie aanbevolen.

Produktiviteit
De produktiviteit isafhankelijk van:
- het vermogen van de trekker of machine;
- het al dan niet toepassen van dubbellucht;
- de grondsoort;
- de terreingesteldheid;
- de uitgangssituatie;
- de afmetingen (vooral de breedte) van het te schaven stuk;
- de verstelmogelijkheden van het blad (mechanisch of hydraulisch);
- de werkbreedte.

80

Dubbellucht achter om het
geschaafdewegdekbeter
vast te rijden
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Voor het (her-)profileren van wegen met een breedte van 3 resp. 7 m met een wegschaaf moet
men globaal rekenen op circa 300 resp. 150 meter per uur onder gemiddelde omstandigheden.

Kosten
KOSTEN PER DRAAI-UUR
schaafblad

wegenschaaf 60kW

aanbouw

zelfrijdend

werkbreedte(cm)

200

200

aanschafprijs(ƒ)

3.500

120.000

afschrijving(jaarx draai-uren)

10x500

15x500

onderhoudskosten (//jr)

175

6.000

overige kosten (//jr)

454

13.378
(incl.brandstof)

kosten perdraai-uur(//uur)

1,90

53,15

KOSTEN PER KILOMETER
schaafblad

wegenschaaf 60kW

aanbouw

zelfrijdend

werkuurvandemachine(//uur)

1,32

37,20

werkuur vandetrekker(//uur)

21,55

manuur (//uur)

40,-

40,-

produktiviteit (m'/uur)

250

300

kosten perkm (//km)

251,-

257,35

Aanbevelingen
-

dubbellucht voor het vastrijden van het wegdek;
voldoende eigen gewicht;
brede, liefst lagedrukbanden om insporing te voorkomen;
takgeleiders rond cabine en uitlaat;
zo lang mogelijke wielbasis om zo egaal mogelijk werk te leveren.
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Over dit thema
Dit thema beschrijft achtergronden (deel A), maatregelen (deel B) en middelen (deel C) bij de
verjonging van veel voorkomende bostypen. Het accent ligt op bossen die in min of meer
natuurlijke en kleinschalige eenheden worden beheerd.
De informatie isvoornamelijk voor uitvoerders en leidinggevenden en voor opdrachtgevers.
In deel Awordt allereerst een typering gegeven van bossen en beheervormen. Het gaat om algemeen voorkomende bostypen. Erwordt niet ingegaan op speciale of uitzonderlijke gevallen.
Daarna wordt de relatie met andere fasen van het bosbeheer gegeven. De belangengroepen van
boseigenaren en -beheerders komen ook ter sprake.
In het volgende hoofdstuk staan ecologische achtergronden beschreven. De verschillende
verjongingsmethoden worden besproken met hun voor- en nadelen.Tevens wordt ingegaan op
groeiplaats en de belemmeringen voor kieming en jeugdgroei.
Verdere korte verwijzingen naar achtergronden van bosbeheer (bosfuncties, planning) en bosbeleid zijn te vinden in Bestuurlijke uitgangspunten.
In de bestuurlijke uitgangspunten in Nederland doen zich veel ontwikkelingen voor op het vlak
van subsidiëring en functiebeloning.
Deel Awordt afgesloten met een kort overzicht van instanties die zich bezighouden met onderzoek, voorlichting en onderwijs.
Deel Bgeeft de maatregelen bij bosverjonging. Dat zijn achtereenvolgens:
- Bodemonderzoek.
- Terreinvoorbereiding: ophopen of verbrijzelen van takhout, verwildering tegengaan, bodembewerking.
- Planten enzaaien.
- Bescherming en jeugdverzorging: startbemesting, bescherming tegen ziekten en plagen of
tegen wild en bestrijding van vegetatie.
Deel C tenslotte geeft de middelen bij deze maatregelen. Dat zijn:
- Takkenschuiven;
- Klepel- en slagmaaiers;
- Handgereedschap;
- Bodembewerkingsapparatuur;
- Plantsoen en plantgereedschap;
- Wildafweermiddelen.
Erwordt een beoordeling gegeven over:
- het aanbod (uitvoeringen, werkbreedte);
- de werking;
- produktiviteit en kwaliteit van het resultaat;
- kosten.
De hoofdstukken worden steeds afgesloten met aanbevelingen en informatie over de merken.
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Ook andere thema's van Groenwerk bevatten informatie over bosverjonging. Dit zijn de thema's:
- Stads- en laanbomen;
- Persoonlijke bescherming;
- Groenrestprodukten;
- Bosaanleg.
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In Stads- en laanbomen komen aanplant, verzorging en verwijdering aan de orde. Raakvlakken
met dit thema zijn er vooral bij het planten. Ook komen in deel Cwerktuigen aan de orde van
belang voor bosverjonging: de snoei-apparatuur (snoeischaar en motorkettingzaag) en apparatuur voor het met de hand maken van plantgaten (spaden en batsen).
In het thema Persoonlijke beschermingsmiddelen komen werktuigen en kledingstukken aan de
orde van belang voor het veilig werken.
Dewet- en regelgeving (bijv. deArbo-wet) worden in het thema persoonlijke beschermingsmiddelen in deel A behandeld.
Het thema Croenrestprodukten speelt vooral bij stedelijk groen. Bij het bosbeheer zijn vaak
goede mogelijkheden om groenrestprodukten in het terrein te laten liggen of te verwerken.
In deel Cworden takkenversnipperaars behandeld.
Het thema Bosaanleg behandelt de kunstmatige aanleg van bos op vooral landbouwgronden. Er
wordt o.a. ingegaan op de ecologische aspecten en de relatie groeiplaats-boomsoortenkeuze.
In een latere uitgave van Croenwerk gaat de redactie in op de oogst van bosprodukten.
Eindkap, dunnen of lichten (stamtalreductie met oogst) gaat aan de fase van verjonging vooraf.
Dit kan zijn uitgevoerd met oogst van het hout (inclusief snoeien en uitslepen) of zonder oogst:
omtrekken, omduwen, ringen en dergelijke. Die voorgaande fase kan sterk van invloed zijn op
verjonging. Door gaten in het kronendek te maken komt bijvoorbeeld meer licht op de bodem
en door het uitslepen wordt de bodem in een bepaalde mate verwond, waardoor in veel gevallen
kieming wordt bevorderd.

Achtergronden
\
{

In de eerste helft van deze eeuw is in Nederland veel bos aangelegd met alsvoornaamste doel de
produktie van hout. Het vlaktegewijs georganiseerde bedrijf was de kenmerkende bedrijfsvorm.
Dit heeft geresulteerd in structuurarme bossen:grote eenvormige vlakten met weinig variatie in
soorten en leeftijden, weinig dichte en open plekken, één boomlaag zonder verticale gelaagdheid. De natuurwaarde van deze bossen isdus gering.
Terwijl tot ongeveer 1970 vooral sprake was van bosbeheer gericht op houtproduktie, is er nu
een veelzijdig bosbeheer. Momenteel nemen ook de natuur, de recreatie en met het
Bosbeleidsplan (1993) ook expliciet de milieufunctie een belangrijke plaats in binnen onze bossen.
Maatschappelijk bestaat de wens de natuurwaarden binnen de bossen te versterken. Deze wensenzijn neergelegd in nota's van de rijksoverheid.
Ook op het gemeentelijke niveau zijn initiatieven ontwikkeld. Boseigenaren en bosbeheerders
kiezen meer dan voorheen beheervormen gericht op de natuurfunctie. Geleidelijke ingrepen,
natuurlijke verjonging, dood hout en kleinschaligheid bij gemengde boomsoorten en -leeftijden
zijn veel gehoorde sleutelbegrippen.

9\

Eentweede belangrijke ontwikkeling isde slechte financiële positie van de Nederlandse bosbedrijven. Deze maakt goedkoper bosbeheer noodzakelijk waarbij meer gebruik wordt gemaakt
van natuurlijke processen. Deze ontwikkeling komt tevens tegemoet aan de wens het bos een
natuurlijker aanzien te geven.
Beheerders kunnen maatregelen nemen zodat het bos zich kan ontwikkelen tot een natuurlijker
systeem met verschillende soorten, leeftijden en structuren. Binnen de ontstane typen krijgen
flora en fauna meer kansen.
Het dagelijkse beheer moet zich richten op de natuurlijke processen binnen het bos. Het moet
858

Bossen en beheervormen

zich ontwikkelen van een vlaktegewijs beheer naar een op de boom gericht beheer.
De planning van vellingen vindt dan plaats aan de hand van doeldiameter, waarde-ontwikkeling
en verjongingsnoodzaak in plaats van oppervlakten en leeftijden. De ingrepen vinden plaats op
een kleinere schaal en zijn veelal minder intensief.
Dit heeft consequenties voor de maatregelen, de toepassing van middelen en dergelijke. Om de
efficiëntie te verhogen kunnen maatregelen wel tegelijkertijd op meer plaatsen worden uitgevoerd. Soms kan men besluiten niets te doen en de natuurlijke bosontwikkeling te volgen.
De natuurlijke en spontane bosverjonging neemt een steeds belangrijkere plaats in. De verjongingsfase is bij uitstek het moment om te sturen. Jaarlijks wordt in Nederland ruim 1.500 hectare
bos verjongd (De Boer 1991). Bosverjonging kan worden ingeleid en begeleid door diverse maatregelen.
Vaak wisselt de kwaliteit binnen een opstand. Dan is het raadzaam de slechte delen te verjongen
en het goede te behouden: selectieve verjonging. Wat goed of slecht is, moet worden beoordeeld in het licht van de doelstelllingen (Klingen & Sevenster 1991).
In geval van aanleg van bos op landbouwgronden wordt ook gezaaid of geplant. Ook hierbij kan
aandacht worden besteed aan natuurlijke aspecten.

Bossenen beheervormen
In het Nederlandse bos isonderscheid tussen bos met het accent op de natuur en bosvoor meer
doeleinden. Door de rijksoverheid gepland: respectievelijk 18 en 82 % van het bosareaal. Ook in
Vlaanderen wordt de multifunctionaliteit benadrukt.
De nadruk in dit thema ligt op de verjonging in multifunctionele bossen waarbij het vergroten
van natuurwaarden een belangrijke rol speelt.
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In Nederland is335.000 ha bosaanwezig, 10% van detotale oppervlakte.
Op defoto deveelvoorkomende ongemengdegrove den (60 jaar)
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In Nederland is 335.000 ha bos aanwezig, 10 % van de totale oppervlakte. Gegevens over de
bostypen in Nederland zijn te vinden in:
- de Vierde Bosstatistiek (CBS 1985; 1991; Dirkse 1987);
- het rapport van het Veluwe-onderzoek (Ten Houte de Lange 1977,vooral hoofdstuk 2);
- De bossen in Nederland (Van den Wijngaard 1980);
- Natuur in Bossen, Ecosysteemvisie Bos(Al 1995).
InVlaanderen isongeveer 115.000 ha bos aanwezig, 8,5 % van de totale oppervlakte. Gegevens
over de bostypen in Vlaanderen zijn te vinden in:
- Natuurbeheer (Hermy 1989).
Bossen onderscheiden zich door hun ontstaansgeschiedenis en het beheer. De geografische ligging, het klimaat, het bodemtype en de hydrologische omstandigheden maken dat bossen zeer
verschillende vormen hebben. Bij elke situatie passen eigen doelstellingen en beheervormen.
De door de overheid gewenste bossamenstelling halverwege de volgende eeuw is in het
Meerjarenplan Bosbouw (1986) weergegeven met de bosdoeltypen. Het aspect natuurlijke en
spontane verjonging is hierin destijds onderbelicht.
In Groenwerk gaat het over bosbeheer dat gebruik maakt van natuurlijke processen waarbij
natuurwaarden worden verhoogd. De begrippen 'natuur' en 'natuurwaarde' worden door velen
echter verschillend gedefinieerd. Een sluitende beschrijving van het begrip 'bos met natuurwaarden' isdan ook niet mogelijk. Eenaantal gemeenschappelijke zaken van belang voor verjongingsmaatregelen iswel te geven in de vorm van stellingen, met verwijzing naar de oorspronkelijke
auteurs.
In het handboek Bosgemeenschappen (Van der Werf 1991) wordt een determineersleutel gegeven voor de potentieel-natuurlijke vegetaties (pnv's) van Nederland. De natuurlijke vegetatie isde
vegetatie die zonder toedoen van de mens in evenwicht ismet de biotische en abiotische factoren van de groeiplaats.
Hekhuis, De Molenaar en Jonkers (1994) hebben een evaluatiemethodiek ontwikkeld voor de
natuurfunctie bij bosbeheerbeslissingen. De twee criteria om de natuurwaarde te bepalen zijn
natuurlijkheid en verscheidenheid. 'Natuurlijkheid' wordt omschreven alsde mate waarin de kenmerken van het bos aansluiten bij de structuur en de samenstelling van het natuurlijke bos op de
desbetreffende locatie (de potentieel-natuurlijke vegetatie).
Criteria voor natuurlijkheid zijn bijvoorbeeld het aandeel van nature thuishorende boomsoorten,
het aandeel spontaan gevestigde bomen, de schaal van de verjongingseenheden en de mate van
ongestoordheid van de bosbodem.
Eentweede criterium is 'verscheidenheid' aan soorten flora, fauna en ecosystemen.
Praktische informatie over deze begrippen iste vinden in de delen 4 en 5 van de reeks
Natuurbeheer in Nederland: Natuurtechnisch Bosbeheer (Londo 1991) en Bosgemeenschappen
(Van der Werf 1991). Daarnaast geeft het werk van o.a. H.G.J.M. Koop (IBN) een operationele
dimensie aan deze begrippen.
Ook in Vlaanderen iswetenswaardige informatie gepubliceerd, vooral door de Vlaamse Bosbouw
Vereniging (o.a. Lust 1988; 1990a).

Aspecten van beheer
In het algemeen houdt het bosbeheer zich bezig met het beheer van de boomlaag. De volgende
maatregelen zijn te onderscheiden:
- Verjonging: waaronder de realisatie van een nieuwe bosgeneratie door zaaien en planten of
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het stimuleren van natuurlijke verjonging.
- Verzorging: kleinschalige (onderhouds-)ingrepen, zonder oogst met een commerciële waarde.
- Oogst: stamtalreductie (variabele kap) of eindkap.
Het beheer van bijvoorbeeld recreatievoorzieningen wordt hier niet behandeld.
De meeste beheermaatregelen kunnen worden ingezet bij elke beheervorm, alleen de intensiteit
verschilt. Hoe vaker of intensiever, hoe minder dit overeenkomt met natuurlijke bosverjonging.
Uitzonderingen zijn brand of storm.
Keuzen in de verjongingsfase moet men maken op grond van het doel van deze verjonging.
Daarbij hoort ook de vorm van het latere beheer, zoals natuurbeheer of houtoogst. Wil men bijvoorbeeld het bos omvormen naar een extensief te beheren bossysteem met grote grazers, dan
moet men rekening houden met de draagkracht van het terrein en de invloed van wild en grazers (Van Wieren & Borgesius 1988).
Verzorging isook van grote invloed op de (natuurlijke) verjonging. Onderzoek van het Instituut
voor Bos-en Natuuronderzoek (H.G.J.M. Koop, P. Hilgen, H.N. Siebel) laat zien hoe omvorming
naar een meer natuurlijk bos mogelijk is. Ook overige inwendige verzorgipgsmaatregelen
(bodembewerking, waterhuishouding, ontsluiting) kunnen de verjonging beïnvloeden.

Boseigenaren en -beheerders
De beheerder moet rekening houden met defuncties van het bos en met de belangen van verschillende groepen. Erzijn vier belangengroepen te onderscheiden: gebruikers, bestuurders,
managers en uitvoerders. Soms hangen belangen samen, soms zijn ze tegenstrijdig.
Gebruikers van het bos zijn recreanten en recreatie-ondernemers, houtkopers en kopers van overige bosprodukten.
Het bestuur en beleid van overheden of (particuliere) eigenaren iste onderscheiden in:
- Overheidsbeleid: nationale overheid, provinciale overheid, gemeentelijke overheid, waterschappen.
- Bedrijfsbeleid: bos-en natuurbeherende organisaties (Vereniging Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, Provinciale Landschappen), particuliere boseigenaren, drinkwatermaatschappijen, beleggingsmaatschappijen, enzovoort.
Management iseen ruim begrip. Hier wordt bedoeld het niveau dat keuzen maakt in het beheer
of het ontwerp en de inrichting van het bos. Bijvoorbeeld de boseigenaar, bosbeheerder,
Landinrichtingsdienst enzovoort.
Het niveau van de uitvoering vormen bosarbeiders, aannemers, uitvoerende diensten van overheden of semi-overheden en dergelijke. Ook het bosbouwpraktijkonderwijs hoort bij deze doelgroep.

Ecologische achtergronden
Verjongingsmaatregelen kan men in verschillende intensiteiten uitvoeren. Onderscheid kan
worden gemaakt tussen drie verjongingsmethoden:
- Spontane verjonging houdt in dat geen bodembewerking wordt uitgevoerd, de verjonging
verloopt geheel spontaan. Bijvoorbeeld duizenden hectaren voormalige heideterreinen zijn
spontaan bos geworden. Alleen in het kader van een omvormingsbeheer wordt de verjonging
in sommige gevallen gestimuleerd door variabel te dunnen en te lichten.
- Natuurlijke verjonging iseen verjongingsmethode die gebruik maakt van natuurlijke processen
maar deze worden bevorderd door oppervlakkige bodembewerking (woelen, scheuren, zode
verwijderen). In de verjonging kan bescherming en jeugdverzorging nodig zijn (ziekten en

^9^\
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plagen, wild, ongewenste vegetatie).
- Kunstmatige verjonging vindt plaats door aanplanten, onderplanten of kunstmatige bezaaiing. Bijdeze verjongingsmethode horen ook de volgende maatregelen: ophopen van takhout,
verbrijzelen van takhout, maaien van ongewenste vegetatie, bemesting.
De laatste twee methoden samen worden soms actieve verjonging genoemd. De kunst is om
met zo min mogelijk ingrijpende maatregelen een bevredigende verjonging te krijgen
(Oosterbaan 1992). Spontane verjonging lukt niet altijd, bodemverwonding en/of bijplanten zijn
nogal eens nodig als de hoeveelheid, boomsoort of kwaliteit van de verjonging niet naar wens is.
De accenten verschuiven. In een van de achtergronddocumenten van de Evaluatie van het
Meerjarenplan Bosbouw (1992) wordt speciale aandacht besteed aan verjonging. Eriseen verschuiving in het boomsoortengebruik. Bovendien vindt meer menging van boomsoorten en leeftijden plaats.
Ook de schaal van verjongingseenheden verandert. In ruim 5 % van het Nederlandse bosareaal is
het beheer gericht op spontane verjonging. Daar waar actieve verjonging wordt toegepast,
gebeurt dit voornamelijk door beplanting.
Ongeveer een vijfde deel van de verjonging vindt plaats via natuurlijke verjonging. Boseigenaren
verwachten nog een verdere toename van toepassing van natuurlijke en spontane verjonging en
menging (De Boer 1991).
Een beheer gebaseerd op natuurlijke processen heeft alsvoordelen dat het bosklimaat beter in
stand blijft. Een menging van leeftijden en soorten is beter in stand te houden. Een gevarieerde
opstand kan worden gerealiseerd.
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Inde toekomstwordtminderbeplanten meernatuurlijk
ofspontaan verjongd

Bij natuurlijke of spontane verjonging zijn slechts globale beheeraanbevelingen te formuleren
vanwege de grote onderlinge verschillen van bossen en hun groeiplaatsen.

^

De slagingskansen van natuurlijke verjonging ten opzichte van kunstmatige verjonging zijn zeer
afhankelijk van de terreinomstandigheden, het vroegere beheer en de boomsoort.
Ook regionale verschillen zijn groot. Bijvoorbeeld verjonging die op de Veluwe slaagt, kan in
Brabant mislukken.
De natuurlijke beheervormen vragen veel bosbouwkundige kennis, gedegen waarnemingen in
het veld en een adequate verslaglegging van het beheer.
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Als men kiest voor natuurlijke of spontane verjonging, moet wel een aantal bosbouwkundige uitgangspunten worden gerespecteerd. Hierbij moet de beheerder uitgebreid aandacht besteden
aan de keuze van boomsoorten die men kansen wil geven in het multifunctionele bos. Het isvaak
gewenst moedermateriaal te selecteren dat optimaal de produktiefunctie kan dienen. Definanciële opbrengsten hiervan maken de realisatie van de overige functies mogelijk.

Voor- en nadelen spontane en natuurlijke verjonging
Spontane en natuurlijke verjonging hebben verschillende voor- en nadelen (Van Sambeek 1982).
- Bijspontane verjonging heeft men geen kosten voor terreinvoorbereidende maatregelen, bij
natuurlijke verjonging heeft men slechts de lage kosten van bodemvoorbereiding. Eventuele
plaatsing van rasters kan wel erg duur zijn, maar ook bij kunstmatige verjonging isdit vaak
nodig. Natuurlijke verjonging isgoedkoper dan een complete kunstmatige verjonging, ook
wanneer bodemverwonding, bijplanten en dergelijke nodig zijn (Hekhuis 1992).
- Erwordt wel eens gesteld dat natuurlijke verjonging extra kosten met zich meebrengt voor
jeugdverzorging. De hinder van vergrassing, onkruidvorming en wildvraat bij natuurlijke verjongingen is groot, ook bij kunstmatige verjonging isdit echter een probleem.
Uit onderzoek in natuurlijke verjongingen van douglas bleek dat stamtalreductie in de jeugdfase
groei, stabiliteit en kwaliteit beïnvloedt. Uit het onderzoek isechter geen noodzaak gebleken van
ingrepen in de eerste 10 tot 20 jaar (Hermanussen & Oosterbaan 1991).
- Natuurlijke verjonging iseen goedkope aanvulling op geplante bomen (bijvoorbeeld natuurlijke verjonging van grove den tussen geplante eiken), zodat minder exemplaren plantsoen
nodig zijn.

WS

,*rSfi •V *Mmë^v-^r-:^'v-'^H

5. s'-:- • :

;"/

^^M^W^ifiKMBimS^

• : , .

,

Ô\

.

'lil
Uit onderzoekin natuurlijke verjongingen van douglas bleekdat stamtalreductie inde
jeugdfasegroei beïnvloedt. Ingrepen in deeerste10tot 20 jaar zijn niet nodig
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- Het aanwasverlies van zaailingen door de groei onder scherm staat tegenover de extra aanwas
aan de oude opstand die nog relatief lange tijd blijft staan. Een langzame jeugdgroei bij spontane en natuurlijke verjonging kan voordelen opleveren op latere leeftijd. Natuurlijke verjonging biedt betere ontwikkelingsmogelijkheden voor het wortelstelsel, zonder verspenen of
verplanten. De ervaringen met containerplantsoen wijzen er echter op dat ook dit plantsoen
goed aanslaat en een snelle jeugdgroei vertoont. Ook kunstmatige bezaaiing heeft overigens
deze voordelen.

::

Douglas enfijnspar zijn geliefd, eerderom hun economischewaarde, dan om hun natuurwaarde

- Erkan bij natuurlijke verjonging echter schade ontstaan aan de oude opstand door instraling
of wind.
- Het kan moeilijker zijn om de oude opstand te oogsten zonder de verjonging teveel te
beschadigen. Dat issoms ook bij kunstmatige verjonging een probleem.
- Erisgeen onderbreking van de produktie door een constante begroeiing met een of meer
etages.
- Eriseen grote heterogeniteit met meer selectiemogelijkheden.
- Er isechter minder overzicht op het bedrijf en er moeten hogere eisen aan het personeel
worden gesteld.

&

- Bovendien ismen bij de planning van natuurlijke verjonging afhankelijk van zaadjaren, wat
tijdverlies kan inhouden. In een natuurlijk bossysteem kan een spontane verjonging zelfs lange
tijd uitblijven; in een vervalstadium ontstaan dan open plekken.
Devoor- en nadelen van natuurlijke en spontane verjonging ten opzichte van kunstmatige
verjonging zijn:
- Bij een natuurlijke of spontane verjonging heeft men ervaring met de herkomst, de eigen864
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schappen en de mogelijkheden van de moederopstand. Karakteristieke lokale eigenschappen
blijven behouden. Veel moedermateriaal isechter cultuurbos en isdaarmee niet altijd geschikt
als uitgangssituatie voor natuurlijke verjonging. Goede criteria zijn hiervoor niet te geven. In
het algemeen geldt dat als een beheerder tevreden is met de moederbomen er geen aanleiding isom hiermee niet door te gaan.
- De boom geeft zelf aan of een vestigingsplaats geschikt is. Bij cultuurbos als moedermateriaal
zijn de cultuursoorten echter in het voordeel bij kieming en vestiging. De gewenste boomsoort of herkomst isvaak afwezig. Boomsoorten die niet passen bij de groeiplaats of bij de
doelstelling van de eigenaar, blijven altijd een probleem vormen. Hetzelfde geldt voor bomen
met herkenbaar slechte genetische eigenschappen. Alleen als de gewenste boomsoorten in
voldoende aantallen spontaan verjongen, moet voor deze methode worden gekozen.
- Het instandhouden of inbrengen van lichtboomsoorten is lastig. Hiervoor kan het nodig zijn
om grotere kapvlakten te creëren.
Een onderwerp van discussie is het al of niet tolereren van uitheemse boomsoorten (zoals
douglas) die vaak wel een hoog produktievermogen bezitten en zich veelal gemakkelijk langs
natuurlijke of spontane weg verjongen. Bepalend isof het al dan niet tolereren van zo'n boomsoort bijdraagt aan de doelen die het beheer zich in elke specifieke situatie heeft gesteld. Bij het
streven naar een hoog rendement zijn douglas en fijnspar in relatief korte omlopen gewild. Het
verhogen van natuurwaarden krijgt dan minder aandacht.

Andere boomsoorten
Een boomsoortenkeuze moet worden gemaakt vanuit ecologische, bosbouwkundige en/of economische overwegingen. In het Meerjarenplan Bosbouw (1986) werden vanuit het beleid
gewenste wijzigingen in de boomsoortensamenstelling van het Nederlandse bos gegeven. In het
Bosbeleidsplan (1993) zijn dezewijzigingen op boomsoorten losgelaten.
Momenteel issprake van een aanzienlijke verschuiving in het boomsoortengebruik in het verjongde bos ten opzichte van het gevelde areaal. Loofbomen winnen terrein ten koste van naaldbomen. Deverjonging bestaat voor een groot deel uit menging (De Boer 1991).
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In de toekomst zullen minder monoculturen voorkomen
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Literatuurovernatuurlijke verjonging
Een aantal algemeen geldende praktische uitgangspunten voor de natuurlijke verjonging van de
meest voorkomende boomsoorten iste vinden in:
- Schütz & Van Tol 1981. Aanleg en beheer.
- Van Goor e.a. 1974. Bomenvoornieuwe bossen;
- Van Goor 1983. Ecologie enhetgebruik van bossen: Beschouwingen over instandhouding,
ontwikkeling engebruik van bossen;
- Lust 1988. Ekosysteem bos.Van belang isvooral deel 5: Het bos en zijn beheer.
- Huisman 1984. Bibliografie van dedennenteelt in Nederland 1800-1982. (Een uitgebreid
literatuuroverzicht met betrekking tot de grove den).
Eigenschappen van boomsoorten zoals zaadproduktie en zaadverspreiding, lichtbehoefte,
gevoeligheid voor vraat, jeugdgroeisnelheid, enzovoort staan in Houtzagers 1954. Houtteelt der
gematigde luchtstreek,deel 1DeBoomsoorten. Voor de genetische kwaliteit van plant- en zaaimateriaal kan men de 5e Beschrijvende Rassenlijst van Bomen (1990) raadplegen. Over financiële
aspecten van de verschillende boomsoorten kan het Bosschap informatie verstrekken.

Naar kleinschaliger, meer natuurvolgend beheer
In de praktijk iseen tendens naar kleinschaliger, meer natuurvolgend beheer. In de periode 19861991 was meer dan de helft van het aantal verjongingsvlakten kleiner dan 0,75 ha, 75 % kleiner
dan 1,25 ha (De Boer 1991).
Als de diameter van de verjongingseenheid groter dan twee tot drie maal de boomhoogte is,
blijkt dat het microklimaat in de verjongingseenheid duidelijk afwijkt van het bosklimaat. Isde
gemiddelde grootte van open plekken kleiner dan 0,5 ha, dan spreekt men van kleinschaligheid.
Bij de organisatie van kleinschalig beheer moet meer tijd worden gestoken in de vaststelling in
welke percelen maatregelen moeten worden uitgevoerd en in controle of toezicht bij de uitvoering. Bovendien iseen grotere vakkennis en bekwaamheid noodzakelijk.

Kosten
Hogere overheadkosten zijn te verwachten door extra bemoeienis in kwantitatieve zin (planning,
toezicht, administratie) en wellicht ook in kwalitatieve zin (duurder personeel). Eenvan de slogans van een meer natuurvolgend bosbeheer is'meer kijken, minder doen'. Meer kijken kost
meer geld, maar wanneer de bedrijfsdrukte afneemt, nemen ook de overheadkosten af. Mogelijk
vallen de kostenstijging en de kostendaling tegen elkaar weg.
Voor de arbeid zijn er hogere aan- en aflooptijden door meer kleine objecten. Er moet extra aandacht worden besteed aan veiligheid en ergonomie. Doordat werkploegen verder uit elkaar werken, is er minder visueel contact en kan minder makkelijk hulp worden geboden (Schaafsma
1992, Hekhuis1992).

&

Bij kleinschalig beheer kan alle reguliere bosapparatuur worden ingezet. Ten behoeve van het
kleinschalig beheer van bossen zijn wel aangepaste werkmethoden en mechanisatiesystemen
ontwikkeld. Veel aanbouwmachines zijn uitstekend geschikt voor het kleinschalige beheer. Hun
oorsprong danken zij aan het 'boerenbosbeheer' in de ons omringende landen en Scandinavië.
Een kostenvergelijking ten aanzien van de inzet van dit type machines mag nooit plaatsvinden
met alleen het calculeren van de uurprijs van de machines. Het succes van multifunctioneel bosbeheer wordt bepaald door de kosten en opbrengsten over het gehele beheer inclusief de verhoging van natuur- en landschapswaarden.
Continu moet de afweging worden gemaakt tussen de inzet van mens en machine. Bosarbeid is
zware arbeid. Mechanisatie kan weliswaar de ontwikkeling van de natuurlijke kwaliteiten van een
groeiplaats negatief beïnvloeden, maar de arbeidsomstandigheden verbeteren.
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Kaalkapzalafnemen tengunste van kleinschaligerkapmethoden
De verjongingskosten per hectare zullen bij een kleinschaliger beheer stijgen, zeker tientallen procenten, zoals blijkt uit de tabel. Voor het klepelen, woelen en ploegen nemen de kosten sterk toe
bij eenheden kleiner dan 0,2 ha. De kosten voor handmatig planten zijn nauwelijks afhankelijk
van de schaal (Schaafsma 1992).
KOSTEN VOOR KLEPELEN, PLOEGEN, WOELEN EN HANDMATIG PLANTEN

Activiteit

Verjongingseenheid(ha)
1,00

0,50

0,20

0,10

0,05

klepelen

100

100

107

114

129

ploegen

100

100

118

140

162

woelen

100

101

104

112

117

handmatigplanten

100

100

100

100

101

Dekostenzijngeïndexeerd;de kosten bijeenoppervlaktevan 1,0hazijnop100gesteld (Schaafsma 1992).

De groeiplaats
Deze paragraaf geeft een korte uitleg over ecologische factoren van bos en groeiplaats die de
kansen en belemmeringen vormen voor verjonging. In een aantal van deze gevallen kan met
maatregelen worden gestuurd.
De volgende factoren zijn van invloed op het slagen van natuurlijke en spontane verjonging:
- de ouderdom van de opstand (indirect: de bodemopbouw, de aanwezigheid van zaadbomen,
de aanwezige humuslaag en bodemvegetatie, het type bosbeheer in heden en verleden);
- de boomsoorten (zaadbomen, successie);
- het type verjongingseenheid (microklimaat, licht/donker, scherm, verwildering);
- de bodem (voedselrijkdom, waterhuishouding, soorten en aantal zaailingen, noodzaak van
bodemonderzoek en bodembewerking);
- de bodemvegetatie (als indicatie voor de pnv, ruwe-humusvorming als belemmering van de
verjonging);
- de wilddichtheid (vreet- en veegschade, maar ook verspreiding van zaden, bodembewerking
door woelen);
- de invloed van de mens (recreatie, vandalisme,verzuring, verdroging) (Fanta 1982).
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Bijvoorbeeld bij de verjonging van beuk op holtpodzolgronden is het noodzakelijk de moederopstand te lichten. Open plekken met een doorsnede van 0,5 tot 1 maal de boomhoogte of een
scherm met een kronenbedekking van ± 70 % geven goede resultaten. Het onderwerken van de
gevallen beukenoten bijvoorbeeld met een schijveneg is gunstig voor het overwinteren van de
beukenoten en resulteert in een groter aantal kiemplanten. Een bemesting met dolokal geeft
minder uitval van de verjonging, vooral in het tweede groeiseizoen.
Deze maatregelen kunnen echter ook de verruiging van het terrein stimuleren; een dichte vegetatie kan de beukenzaailingen hinderen door lichtconcurrentie (Oosterbaan & Van Tol 1984,
Oosterbaan 1987, Oosterbaan 1990, Van Hees 1984).
Verjonging van grove den kan onder scherm plaatsvinden. Hierbij blijft een gedeelte van de oude
opstand aanwezig waaronder zich de zaailingen vestigen.
Een plaatselijke grondbewerking met een plantplekkenmaker bevordert de vestiging van grove
den in de minerale bodem.
De aanwezigheid van verruiging door grassen, bramen of Amerikaanse vogelkers kan hierbij een
probleem zijn. Een pleksgewijze bestrijding issoms noodzakelijk. Combinaties van natuurlijke en
kunstmatige verjonging binnen een opstand zijn mogelijk (Van Boghout 1990).

Belemmeringen voor de kieming
Erzijn diverse belemmeringen:
- Erisgeen zaad. Bloei iste bevorderen door lichten. Vooral bij berk en douglas.
- Het vegetatiedek iste dicht. Men kan dit pleksgewijs verwijderen met een plantplekkenmaker.
Varens kunnen worden gekneusd, braam kan worden gemaaid.
Een lichtere vegetatie iste verwijderen met de cultuurploeg. Bij een goede diepte-instelling
wordt alleen de vegetatie afgeschraapt terwijl de minerale grond onberoerd blijft.
- De strooisellaag iste dik. Dit komt veel voor in beukenbossen. Men kan een oppervlakkige
bodembewerking uitvoeren met een schijveneg, na dezaadval. Hiermee wordt het zaad
ondergewerkt (betere vochtvoorziening en bescherming tegen wildvraat) en de ongunstige
compacte humuslaagstructuur wordt doorbroken. Ook pleksgewijze bodembewerking iseen
mogelijke maatregel, evenals de inzet van grazers.
- Eriste weinig licht of vocht. Concurrentie door moederbomen iste verminderen door dunnen en lichten.
- Het zaad wordt gegeten of aangetast door wild, insekten of schimmels. Insekten en schimmels
kunnen ten dele worden bestreden of door een preventief sanitair beheer worden voorkomen.
Wild houdt men buiten het bos met rasters of door een actief wildbeheer.
Overigens kan een geringe wildstand lokaal reeds een bedreiging voor natuurlijke verjonging zijn.
Dit aspect wordt veelal gebagatelliseerd.
- Erzijn negatieve invloeden, zoals wateronttrekking, recreatie en dergelijke. Een kundig beheer
kan problemen voorkomen door bijvoorbeeld een goede waterhuishouding, door inwaaien
van verrijkte omgevingslucht te verminderen door de vorming van dichte bosranden en een
zoveel mogelijk gesloten kronendak.

Belemmeringen voor de jeugdgroei

&

Belemmeringen voor de jeugdroei zijn de volgende:
- Wildvraat. Rasteren, individuele boombescherming en een actief wildbeheer zijn mogelijke
maatregelen.
- Verdringing door ongewenste kruidachtige vegetatie (varens, grassen, kruiden). Maaien of
kneuzen neemt deze belemmering weg.
- Verdringing door houtachtige vegetaties (Amerikaanse vogelkers, braam). Afzetten, uittrekken
en andere bestrijdingsmethoden moeten worden toegepast.
- Gebrek aan licht. Een dunning van de moederopstand kan noodzakelijk blijken.
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Kiemingenjeugdgroei kan op
veelmanieren wordenbelemmerd

Onvoldoende beschutting. De jonge planten verbranden, verdorren of bevriezen in het begin
van de winter. Licht- en schaduwboomsoorten hebben een sterk afwijkende lichtbehoefte.
Om problemen te voorkomen is een scherm voor de verjonging nodig.
Recreatie. Betreding vernielt de verjonging in stuifzanden en soortgelijke terreinen. Een goede
zonering en geleiding van het publiek voorkomt dit.

Bestuurlijke uitgangspunten
Defuncties van het Nederlandse bos zijn beschreven in het Meerjarenplan Bosbouw (1986), het
bijbehorende Uitvoeringsprogramma 1990-1994 (1990) en de Evaluatie Meerjarenplan Bosbouw

(1992):
Die functies zijn:
- houtproduktie;
- natuurbehoud en natuurontwikkeling;
- openluchtrecreatie;
- landschapsbouw.
In 1993 ishet Bosbeleidsplan verschenen. Het Bosbeleidsplan sluit wat betreft de functies van het
bos aan op het Meerjarenplan Bosbouw, maar voegt hieraan nadrukkelijk de milieufunctie toe.
In het Vlaamse Bosdecreet wordt onderscheid gemaakt in:
- de economische functie;
- de sociale en educatieve functie;
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- de schermfunctie;
- de ecologische functie;
- de wetenschappelijke functie.

Wetten en regels
In de Nederlandse en Vlaamse wet- en regelgeving iseen aantal zaken vastgelegd die van invloed
kunnen zijn op keuzen bij bosverjonging. Ze worden in deze paragraaf kort op een rijtje gezet.
De daaropvolgende paragraaf geeft een overzicht van subsidies. Eenvooruitblik op het komende
bosbeleid sluit dit hoofdstuk af.

Nederland
De belangrijkste algemene wetten en sturingsinstrumenten die zich op het behoud van het areaal
en de kwaliteit van het bos richten zijn:
- Boswet;
- Wet op de Ruimtelijke Ordening;
- gemeentelijke kapverordeningen.
Andere relevante specifieke wetten en nota's zijn:
- Natuurbeschermingswet;
- Natuurschoonwet;
- Landinrichtingswet;
- Jachtwet;
- Wet Milieubeheer;
- Wet op de Waterhuishouding;
- Bestrijdingsmiddelenwet en Meerjarenplan Gewasbescherming;
- Zaaizaad- en Plantgoedwet;
- Structuurschema Groene Ruimte;
- Natuurbeleidsplan;
- Nota Open Bos;
- Bosbeleidsplan;
- Nationaal Milieubeleidsplan 2;
- Derde Nota Waterhuishouding;
- Nota Landschap;
- Nota Kiezen voor recreatie;
- Structuurnota Landbouw;
- Houtvoorzieningsplan.

Boswet
Het doel van de Boswet is het in stand houden van het bosareaal in Nederland. Erwordt niets
gezegd over de kwaliteiten van het bos. Met een meldings- en herplantplicht wil men de bosverjonging na oogsten veilig stellen.Ook een kapverbod is mogelijk.
Deze wet is op onderdelen gedateerd. Deformulering en uitvoeringsorganisatie zijn sterk gericht
op vlaktegewijs beheer.
De Boswet wordt aangepast, met het oog op een betere bescherming van de groeiplaats tegen
gebruik dat strijdig is met verantwoord beheer (actiepunt 110 van het Uitvoeringsprogramma
Meerjarenplan Bosbouw).

^-\

Bosbezittingen groter dan 5 ha zijn geregistreerd bij het Bosschap. Vellingen moeten bij de
Rijksoverheid worden gemeld. Controle vindt plaats door de Algemene Inspectie Dienst. Na drie
jaar moet het terrein opnieuw zijn beplant of moet voldoende natuurlijke verjonging zijn opgetreden. De gevelde oppervlakte mag men onder bepaalde voorwaarden ook ergens anders compenseren.
Vrijstelling van de herplantplicht isslechts mogelijk binnen strikte regels.
870
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Wet opdeRuimtelijke Ordening
Op grond van deWet op de Ruimtelijke Ordening stellen gemeenten bestemmingsplannen op.
Deze plannen zijn normatief van aard. Als de bestemming bos istoegekend, moet op die plaats
ook bos blijven.Als men een opstand wil vellen, kan de gemeente hiervoor een aanlegvergunning verlangen.

Gemeentelijke kapverordeningen
De Boswet geldt alleen buiten de 'bebouwde kom', in de betekenis die deze wet eraan geeft.
Binnen de bebouwde kom zijn gemeenten autonoom. Daar gelden de gemeentelijke kapverordeningen. Voor bossen buiten de bebouwde kom die zo klein zijn dat ze niet bij het
Bosschap geregistreerd zijn (bezit kleiner dan 5 ha), geldt in beginsel zowel de Boswet als de
gemeentelijke kapverordening. Voor zelfstandige bosjes van minder dan 10 are of 20 bomen buiten de bebouwde kom geldt alleen de kapverordening.

Voorkleinebossen buiten debebouwde komgeldt degemeentelijke kapverordening
(bron: Gemeente Croesbeek)

De gemeente kan een vergunning weigeren als bij velling natuur- en landschapsschoon worden
aangetast. Dit kan in principe bosverjonging tegenwerken.

Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet (Nb-wet) kan gebieden aanwijzen als beschermd natuurmonument,
waar men zonder toestemming geen maatregelen mag uitvoeren.

Bestrijdingsmiddelenwet
Via de Bestrijdingsmiddelenwet is het gebruik van bestrijdingsmiddelen geregeld. Bossen vallen
nu over het algemeen nog onder de categorie openbaar groen. Wellicht wordt dit een aparte
categorie bos.
Het Meerjarenplan Gewasbescherming beoogt een sanering en terugdringing van het gebruik
van deze middelen. Bij de bescherming en jeugdverzorging van verjongingseenheden moeten
niet-chemische methoden worden gekozen.

9\
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Zaaizaad-en Plantgoedwet
De Zaaizaad- en Plantgoedwet isgebaseerd op EC-regelgeving en regelt de 'handel en wandel'
in uitgangsmateriaal.

Structuurschema Groene Ruimte
In het Structuurschema Groene Ruimte gaat het om het gebruik van de groene ruimte voor de
komende 10 jaar.

Natuurbeleidsplan
Het Natuurbeleidsplan sluit aan op het Meerjarenplan Bosbouw en verstevigt het daarin beschreven beleid met betrekking tot het ontwikkelen van natuurwaarden in bossen. Dit isverder uitgewerkt in de Ecosysteemvisie Bos (Natuur in Bossen).

Nota Open Bos
De Nota Open Bos(1992) ondervangt een aantal tekortkomingen van de Boswet. Doel is het
herstel en de ontwikkeling van natuurwaarden in door verbossing volgelopen heidevelden,
(stuif)duinen en laagveenmoerassen. Ook compensatie van natuurwaarden buiten het huidige
areaal isonder bepaalde voorwaarden mogelijk (wandelend bos). Dit zal leiden tot een vrijstellingsregeling in het kader van de Boswet.

Bosbeleidsplan
Het Bosbeleidsplan (1993) bevat het rijksbeleid in Nederland voor de bos en de bosbouw voor de
periode 1994 tot 2020. De hoofdlijnen van het bosbeleid zijn: duurzame instandhouding van het
bosareaal, optimaal vervullen van alle functies van het bos en uitbreiding van het bosareaal met
minimaal 75.000 ha.
Uitgebreide informatie iste vinden in het boekje Bomenen Wet(Vergouw e.a. 1989).

Vlaanderen
Door de regionalisatie van België kan elk gewest zijn eigen bosbeleid voeren. In Vlaanderen is
sinds 1990 het Bosdecreet geldig voor alle bossen:openbaar en privé-bezit. Het doel is het
behoud, de bescherming, de aanleg en het beheer van de bossen.
Het plan benadrukt de multifunctionaliteit van bossen. Ecologisch gericht bosbeheer wordt
gestimuleerd (onder meer stimulering van natuurlijke verjonging). Het Bosdecreet voert het
beheerplan in als een van de belangrijkste instrumenten voor de realisatie van het uitgestippelde
bosbeleid. Door de verplichting beheerkeuzen (waaronder kaalslag) in een bosbeheerplan vast te
leggen neemt waarschijnlijk de kwaliteit en kwantiteit van eindkap en dunningen toe.
Ter ondersteuning van het privé-bos zijn belangrijke mogelijkheden vastgesteld voor subsidie en
voor advisering (door de Dienst Waters en Bossen en zijn buitendiensten).
Nieuwe bebossingen worden door het Bosdecreet bemoeilijkt, wat nadelig is, gezien het versnipperde bosareaal inVlaanderen (Lust 1991).

9\

Uitgebreide informatie iste vinden in:
- Lust 1990b. Het Vlaams Bosdecreet;
- Janssens e.a. 1991. HetBosdecreet Nu;
- Kelchtermans 1990. Milieubeleidsplan enNatuurontwikkelingsplan voorVlaanderen.

Subsidies
Met ingang van 14 september 1994 is de Regeling functiebeloning bos en natuurterreinen in de
plaats gekomen van de Regeling bijdragen bos en landschapsbouw 1991. Bij de nieuwe regeling
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isafgestapt van het systeem dat voor het uitvoeren van maatregelen, zoals herbebossing en bosverzorging, een subsidie kan worden ontvangen. Nu wordt gewerkt met een vast bedrag per
hectare voor het totale beheer ten behoeve van defuncties die het bos voor de samenleving vervult. Uitgebreide informatie over de regeling iste vinden in Bosbouwvoorlichting 1994,
nummer 7.
Nadere informatie iste verkrijgen bij:
- de regionale LNO-kantoren;
- het Bosschap.
Enkele provincies kennen een of meer eigen provinciale subsidieregelingen:
- Gelderland, Provinciaal Bestuur, afdeling Natuur, Landschap, Bos en Openluchtrecreatie;
- Overijssel, Provinciaal Bestuur, afdeling Landelijk Gebied;
- Noord-Brabant, Provinciaal Bestuur, afdeling Ruimtelijke Ordening Buitengebied.
Ook de provincies passen de subsidieregelingen aan en houden bij de subsidiëring rekening met
defuncties van het bos. Op het moment van schrijven van Groenwerk was er onvoldoende zicht
op de precieze inhoud van deze veranderingen.
Algemene informatie over provinciale subsidiemogelijkheden iste verkrijgen bij:
- Vereniging Nederlandse Gemeenten, Den Haag;
- Nederlandse Vereniging van Boseigenaren, Zeist.

Planning
De keuze om met een bepaalde boomsoort te verjongen volgens een verjongingsmethode staat
nooit op zich, maar moet altijd in relatie tot de gehele bedrijfsplanning worden gezien.
Van belang isdat de beslissing om te verjongen in lijn ismet de doelstellingen, zowel vanwege
de functievervulling als om bedrijfseconomische redenen. Uit de planning moeten concrete criteria volgen voor de verjonging, zoals boomsoort, schaal van de verjongingseenheden, wijze van
verjongen, kwaliteit van de bomen en dergelijke. Daarnaast is planning van de verjonging in de
tijd van belang om tijdig het gewenste plantsoen te kunnen bestellen en daarover tijdig te kunnen beschikken. Hetzelfde geldt in feite bij toepassing van natuurlijke en spontane verjonging
waarbij tijdige lichting of groepenkap van de opstand nodig isom bijvoorbeeld van zaadjaren te
kunnen profiteren.

Beheerplan
Vlaamse boseigenaren zijn verplicht een beheerplan op te stellenwaarin behandeld moeten worden:
- Identificatie: situering en eigendomssituatie;
- Beschrijving van de standplaats en het biologisch milieu;
- Beheerdoelstellingen ten aanzien van de verschillende bosfuncties;
- Beheerrichtlijnen, waaronder de kapbaarheid, de wijze van verjonging en de kapregeling
(schema van tijdstippen van kappen);
- Bijzondere beheerrichtlijnen, waaronder bebossingen en herbebossingen, richtlijnen met
betrekking tot de ecologische functie, sociale functie, schermfunctie en wetenschappelijke
functie (Vanhaeren 1992).

^
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Onderzoek, voorlichting, onderwijs
Dit hoofdstuk bevat een kort overzicht van onderzoek, voorlichting en onderwijs dat relevant is
voor het thema bosverjonging.

Onderzoek
Nederland
In Nederland wordt onderzoek verricht door:
- Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO);
- Landbouwuniversiteit Wageningen:
Vakgroep Bosbouw (Hinkeloord);
Vakgroep Terrestrische Oecologie en Natuurbeheer;
- Universiteit van Amsterdam, Fysisch-Geografisch-Bodemkundig Laboratorium;
- Katholieke Universiteit Nijmegen, afdeling Aquatische ecologie en Biogeologie.
Bij het IBN lopen onder meer de volgende onderzoeken:
- Beheermaatregelen voor de begeleiding van natuurlijke verjonging van beuk, eik, douglas en
grove den; een langlopend onderzoek sinds 1986 met tussentijdse rapportages
(A. Oosterbaan);
- Spontane verjonging onder grove den; langlopend met tussentijdse rapportages
(A.F.M, van Hees);
- Bosecologisch onderzoek (H.G.J.M. Koop);
- Onderzoek naar het beheer van gemengde opstanden (A.F.M. Olsthoorn);
- Veranderingen in bos en groeiplaats (A.H.F. Stortelder);
- Indicatieve toetsing van innovatief geteeld bosplantsoen (containerplantsoen); (A.
Oosterbaan; IBN-rapport 074, 1994);
- De genetische kwaliteit van inheemse boom- en struiksoorten (S.M.G. de Vries);
- Initiële ontwikkelingsstadia bossuccessie (J.Fanta);
- Evaluatie wijde in vergelijking met dichte plantverbanden (A.F.M. Olsthoorn);
- Evaluatie kleinschalig bosbeheer (H.J.Hekhuis).

Vlaanderen
In België wordt onderzoek verricht door:
- Katholieke Universiteit Leuven,Afdeling Bosbeheer;
- LISEC(Limburgs Studiecentrum voor Ecologie).

* \
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Voorlichting en advisering
Nederland
Voorlichting en advisering:
- IKC-natuurbeheer
- Regionale LNO-kantoren;
- Bosschap, bedrijfsschap voor bosbouw en houtteelt;
- Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH);
- Nederlandse Vereniging van Boseigenaren;
- Stichting Bos & Hout;
- Bosbouwkundige advies- en ingenieursbureaus.

Vlaanderen
Voorlichting en advisering Vlaanderen:
- Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting (AMINAL) van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap: de Dienst Waters en Bossen, met zijn buitendiensten;
- Vlaamse Bosbouw Vereniging;
- Koninklijke Belgische Bosbouw Maatschappij;
- Educatief Bosbouwcentrum Croenendaal (EBG).

Onderwijs
Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein (IAHL); Transferpunt:
- cursus bosverjonging;
- HBO-cursus bosbouw;
- cursus wetten en regelingen voor bosbouw, natuurbehoud en landschapsbeheer;
- cursus bosomvorming.
Innovatie- en Praktijkcentrum Groene Ruimte:
- cursus bosverzorging I (jeugdverzorging);
- cursus kwaliteit van bosplantsoen en laanbomen.
Agrarische Onderwijs Centra:
- cursus onderhoud hand- en tuingereedschap;
- cursus uitvoeren gewasbescherming openbaar groen;
- cursus dendrologie.
Post-Hoger Landbouwonderwijs (PHLO):
- cursus bos en beplantingen.
VHS Bergen:
- cursus natuurtechnisch bosbeheer.
Meer informatie over dit onderwijs iste verkrijgen:
- bij de instellingen zelf;
- bij het IKC-natuurbeheer;
- bij de Stichting Onderwijs Groenvoorzieningen (SOG);
- bij de Stichting Ondersteuning Agrarische Scholen (STOAS).

&

875

Bosverjonging

Literatuur
De vetgedrukte literatuur wordt aanbevolen voor uitgebreide informatie.
Al, E.J.(red.)1995. Natuur in Bossen, Ecosysteemvisie Bos, IKC-Natuurbeheer, Wageningen.
Beschrijvende Rassenlijst vanBomen. Vijfde versie 1990. (Verschijnt eens in de vijf jaar.
Uitgeverij Leiter-Nypels, postbus 831, 6200 AV Maastricht.)
Boer, R.C. de 1991. Bosverjonging,boomsoortensamenstelling enbosdoeltypenin Nederland in de
periode 1986-1991, inclusiefaanvulling. (Achtergronddocument evaluatie Meerjarenplan
Bosbouw). Stichting Bos en Hout, Wageningen.
Boghout, E.van 1990. Natuurlijke verjonging van degewone den. De Boskrant 20(1): 12-18.
Bosbeleidsplan 1993. Regeringsbeslissing, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij,
Den Haag.
Centraal Bureau voor de Statistiek i.s.m. het Staatsbosbeheer 1985. DeNederlandsebosstatistiek,
deel 1,deoppervlakte bos 1980-1983. SDU, Den Haag.
Centraal Bureau voorde Statistiek i.s.m. de directie Bos- en Landschapsbouw 1991.De
Nederlandsebosstatistiek, deel3, het functioneren van het bos 1984-1985. SDU, Den Haag.
Commissie Functiebeloning Bossen 1991. Een herwaardering vanbos ennatuur.Advies van
de Commissie Functiebeloning Bossen.
Dirkse, G.M. 1987. Denatuur van het Nederlandsebos.(VierdeBosstatistiek).RIN-rapport 87/28.
Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum.
EvaluatieMeerjarenplan Bosbouw 1986-1991. 1992. SDU/Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, Den Haag.
Fanta,J.1982. Natuurlijke verjonging van het bosop drogezandgronden. Vereniging tot behoud
van Natuurmonumenten in Nederland en Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en
Landschapsbouw 'De Dorschkamp', rapport 301.
Goor, C.P. van, K.R.van Lynden & H.A. van der Meiden 1974. Bomen voornieuweBossen.
Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij, Arnhem. 119 p.
Goor, C.P. van 1983. Ecologie enhetgebruikvanbossen: Beschouwingen over instandhouding, ontwikkeling en gebruik van bossen, gehouden op de Studiekringdagen van KNBV.
Pudoc, Wageningen.
Hees,A.F.M, van 1984. Devegetatieontwikkeling in gelichte beukenopstanden na oppervlakkige
bodembewerking enbekalking. Nederlands Bosbouwtijdschrift 56(5): 154-158.
Hekhuis, H.J. 1992. Bedrijfseconomische aspectenvan Naturgemässbosbeheer. Nederlands
Bosbouwtijdschrift 64(7).
Hekhuis, H.J.,J.G.de Molenaar en D.A. Jonkers 1994. Hetsturen van natuurwaarden doorbusbedrijven. IBN-rapport 078.

876

Literatuur
Hermanussen,A.G.M., & A. Oosterbaan. 1991. Effecten vanstamtalreductiein natuurlijkedouglasverjongingen. Rapport 655, 'De Dorschkamp' Instituut voor Bosbouw en Croenbeheer, Wageningen.
Hermy, M. 1989. Natuurbeheer. Stichting Leefmilieu, Natuurreservaten en Instituut voor
Natuurbehoud. Van de Wiele, Brugge.
Houte de Lange, S.M. ten (red.) 1977. Rapport van het Veluwe-onderzoek. Pudoc, Wageningen.
263 p.
Houtzagers, G. 1954. Houtteeltdergematigde luchtstreek. Deel 1:Dehoutsoorten. Deel2:Het
bos. Tjeenk Willink, Zwolle.
Huisman, W.G. 1984. Bibliografie vandedennenteelt inNederland 1800-1982. Rapport 349.
Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw 'De Dorschkamp',
Wageningen.
jager, K. en A. Oosterbaan 1994. Aanleg vangemengdeloof houtbeplantingen.
Janssens, F., I. Vertriest & J. de Wael 1991.HetBosdecreet Nu. DeGroene Band82. Vlaamse
Bosbouwvereniging, Gontrode. 17 p.
Kelchtermans, T. 1990. Milieubeleidsplan enNatuurontwikkelingsplanvoor Vlaanderen.
DeGroene Band79. Vlaamse Bosbouwvereniging, Gontrode. 27 p.
Klingen, S. &J. Sevenster 1991.Geïntegreerd bosbeheer. Natuuren Milieu Overijssel.
Londo, G. 1991.Natuurtechnisch bosbeheer. NatuurbeheerinNederland, deel4. Pudoc,
Wageningen.
Lust, N. (red.) 1988. Ekosysteem bos. Deel 1(A.vanHerzele):Hetbos enzijn bomen.48 p. Deel
5 (C. Billeua): Hetbos enzijn beheer. 72 p. Vlaamse Bosbouwvereniging, Gontrode.
Lust, N. 1990a. Processen enpatronen ineenbosecosysteem. Deel 1:DeGroene Band77. 19p.
Deel2: DeGroene Band78. 26 p. Vlaamse Bosbouwvereniging, Gontrode.
Lust, N. (red.) 1990b. Het VlaamsBosdecreet. De Groene Band 80. Vlaamse
Bosbouwvereniging, Gontrode.
Lust, N. 1991. Zwaartepunten van denieuweboswetgeving in Vlaanderen. Nederlands
Bosbouwtijdschrift 63(9): 252-256. Achtergronden vanhet bosdecreet in Vlaanderen. Nederlands
Bosbouwtijdschrift 63(10): 288-293.
Meerjarenplan Bosbouw. 1986. Regeringsbeslissing. Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986,
18 360, nrs. 5-6. SDU/Ministerie van Landbouw en Visserij, Den Haag.
Miegroet, M. van 1976. Vanbomenenbossen. 2 delen. Wetenschappelijke Uitgeverij,
Antwerpen.

* \

Natuurbeleidsplan. 1990. Regeringsbeslissing. Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21
149, nrs. 2-3. SDU/Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Den Haag.
Nota OpenBos.7992. Nota inzake detoepassingvan deBoswet bij herstelenontwikkeling vanbijzondere natuurwetenschappelijke waarden. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij,
Den Haag, 26 november 1992.
877

Bosverjonging
Oosterbaan, A. 1987. Een onderzoeknaar deinvloed van bekalking enoppervlakkigegrondbewerking op natuurlijke verjonging van beuk.Rapport488. Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en
Landschapsbouw 'De Dorschkamp', Wageningen.
Oosterbaan, A. 1990. Een oriënterendeproef met maatregelen ter bevordering van natuurlijke verjonging van beukenopstanden op vochtige veldpodzolgronden. Rapport583. 'De Dorschkamp' Instituut
voor Bosbouw en Croenbeheer, Wageningen.
Oosterbaan, A. 1992. In: Natuurontwikkeling in busbedrijven.Voordrachten gehouden op het symposium. 27 en 28 november 1991. Dorschkamprapport 677. Instituut voor Bos- en
Natuuronderzoek, Wageningen.
Oosterbaan, A. 1994. Wortelontwikkeling vanplugplanten in vergelijking met traditioneel geteelde
planten vangrove denenkelejaren na aanleg. IBN-rapport 074.
Oosterbaan, A., St C. van Tol 1984. Natuurlijke verjonging van beukop holtpodzolgronden.
Nederlands Bosbouwtijdschrift 56(5): 145-153.
Regeling functiebeloning bosennatuurterreinen. Themanummer Bosbouwvoorlichting 1994 nummer 7 (33), IKC-natuurbeheer, Wageningen.
Rietema, J.H. 1990. ZakboekPlantsoenkeuring. Directie Bos- en Landschapsbouw i.s.m.
Stichting Praktijkonderwijs en Leerlingwezen voor Bosbouw, Cultuurtechniek en Groene
Sector, Arnhem.
Sambeek, W.F.A.M. van 1982. Natuurlijke verjonging in kleinschalig bosbeheer, eenonderzoekin de
boswachterij Staphorst. LH Bosteelt, Boshuishoudkunde, Wageningen.
Schaafsma, A.H. 1 992. Effecten van eenkleinschalig bosbeheerop deuitvoering enkostenvan maatregelen.Nederlands Bosbouwtijdschrift 64(5): 208-211.
Schütz, P.R. & G. van Tol (red.) 1981.Aanlegenbeheervanbos enbeplantingen. Rijksinstituut
voor Onderzoek in de Bos-en Landschapsbouw 'De Dorschkamp', Wageningen. Pudoc,
Wageningen.
Uitvoeringsprogramma Meerjarenplan Bosbouw 1990-1994. 1990. Tweede Kamer, vergaderjaar
1989-1990, 21 671,nrs. 1-2. SDU/Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Den
Haag.
Vanhaeren, R. 1992. Beheersplannen voorBossen. De Boskrant 22(1): 11-15.
Vergouw, W., T. Kroesen-Verjaal & A. van Oorschot 1989. Bomen enwet. 3edruk.Vereniging
tot Behoud van Natuurmonumenten, 's-Graveland; Vereniging voor Milieurecht, Utrecht;
Bomenstichting, Utrecht.
Werf, S.van der 1991.Bosgemeenschappen. Natuurbeheerin Nederland, DeelS.Pudoc,
Wageningen.

&

Wieren, S.E.van & J.J.Borgesius 1988. Evaluatievan bosbegrazingsobjectenin Nederland.
Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Arnhem, rapport 88/63.
Wijngaard, J.K.R.van den 1980. Debossen in Nederland. Nederlands Bosbouwtijdschrift 52(3):
56-63.
878

Inhoud

Maatregelen
O v e r dit d e e l

pag 880

Bodemonderzoek

pag 881

Terreinvoorbereiding

pag 881

Op en hopen en rillen brengen van tak- en tophout
Verbrijzelen van takhout
Verwildering tegengaan
Bodembewerking

pag 882
pag 883
pag 883
pag 885

Planten en zaaien
Met de hand planten
Machinaal planten
Zaaien

pag 886
pag 887
pag 888
pag 888

Bescherming en jeugdverzorging
Startbemesting
Bescherming tegen ziekten en plagen
Bescherming tegen wild
Bestrijding ongewenste vegetatie naverjonging
Bestrijding ongewenste bomen of struiken

pag 889
pag 889
pag 889
pag 891
pag 892
pag 892

Literatuur

pag 893

879

Bosverjonging

Over dit deel
Bij verjonging is een groot aantal maatregelen te betrekken. In deel A stonden beheervormen die
meer aansluiten bij natuurlijke en spontane processen en die geleidelijk kleinschaliger zijn. Beheer
dat meer aansluit op natuurlijke processen, verschilt meestal van het reguliere beheer in de intensiteit en schaal.
In de tabel zijn de maatregelen ter voorkoming en bestrijding van enkele 'problemen' bij bosverjonging samengevat.
WELKE MAATRECELEN BIJ WELK PROBLEEM

'Probleem'

Maatregelen

geschikte groeiplaats?

bodemonderzoek

veel takhout

laten liggen
ophopen
verbrijzelen

verwildering

kleinschaligheid,scherm
voorverjongen
maaien, kneuzen,afzetten, uittrekken

dichtezode of ruwe humuslaag

oppervlakkige bodembewerking

herplantplicht,
niet geslaagde natuurlijkeverjonging e.d.

inleidend beheer
inboeten, onderplanten
planten,zaaien

lage vitaliteit

boomsoortenkeuze
waterhuishouding
bosbemesting

ziekten en plagen

resistente boomsoorten
bosbouwkundige keuzen
bestrijding

wildschade

wilddrukbeleid
rasteren, individuele bescherming

ongewenste vegetatie

gesloten bos
terreinvoorbereiding
maaien, kneuzene.d.

ongewenste bomen of struiken

gesloten bos
tijdelijk accepteren
selectieve bestrijding

Maatregelen in de verjongingsfase van bos zijn:
- Bodemonderzoek;
- Terreinvoorbereiding;
- Planten en zaaien;
- Bescherming en jeugdverzorging.
De maatregelen worden in deze volgorde in dit deel besproken.

SB
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Bodemonderzoek<Ceen>

Bodemonderzoek
Door bodemonderzoek kan men een aanduiding krijgen over de geschiktheid van de groeiplaats
voor verschillende boomsoorten. Deze en andere inventarisaties zijn een hulpmiddel voor de
planning.
Beheerders kunnen na enige opleiding deze monstername zelf eenvoudig uitvoeren. Zij kunnen
op grond van algemene normen voor bodemprofielen de bodemgesteldheid vaststellen of die
laten analyseren.
De beoordeling van het profiel en de aanwezige kruidlaag kan informatie geven. Men kan zelf de
analyseresultaten beoordelen of een deskundige raadplegen (voorlichters LNO, onderzoekinstellingen of adviesbureaus).
De slagingskansen van verschillende verjongingsvormen en boomsoorten zijn dan beter te
beoordelen.
Voor het nemen van monsters en het meten zijn de in te zetten middelen:
- handboorgereedschappen;
- pH-meters en -indicatoren.
Monsters kunnen worden opgestuurd naar een bedrijfslaboratorium voor grond- en gewasonderzoek.
Grondmonsters moeten worden genomen in de 'oude' opstand, ruimschoots voor het inzetten
van het verjongingsregime.
De monsters kunnen het gehele jaar door worden genomen.
De kosten van de analyse zijn sterk afhankelijk van de gewenste informatie. Een richtprijs is
ƒ 135,- per monster.

Terreinvoorbereiding
Om de omstandigheden voor verjonging te verbeteren iseen aantal terreinvoorbereidende werkzaamheden mogelijk. Dat zijn:
- Op hopen en rillen brengen van tak- en tophout;
- Verbrijzelen van takhout en tophout;
- Verwildering tegengaan;
- Bodembewerking.
Bij natuurlijke verjonging na groepenkap, uitkap en dergelijke isde verwijdering van takhout
(inclusief tophout) meestal niet noodzakelijk. Het achtergebleven takhout beschermt de nog
jonge zaailingen tegen vraat en sneeuwdruk.
Bovendien geven de achtergebleven takken een differentiatie in de milieu-omstandigheden waardoor een overmatige verruiging meestal kan worden voorkomen.
Bijverbrijzelen en/of wegschuiven van het takmateriaal treedt bodembeschadiging op en wordt
een gunstig milieu voor bramen en grassen geschapen.
De behandeling van het takmateriaal hangt af van de boomsoorten, de dichtheid, de omvang
van de kapvlakte en de vellingswijze.

3B

Vroeger paste men ook strooiselafvoer en bekalking toe. Beide maatregelen hebben echter een
ongunstige invloed op de bosgemeenschap. Bekalking kan bijvoorbeeld een explosieve groei van
bramen veroorzaken. Dergelijke maatregelen hebben juist een negatief effect op de opkomst en
groei van zaailingen (Oosterbaan 1990).
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Op hopen en rillen brengen van tak- en tophout
Voor kunstmatige verjonging van grotere vlakten wil men soms open plekken vrijmaken, die een
geschikt kiembed en groeiplaats vormen.
Devoornaamste reden om tak- en tophout te verwijderen isom de hinder bij het (machinaal)
planten of een bodembewerking te beperken. Het op hopen en rillen brengen van tak- en tophout kan ook gebeuren alsvoorbereiding op een bodembewerking ten behoeve van natuurlijke
verjonging.
Teveel takhout kan echter een te grote belemmering voor de verjonging vormen. Takken worden op hopen en rillen gebracht. De takkenrillen nemen weliswaar 8 tot 15 % van de oppervlakte in, maar kunnen later als uitsleepwegen worden gebruikt (Lust 1989).
Door het vormen van takkenrillen ontstaat structuurvariatie in het bos en de bodem. Dood hout
van verschillende afmetingen zorgt ervoor dat de ene plek donkerder of natter isdan de andere.
De bodem op de rillen wordt verrijkt, tussen de rillen verarmd. Het laten liggen van kapafval
komt overeen met een drievoudige traditionele bemesting en verbetert bovendien structureel en
biologisch de bodem en de humuslaag (Lust 1989).
Stikstofminnende soorten verschijnen na verrotting van de takkenril echter in grote aantallen. De
ingezette machine kan bovendien grote bodemverwonding veroorzaken. De rillen vormen verder
een schuilplaats voor konijnen.
Wanneer takhout niet op rillen isgebracht of isverbrijzeld, is machinaal planten onmogelijk,
zodat een besparing op arbeid niet mogelijk is. Handmatig planten isarbeidsintensief en móet
onder ongunstige werkomstandigheden worden uitgevoerd. Ook de meeste jeugdverzorgingsmaatregelen moeten in handkracht worden uitgevoerd. Dit heeft nadelige effecten op de
exploitatiekosten van een meer natuurlijk beheer.
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Het vormen van takkenrillen iskostbaar enweinig natuurlijk
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Het vormen van rillen of hopen kan op verschillende manieren gebeuren:
- in handkracht op rillen brengen tijdens het vellen en opwerken. Dit is mogelijk in een goed
uitgevoerde visgraatsgewijze velling;
- met een takkenschuif vooraan een trekker. Dit wordt vanwege hoge kosten en andere nadelen
nog beperkt toegepast. Zie deel C;
- met een puinschuif, een puinbak en vingers of een takkenklem aan de wiellader of shovel.
Deze methode isduur en wordt dus zeer beperkt toegepast, meestal alleen bij grote stormvlakten met omgewaaide stobben (zwaarder materiaal);
- met een zelfrijdende kraan met takkengrijper. Dit past men alleen bij calamiteiten toe.

Verbrijzelen van takhout
Als grote hoeveelheden takken en toppen een natuurlijke verjonging verhinderen of het planten
onuitvoerbaar maken, kan men deze ook verbrijzelen. Op de verjongingsvlakte isdaarna een
bodembewerking en/of (machinaal) planten mogelijk.
Deze maatregel versnelt de natuurlijke verjonging. De spaanders verteren sneller. Daardoor zijn
in het bos weinig verschillende soorten dood hout met hun eigen microleven aanwezig. Het verbrijzelen van takhout wordt dan ook vanuit natuurtechnisch oogpunt afgeraden (Londo 1991),
het op rillen schuiven van takhout isdaarboven nog te verkiezen.
Toch wordt verbrijzelen van takhout frequent toegepast, mede om verwildering op grotere kapvlakten tegen te gaan (zie volgende paragraaf).
Takhout kan worden verbrijzeld door middel van klepelmaaiers met zware klepels of door slagmaaiers met zware slagmessen. Klepelen kan ook tijdens het planten zelf gebeuren met de
Deense plantmachine. Deze machine klepelt de plantstrook alvorens er geplant wordt.
Een alternatief is om het takhout te verkleinen met een motorzaag en tegen de grond te drukken
om zo de toegankelijkheid voor handmatig planten te verbeteren.

Verwildering tegengaan
Op veel plaatsen isopslag van bramen, van adelaarsvarens en vergrassing mede ontstaan door
de toename van voedingsstoffen door luchtverontreiniging en het beheer van de oude opstand.
Dergelijke verwilderingen kunnen de verjonging en jeugdgroei ernstig belemmeren.
Ongewenste loofbomen en andere begroeiing kan men vóór de verjonging bestrijden. Hiermee
kan men de concurrentie om licht, vocht en voedingsstoffen verminderen. Soms voert men deze
maatregel ook uit om het terrein toegankelijk te maken.
Bestrijding van ongewenste boomsoorten en hinderlijke vegetatie isook mogelijk in de jeugdfase
van de verjonging.
Verwildering kan men sterk beperken door kleinschalig of onder een dicht scherm te verjongen.
Ook kan voor het kappen al verjonging worden gestimuleerd door lichting en bodembewerking.
De grootte van de verjongingsgroep is namelijk van invloed op de hoeveelheid licht die op de
bodem komt en daarmee van invloed op de ontwikkeling van de vegetatie. Er is minder dynamiek en daarom minder verwildering. Kleinschalig verjongen isdan een goedkope en natuurlijke
manier om verwildering tegen te gaan. Opslag blijft zich ook ontwikkelen tot de opstand voldoende is gesloten.

SB

De maximale grootte (oppervlakte) van de verjongingsgroep waarbij nog geen verwildering ontstaat, isafhankelijk van de dichtheid van het kronendak van de (omliggende) opstand, de groeiplaats en storingen van buitenaf.
Bestrijden van verwildering isalleen zinvol bij kaalslag, eerste bebossingen en herbebossing van
verwilderde oppervlakten waar zeer sterke concurrentie aanwezig is. In mei en juni isde vocht883
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en voedselconcurrentie het grootst en zijn maatregelen het meest effectief.
Naast deze preventieve maatregelen bestaan verschillende middelen voor het verwijderen van
opslag: afzetten, uittrekken en chemisch bestrijden. De verwijdering van zodevormende grassen
door bodembewerking komt in de volgende paragraaf ter sprake.
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Het bestrijden van verwildering isalleenzinvol bij zeersterkeconcurrentie, onder andere braam
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Maaien en afzetten van dichte opslag is mogelijk met:
- maai- en slaggereedschap (bijvoorbeeld Schüler boszeis, bijl, sikkel) tot 5 cm stamdoorsnede
(zie deel C: Handgereedschap);
- zaaggereedschap tot 10 cm stamdoorsnede (zie deel C: Handgereedschap);
- motorgereedschap: bosmaaier en motorzaag, respectievelijk tot 10 cm stamdoorsnede en
daarboven;
- machines: klepel- of slagmaaiers, respectievelijk tot 30 cm en tot 20 cm stamdoorsnede (zie
deel C).
Uittrekken van opslag is mogelijk met:
- handgereedschap (zie deel C);
- paard;
- machinale (prunus)rooiers.
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Chemische bestrijding van opslag, voor zover de toegepaste middelen (nog) passen binnen het
Meerjarenplan Gewasbescherming (1991), kan door:
- bespuiten van de bladeren (bijvoorbeeld met glyfosaat van begin augustus tot eind
september, echter niet bij een natte vegetatie, als men regen verwacht of bij felle zon);
- stobbebehandeling na afzetten; stobben behandelen is het gehele jaar mogelijk mits de
temperatuur boven 5°C is.
Chemische bestrijding in bossen isaan dezelfde regels gebonden als bestrijding in openbaar
groen. Toegestane bestrijdingsmiddelen zijn te vinden in de Gewasbeschermingsgids
(Mandersloot 1993).
Daarnaast is het nog mogelijk adelaarsvarens te kneuzen met een kneusrol. Ook de (tijdelijke)
inzet van grazers iste overwegen.

Bodembewerking
Om een goede natuurlijke verjonging op gang te krijgen wordt vaak een bodembewerking uitgevoerd. Bij een juiste bewerking zijn goede bewortelingsmogelijkheden en een goede opkomst te
verkrijgen in vergraste terreinen.
Ook de verjonging van boomsoorten die onregelmatig zaad dragen en waarvan de verspreiding
beperkt is,zoals de zomereik en de beuk, kan men door bodembewerking bevorderen.
De opkomst van zaailingen isgroter omdat minder zaden worden opgegeten door wild, er
minder verdroging isen mogelijk ook minder aantasting door schimmels.
Vanuit natuurbehoud iselke bodembewerking door de mens ongunstig, omdat die het
natuurlijke bosmilieu, onder andere de kruid- en moslaag en de microflora verstoort en de mineralisatie bevordert. Windworp en bijvoorbeeld woelende dieren zorgen voor een natuurlijke en
kleinschalige bodembewerking (Londo 1991).
In veel bossen isechter zo'n dichte bodembegroeiing of ruwe-humuslaag aanwezig dat spontane
verjonging zeer moeilijk is. In de aftakelingssfase van hoogopgaande gemengde bossen komt
meer licht op de bodem, er wordt meer humus gevormd en de verjonging wordt hierdoor
beperkt. Eenstrooisellaag dikker dan 4-5 cm kan problemen bij de kieming en/of vestiging veroorzaken.
Bodembewerking wordt tegenwoordig alleen oppervlakkig uitgevoerd. Erwordt niet meer diep
(intensief) geploegd, omdat door de humusafbraak voedingsstoffen weliswaar sneller vrijkomen
maar ook sneller uitspoelen naar (te) diepe bodemlagen.
Ook de schaal waarop de maatregel wordt toegepast isvan belang. Men kan de bodem pleksgewijs, strooksgewijs of vlaktegewijs bewerken. Kleinschalige verjongingseenheden kunnen ook op
een rendabele manier machinaal worden bewerkt indien enkele kleine eenheden bij elkaar in de
buurt liggen.
Bodemvoorbereiding en bodembewerking kunnen bestaan uit woelen, boren, zode verwijderen,
eggen, scheuren en dergelijke. Er kan ook al een zekere bodemverwonding ontstaan bij het uitslepen van stammen. Voorbeelden van bodembewerking zijn:
- bewerking van de gehele oppervlakte bij de aanleg van nieuw bos (voormalige landbouw(gras)landen, omvorming van heideterreinen tot bos) en bij grootschalige herbebossingen kan
gebeuren met een (schijven)eg of frees;zo ontstaat een zaaibed voor natuurlijke verjonging of
bezaaiing;
- strooksgewijze bodembewerking vindt plaats met een bosploeg r cultuurploeg, bosploegplantmachine of Deense vorenfrees; daarna is planten mogelijk;
- pleksgewijze bewerking van de bodem isuit te voeren met een plantplekkenmaker, plant-
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gatenwoeler of plantgatenboor. Na een pleksgewijze verwijdering van de bodemvegetatie of
strooisellaag kan in handkracht worden geplant. De kulla (een gemodificeerde en extra brede
plantplekkenmaker) isspeciaal ontworpen voor het bevorderen van natuurlijke verjonging; de
blootgelegde minerale grond vormt een geschikt kiembed voor de zaden van berk, grove den,
Japanse lariks en douglas.

Planten en zaaien
Zowel bij bebossing als bij herbebossing kan worden geplant of gezaaid. Planten en zaaien worden uitgevoerd om op een eenvoudige manier te voldoen aan de herplantplicht.
Planten kan ook op een kleinere schaal worden toegepast in de vorm van bijplanten of
onderplanten. Zaaien wordt nog maar zeer weinig gedaan. Deze maatregelen worden toegepast
bij kunstmatige verjonging, maar ook in de jeugdfase van sommige natuurlijke verjongingen.
Wanneer een natuurlijke verjonging niet wil slagen -wat overigens vaak iste wijten aan een
onoordeelkundig inleidend beheer- kan men ook planten.
In dit hoofdstuk komen de volgende maatregelen aan bod:
- handmatig planten;
- machinaal planten;
- zaaien.
Het voordeel van planten ten opzichte van zaaien isdat een geringere bodembewerking nodig is
en de kans op overheersing door concurrerende vegetatie kleiner is.
De keuze van dejuiste boomsoorten is in deel A besproken.Voor een beoordeling van de herkomst van het plantsoen kan men de Beschrijvende Rassenlijst van Bomen (1990) raadplegen.
Devereiste kwaliteit, conditie, afmetingen en vorm van plantmateriaal zijn beschreven in het
Zakboek Plantsoenkeuring (Rietema 1990).
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Van belang zijn de behandeling van het plantsoen (transport, inkuilen, verpakken, wortelsnoei en
inkorten) en de techniek van het planten (plantdiepte, wijze van planten), de plantdichtheid en
het plantverband. Voor deze onderwerpen wordt verwezen naar Aanleg en beheer (Schütz &
Van Tol 1981, §3.3.) en Het ekosysteem bos (Lust 1988).

Met de hand planten
Bij het planten van kleinschalige verjongingseenheden of in voor machines moeilijk toegankelijk
bos wordt het werk meestal met de hand uitgevoerd. Bij inboeten en onderplanten isdit ook het
geval. Eenvoordeel isdat de grond niet per sevoorbewerkt hoeft te zijn, waardoor met de hand
planten vaak goedkoper isdan machinaal planten.
Het naaktwortelplantsoen wordt met de hand geplant met een spade, een halfronde plantschop,
een plantboor of een plantwig. Sinds enige jaren is het containerplantsoen (tot nu toe alleen voor
het planten van naaldbomen) een alternatief met onder andere ergonomische voordelen. Dit
plantsoen
wordt met
een speciale
plantbuis
geplant (zie
deel C).
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Deplanter heeftmet deplantbuis een gunstige werkhouding in vergelijkingmet
detraditionele methode (foto:Staatsbosbeheer)

Containerplantsoen heeft enkele teelttechnische voordelen. Erzijn echter ook enkele risico's. Dit
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Bij grove den vertonen plugplanten minder wortelmisvormingen en daardoor een stormvaster
bos dan 1+1 planten (Grimberg en Oosterbaan, 1994).
Achteruitgang van de kwaliteit van het plantsoen in het traject kwekerij-eindgebruiker is meer
beperkt en de snelheid van het planten is hoger. Het werken met de plantbuis is ergonomisch
minder belastend voor de rug (rechtop lopen) dan het planten van naaktwortelplantsoen met
een plantschop, dat juist een zeer zware belasting geeft (Schaap, Hellinga en Wanningen, 1992).
De iets hogere aanschafkosten van containerplantsoen worden gecompenseerd door minder en
snellere handelingen tijdens het planten. De totale kosten voor het toepassen van containerplantsoen blijken 21 % goedkoper te zijn (Wanningen 1992).
De beste periode voor het handmatig planten is november tot en met april (bij voorkeur in het
late najaar). Boomsoorten die kunnen 'bloeden' (bv. de berk) moeten in het najaar worden
geplant. Het planten van containerplantsoen kan eventueel ook buiten de periode novemberapril geschieden.
Bij het planten van naaktwortelplantsoen ishet belangrijk veel aandacht te besteden aan het
planten: door onzorgvuldig planten en te kleine plantgaten kunnen wortelmisvormingen optreden.

Machinaal planten
Vooral bij nieuw te bebossen terreinen of zeer grootschalige herbebossingen is machinaal
planten rendabel. In kleinschalige verjongingseenheden is machinaal planten technisch moeilijk
uitvoerbaar.
In de Nederlandse situatie zijn verschillende plantmachines mogelijk:
- de bosploegplantmachine (met meerdere plantelementen);
- de Quickwood plantmachine;
- de Deense plantmachine (afgeleid van de vorenfrees).
Het te bebossen terrein moet takvrij zijn gemaakt of zijn geklepeld (Schütz & Van Tol 1981).
De beste periode voor het machinaal planten is november tot en met april.

Zaaien
Kunstmatige bezaaiing vindt nauwelijks meer plaats. De risico's van bezaaiingen blijken groter te
zijn dan die van planten.Vooral op arme zandgronden kan bezaaiing worden toegepast omdat
daar minder hinder wordt ondervonden van concurrerende vegetatie. Er moeten in het verzorgingsstadium van het beheer soms hoge kosten worden gemaakt in vergelijking met beplante
terreinen.
Gezaaid wordt in van te voren gemaakte plantvoren of plantplaatsen:
- met de hand door middel van zaaikokers, die er in verschillende uitvoeringen zijn;
- met de hand breedwerpig;
- machinaal met behulp van een 'bietenzaaimachine';
- met een plantmachine kunnen eikels, beukenoten en andere grote zaden in de grond worden
gebracht (Schütz & Van Tol 1981).
De beste zaaiperiode is het voorjaar (vlak voor het groeiseizoen).
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Bescherming en jeugdverzorging
In een aantal gevallen is het gewenst de natuurlijke of kunstmatige verjonging in dejeugdfase bij
te sturen. Men kan de groei reguleren of begeleiden door een aantal maatregelen. Vaak kan men
preventief ingrijpen. Men zal deze maatregelen zoveel mogelijk achterwege laten. De volgende
groeibegeleidende maatregelen kan men uitvoeren:
- startbemesting;
- bescherming tegen ziekten en plagen;
- bescherming tegen wild;
- bestrijding ongewenste vegetatie;
- bestrijding ongewenste bomen en struiken.

Startbemesting
Om een onbalans in de voedingsstoffenhuishouding te corrigeren kan men meststoffen toedienen. Dit gebeurt voornamelijk in de jeugdfase met de hand per boom, maar kan ook breedwerpig of machinaal met kunstmeststrooiers worden uitgevoerd in de jeugdfase of kort voor het
vellen van de oude opstand.
In beheersystemen waarbij men gebruik maakt van natuurlijke processen, laat men bosbemesting
veelal achterwege. Veel achtergrondmateriaal isgebundeld in de syllabus van het eerste
Dorschkampsymposium Vitaliteit van het Nederlandse bos: wat kan de beheerder? (1990).
De effecten op het milieu moeten worden gerelateerd aan de doelstellingen van het beheer.

Bescherming tegen ziekten en plagen
In de jeugdfase bestaat de kans - afhankelijk van de boomsoorten en de terreinkenmerken - op
ernstige aantastingen door insekten of schimmels. In veel gevallen zijn die te voorkomen door
maatregelen te nemen.
Voor de herkenning van de belangrijkste aantastingen kan gebruik worden gemaakt van het
boekje Ziekten en plagen van de Nederlandse bossen.Voor de overige aantastingen, preventieve
maatregelen en bestrijdingsmethoden wordt verwezen naar Bosbescherming (1982). Hier zal
worden volstaan met enkele voorbeelden.
De methoden om insekten en schimmels te voorkomen of te bestrijden lopen sterk uiteen en hun
toepassingsmogelijkheden zijn per boomsoort en per aantastingssoort verschillend. Combinaties
van methoden kunnen de effectiviteit van bestrijding verhogen.

Preventieve bosbouwkundige maatregelen
Mogelijke maatregelen zijn: boomsoortenkeuze, ruimtelijke indeling, groepsgrootte, waterhuishouding, bemesting, planningskeuzen, lichting, plantverband, enzovoort.
Veel ziekten en plagen kunnen worden voorkomen door gebruik te maken van resistente boomsoorten of herkomsten die ook passen bij het bodemtype. Voor boomsoorten die minder
gevoelig zijn voor ziekten en plagen, kan men de Beschrijvende Rassenlijst van Bomen (1990)
raadplegen.
De meeste insekten en schimmels zijn gespecialiseerd; ze leven bij voorkeur of uitsluitend van één
boomsoort. In gemengde bossen iseen kleinere kans op ongebreidelde groei van schimmels (bijvoorbeeld honingzwam) of insekten (bijvoorbeeld bastkevers) dan in monoculturen.
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Douglaswolluis ontwikkelt zich op douglas. Elkjaar kunnen gevleugelde exemplaren naar nabijgelegen sitkasparren vliegen,waar ze door de vorming van gallen afstervende twijgen veroorzaken. Terreinen met sitkasparren moeten daarom niet in de buurt van douglas liggen.
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Vitale bomen zijn minder gevoelig voor aantastingen. Bij een goede waterhuishouding is bijvoorbeeld de kans op schade door de dennelotrups geringer. Deeikespintkever (een secundaire bastkever) tast vooral slecht groeiende, pas geplante eiken aan. Door voor een goede conditie te
zorgen (bijvoorbeeld bemesten, niet te laat planten) isschade te voorkomen. Ook schade van de
populiereglasvlinder iste voorkomen door een snelle jeugdgroei te stimuleren. Bovendien moet
veegschade van wild worden verhinderd omdat hierdoor invalspoorten voor de vlinder worden
beperkt.
De grote dennesnuitkever en de zwarte dennebastkever planten zich voort in verse naaldboomstobben. Aantasting vanjonge dennebomen door het volwassen insekt iste voorkomen door het
uitstellen van een herbeplanting met minstens een jaar.
De denneschorswants veroorzaakt topsterfte en komt vooral voor in opstanden met een wijd
plantverband op oude heideterreinen.

Degrote dennesnuitkever

Fysische ofmechanische bestrijdingsmethoden
Bestrijding issoms mogelijk door vellen,snoeien en het verwijderen van aangetaste delen of nesten.
De kans op ernstige aantasting door bastkevers (lariksbastkever, letterzetter, dennescheerder) is
te verminderen door het stelselmatig verwijderen van alle kwijnende en aangetaste bomen
(Verordening Schadelijke Dieren van het Bosschap).

Biologische en chemische bestrijdingsmethoden
Wanneer preventieve bosbouwkundige methoden niet voldoen, kan de beheerder kiezen voor de
bestrijding van de grote dennesnuitkever met deltamethrin of permethrin (namen van werkzame
stoffen). Dit zijn de enige insekticiden die in Nederlandse bossen zijn toegestaan.
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De rijksoverheid streeft door middel van het Meerjarenplan Gewasbescherming (1991) naar een
vermindering van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.
Biologische bestrijding van ziekten en plagen is mogelijk door bijvoorbeeld inenting met andere
schimmels (bij honingzwam en hartrot), het gebruik van lokstoffen of van biologische bestrijdingsmiddelen.

Bescherming tegen wild
Zowel bij kunstmatige alsnatuurlijke en spontane verjongingen kan bescherming van de jonge
aanplant of zaailingen noodzakelijk zijn tegen schade door konijnen, zwijnen, reeën en/of herten.
Bij nieuwe bossen op verruigde voormalige landbouwgronden (set-aside-regeling) kan ook muizenschade een probleem vormen. Zonder maatregelen kan plaatselijk de slagingskans van een verjonging sterk worden beperkt.
De volgende schadebeelden zijn te onderscheiden.Vooral vreet- en veegschade beperken de slagingskans van verjongingen.

Vreetschade
-

het eten van verschillende soorten bladeren, naalden en jonge opslag;
het afbijten van stammetjes, takjes en boomtoppen;
het eten van knoppen van loof- en naaldbomen door kleine zoogdieren;
het knagen aan boomwortels door woelmuizen, vooral in boomkwekerijen en bebossingen
van voormalige landbouwgronden.

Veegschade
Reewild en herten vegen hun gewei. Vooral na de voltooiing van een nieuw gewei en in de
bronsttijd (om een geurspoor achter te laten) wordt veel geveegd.Jonge buigzame bomen
ondervinden veel schade aan schors en takken.Veegschade levert alleen problemen op bij een
hoge wildstand. Harsafscheidende boomsoorten worden door het wild gemeden.

Schuurschade
Herten en zwijnen schuren regelmatig hun huid aan bomen. De schors kan zo geheel worden
weggeschuurd. Tot een hoogte van 1,20 m wordt de schade voornamelijk veroorzaakt door zwijnen, boven de 1,30 m vooral door het edelhert. Vooral bij een hoge wildstand is schuurschade
een probleem.

Schilschade
Schilschade ontstaat alsweinig voedsel voorhanden isvoor het wild; bijvoorbeeld alser sneeuw
ligt. Dit geldt zowel voor de kleine knagers (konijn, haas en muis tot 50 cm hoogte) als voor
reeën en herten (boven 50 cm). Kleine knagers knagen dwars op de groeirichting. Grote schillers
stropen schorsrepen af in de lengterichting van de boomstam. Schilschade aan scheuten ontstaat
ook vaak uit verveling of spanning als beesten lang in dekking moeten blijven voor het publiek.
Beschermingsmaatregelen kunnen schade voorkomen of beperken:
- preventief wildbeleid, veelal door middel van een actief wildbeheer, ook binnen de rasters.
De konijnenstand is helaas slecht te reguleren;
- preventief niet opsnoeien om veegschade te beperken;
- mechanische middelen per terrein (bijvoorbeeld rasters om percelen). Rasterszijn erg kostbaar
in aanleg èn onderhoud. Hergebruik kan hierin enige verlichting brengen (Hellinga, 1994).
Door de rasters wordt de wilddruk in overige gebieden geconcentreerd. Een alternatief isom
kruinen van omgewaaide bomen te laten liggen ter bescherming van jonge planten;
- mechanische middelen per plant, bijvoorbeeld gaaskokers of spiraalkokers om individuele
planten. Individuele bescherming moet alleen worden gekozen bij geringe aantallen plantsoen (enkele honderden stuks) en moeilijk af te rasteren perceelgedeelten;
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'chemische' middelen perplant: Wöbra, eenharsprodukt metgrof zand erin omvegen te
voorkomen ofgeuren diehetwild moeten afschrikken;Mprotect, een smeer- of spuitmiddel
voor deafweer van konijn enhaas.
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Een wroetendzwijn kan schade veroorzakenaandeverjonging
(foto:R. Peltzer)
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Muizenschade bijbebossingen istevoorkomen ente bestrijden door:
- ploegen enzwart houden vandegrond;
- bermen indebuurt niet ruig te laten worden omdat zealsbesmettingsbron fungeren;
- ondergroei te maaien enaftevoeren (ditkan zeer kostbaar zijn door deinzet van mensenen
machines, toch beschikken veel voormalige landbouwers over voldoende tijd enmachines);
- hetplaatsen vannestkasten enzitstokken voor natuurlijke vijanden vanmuizen (Moraal &
Kuiper 1992, VanderJagt 1992).
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Schade door
muizenkomt
vooralvoorbij
bebossingen van
voormalige
landbouwgronden
(foto: L Moraal)

Bestrijding ongewenste vegetatie na verjonging

£

Behalve degewenste boomsoorten ontstaat opverjongingsvlakten begroeiing diesoms hinder
veroorzaakt door concurrentie omvocht, voedingsstoffen enlicht. Devegetatie kandeverjonging direct beschadigen (hangen over dejonge aanplant ofzaailingen) of indirecte gevaren
opleveren door brand enschadelijk ongedierte.
De beheerder kandeze hinder wegnemen. Hijkanookpreventief deverspreiding vangrassenen
kruiden voorkomen, zoals invoorgaande hoofdstukken isbesproken.
Deze maatregelen zijn ookmogelijk omdeontwikkeling vaneenzoomvegetatie testimuleren of
het openhouden vanbospaden enopen plekken tegaranderen.
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Preventieve bestrijding van ongewenste vegetatie kan plaatsvinden door:
- bij het inleidende beheer de hoeveelheid licht die de bodem kan bereiken stelselmatig beperkt
te houden;
- terrein- en bodemvoorbereidende maatregelen, dat wil zeggen maatregelen vóór het
moment van verjonging;
- het kiezen van de goede verjongingsmethode, goed plantsoen, het juiste planttijdstip en de
goede planttechniek.
De bestrijding van hinderlijke vegetatie in de verjonging is mogelijk door:
- het maaien of kneuzen van stroken met een lichte klepelmaaier of slagmaaier, soms een cirkelmaaier, of met een kneusrol (adelaarsvaren);
- handmatige verwijdering rondom bomen of in onregelmatige verjongingen met een bosmaaier of eenzeis;
- selectieve bestrijding met chemische middelen, bijvoorbeeld met bosmaaiersproeiers. Dit kan
beter zo beperkt mogelijk worden toegepast want 'baat het niet, dan schaadt het misschien
wel' (Schütz & Van Tol 1981).
Chemische bestrijdingsmiddelen mogen niet meer worden toegepast in terreinen van
Staatsbosbeheer, behalve in overgangssituaties waar alleen gebruik van glyfosaat is toegestaan
(Staatsbosbeheer 1991).
Mechanische en chemische bestrijding van grassen en kruiden kan het beste gebeuren wanneer
de reservestoffen zijn opgebouwd en voordat het zaad rijp is, dat wil zeggen vanaf eind mei.
Adelaarsvarens moet men kneuzen of maaien wanneer de meeste jonge scheuten een lengte van
20 tot 30 cm hebben, het zogenaamde gebogen-staf-stadium (omstreeks juni).
Het bestrijden van ongewenste vegetatie isarbeidsintensief en duur. Bovendien is het vaak
weinig effectief omdat snelle hergroei optreedt (Schütz & Van Tol 1981).

Bestrijding ongewenste bomen of struiken
In verjongingseenheden kunnen bomen of struiken voorkomen die de verjonging hinderen
(concurrentie om licht, vocht en voedingsstoffen) of die niet passen (bijvoorbeeld te veel
overheersende exoten). In deel A is reeds ingegaan op het vraagstuk van de boomsoortenkeuze.
Vooral op sterk gestoorde en bemeste bodems komt het probleem van ongewenste boomsoorten voor. Bestrijding is niet altijd even effectief. Bovendien is bestrijding in een aantal
gevallen onnodig, de natuur doet haar eigen werk in de loop van de tijd bij de juiste hoofdboomsoorten (o.a. douglas) en beheervorm (gesloten, donker bos).
De bestrijding van ongewenste bomen is het meest effectief als het bos min of meer isgesloten.
Bomen kunnen worden geringd of, zo mogelijk pas gekapt als het hout rendabel iste oogsten.
De bestrijding van ongewenste bomen isalleen zinvol en mogelijk bij een consequent en gedegen bosbeheer.
Opslag iste bestrijden door uittrekken (bijvoorbeeld prunus), afzetten (bijvoorbeeld berk), ringen
of kappen van zaadbomen (bijvoorbeeld naaldboomsoorten) of chemische behandeling van
blad, stam of stobbe. Biologische bestrijding van prunus met loodglansschimmel iseen alternatief voor chemische bestrijding.
Sommige soorten moet men meermalen in het groeiseizoen afzetten (in het voorjaar als de sapstroom op gang isgekomen) eventueel in combinatie met het uittrekken van zaailingen.
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Over dit deel
Bij bosverjonging worden verschillende beheermiddelen gebruikt. Bij kunstmatige verjonging zijn
de meeste van de hier besproken middelen aan de orde. Bij natuurlijke verjonging wordt slechts
een beperkt aantal van de hier besproken apparatuur toegepast.
In dit deel wordt ook ingegaan op de inzetbaarheid en kosten van beheermiddelen in kleinschalig beheerde terreinen.
De informatie in dit hoofdstuk isonder meer gebaseerd op praktijkervaringen en waarnemingen.
De apparatuur wordt besproken onafhankelijk van de eventuele trekker. Over trekkers zijn enkele
opmerkingen te vinden in het deel diversen. Die toelichting bevat ook een uitleg van de kostenberekening.
De besproken middelen zijn:
- Takkenschuiven;
- Klepel- en slagmaaiers;
- Handgereedschap;
- Bodembewerkingsapparatuur;
- Containerplantsoen;
- Wildafweermiddelen.
Van al deze groepen worden de volgende onderwerpen besproken:
- aanbod;
- werking en behandeling;
- kosten.
Elk hoofdstuk wordt afgesloten met enkele aanbevelingen voor de aanschaf van de middelen en
met een beperkt overzicht van technische gegevens. Hierin staan de merken en typen waarvan
de importeur of fabrikant heeft gereageerd op het verzoek om informatie en die op de Nederlandse en Vlaamse markt worden aangeboden.

Takkenschuiven
De takkenschuif is een aanbouwwerktuig om takhout bij kaalslag op hopen of rillen te schuiven.
Takkenschuiven worden niet ingezet bij spontane en natuurlijke verjongingssystemen. Bij dit type
verjongingen dienen de takken zoveel mogelijk in het terrein verspreid te blijven als beschutting
voor de verjonging.

Uitvoeringen

90

Eriseen onderscheid te maken in:
- aanbouw;
- soort tanden;
- werkbreedte.
Erzijn schuiven voor vaste aanbouw aan het front van een trekker of montage in de driepuntsbevestiging achter de trekker.
Zowel vaste alsverende tanden zijn mogelijk. Frontschuiven met verende tanden worden met
name ingezet in terreinen waar stobben voorkomen. Voor het zwaardere werk wordt de frontschuif aan een wiellader (shovel) in plaats van aan een trekker bevestigd.
De werkbreedte varieert van 1,65 tot 2,50 m.
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Werking
Bij machinaal takkenschuiven is het noodzakelijk dat de gevelde stammen zijn verwijderd. Het
verspreid liggende takhout en de houtresten worden door de takkenschuif op hopen, takkenrillen, geschoven. De afstand tussen de rillen varieert van 10 tot 100 m en isafhankelijk van de
hoeveelheid takhout en de aanvaardbare breedte van de voet van de ril.Als de takkenrillen met
de hand worden gemaakt, isde afstand ongeveer 10 tot 20 m.
Bijtakkenschuiven met vaste tanden kunnen de tanden door aanraking met stobben verbuigen.
Tevens komt het veelvuldig voor dat de wielen doorslaan door de te grote weerstand van de
stobbe. Erontstaan dan onnodig diepe sporen of de trekker rijdt zichzelf vast.
Bij het gebruik van takkenschuiven met verende tanden bestaan deze problemen niet. De tand
die een stobbe raakt, wordt naar achteren gedrukt en zodra de stobbe isgepasseerd, komt de
tand weer in de oorspronkelijke stand terug.

Inzetbaarheid
Takkenschuiven zijn inzetbaar in terreinen die zijn bedekt met takken van het uitsnoeien en eventueel met restanten onbruikbaar hout. Stormvlakten met stobben van omgewaaide bomen kunnen problemen geven. Dergelijke stormvlakten kunnen, afhankelijk van de omstandigheden,
beter met een shovel of wiellader worden bewerkt.
De beste methode van werken is heen en weer te rijden (schuiven) tussen de takkenrillen. Slippen
en doorslaan van de wielen kan worden voorkomen door niet te grote vrachten tegelijk te verplaatsen.

£
Takkenschuivenmet verendetanden zijn goed tegebruiken in terreinen met stobben
(foto: Stierman bv)
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Onderhoud
Doorsmeren en andere onderhoudswerkzaamheden moeten door de bediener op locatie worden
verricht en nemen dagelijks ongeveer 10 minuten tijd in beslag.
Het wekelijks onderhoud wordt in de werkschuur of werkplaats verricht; ± 15 minuten.
Grote reparaties kosten al snel 3tot 4 uur en worden meestal door derden uitgevoerd.

Veiligheid en bedieningsgemak
Op een terrein met stobben wordt de chauffeur flink heen en weer geschud. Dit is niet te voorkomen; wel iseen ergonomisch aangepaste stoel vereist die dit soort schokken zo goed mogelijk
opvangt. Bovendien iseen omkeerbare stuurstand, waardoor de chauffeur zicht op het werk
heeft, uit ergonomisch oogpunt aan te bevelen.
Naast de veiligheidseisen die aan de trekker zijn gesteld, isde chauffeur verplicht bij een geluidsniveau boven 90 dB(A) gehoorbescherming te gebruiken. Al bij 80 dB(A) wordt het gebruik van
gehoorbescherming aanbevolen.

Milieu
Lekkage van olie isniet te voorkomen. Het gebruik van milieuvriendelijke afbreekbare olie wordt
daarom aanbevolen. Ook kan worden gekozen voor zwavelarme trekkerbrandstof.
Als alleen het takhout wordt verplaatst en zo min mogelijk humus, wordt deflora en fauna weinig verstoord. Wel kan insporing schade aan de bodem veroorzaken. Dit iste voorkomen door
een juiste bandenkeuze en -spanning en door niet te grote vrachten tegelijk te verplaatsen.

Produktiviteit
Op oppervlakten groter dan een halve hectare isde werktijd (incl. algemene tijd) ± 6,5 uur per
hectare. Voor het bewerken van kleinere oppervlakten wordt de werktijd per hectare groter naarmate de oppervlakten kleiner worden:
- voor oppervlakten van 0,05 ha is de benodigde tijd per ha ± 9 uur.
- voor oppervlakten van 0,20 ha isde benodigde tijd per ha ± 8 uur.
De produktiviteit is afhankelijk van:
- de hoeveelheid en het soort takhout;
- de terreinomstandigheden, waaronder draagkracht, helling en aanwezige stobben;
- het type machine.

Kwaliteit
Een bewerkt terrein isvrij van grof takmateriaal. De takkenrillen zijn smal (maximaal 4 m breed).
Erzijn geen diepe sporen in de bodem, terwijl de humuslaag onberoerd isgebleven.

9t

De afstand tussen de rillen (tussen de 10 en 100 m) is afhankelijk van de hoeveelheid takhout en
de aanvaardbare breedte van de takkenril. De gevormde rillen zijn hoger en compacter dan met
de hand gevormde rillen.
Als de takkenrillen tijdens de velling met de hand worden gemaakt, isde afstand tussen de takkenrillen sterk afhankelijk van de stamlengte en de hoeveelheid takken. Meestal wordt een
afstand van ongeveer 20 m aangehouden. De bomen worden dan visgraatsgewijs geveld zodat
zevrij blijven van gestapeld takhout.
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Kosten
KOSTEN PER DRAAI-UUR

Takkenschuif
Aanschafprijs(ƒ)

7.000

16.000

25.000

Afschrijving (jaarxdraai-uren)

10x250

10x250

10x250

Onderhoudskosten (//jaar)

280

640

1.000

Overige kosten(//jaar)

680

1.450

2.260

Kosten perdraai-uur(//uur)

6,35

14,10

22,05

Kosten perwerkuurvandemachine(//uur)

4,45

9,85

15,40

Kosten perwerkuurvandetrekker (//uur)

21,55

26,05

26,05

Manuur (//uur)

40,-

40,-

40,-

Produktiviteit(uur/ha)

8,5

6,5

6,5

Kostenperha (//ha)

560

495

530

KOSTEN PEROPPERVLAK

Takkenschuif

Aanbevelingen
Eentakkenschuif heeft bij voorkeur verende tanden, zodat stobben kunnen worden gepasseerd.
De trekker moet een vierwielaandrijving hebben en uit ergonomisch oogpunt een omkeerbare
stuurinrichting.

Merken
TAKKENSCHUIVEN

MERK

werkbreedte aantal

tanden

max.gewicht richtprijs(ƒ) fabrikant/

type

(cm)

geveerd

(kg)

tanden

importeur

opgehangen

Kloosterziel

BAAS

4

nee

450

200

7

nee

500

7.400

140

2

nee

350

4.360

200
MALLIEU

5.600

(grijper)

Klepel- en slagmaaiers
Klepel- en slagmaaiers verbrijzelen liggend takhout en zijn te gebruiken voor eerste dunningen in
rijen beplantingen.
Het is niet gebruikelijk om klepel- of slagmaaiers in te zetten bij spontane of natuurlijke verjongingssystemen. De klepelmaaier voor het bosbeheer is een meer robuuste uitvoering van de
klepelmaaier voor kruidachtige gewassen. De slagmaaier iseen zwaar uitgevoerde cirkelmaaier.

9C

Uitvoeringen
Erzijn verschillende uitvoeringen van klepel- en slagmaaiers. Beide machines kunnen in de driepuntshefinrichting vóór of achter de trekker worden gemonteerd.
Ze worden aangedreven vanuit de aftakas. Het benodigde aftakasvermogen isafhankelijk van de
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zwaarte van de uitvoering en varieert tussen de 40 en 100 kW. Dewerkbreedte ligt tussen 1,10
en 2,20 m. Vermogen en werkbreedte zijn aan de lage kant.

Speciale uitvoeringen
Een nieuwe type machine isde klepelfrees. Deze heeft een metalen rol met daarop punten van
gehard staal. In twee of drie werkgangen wordt het takhout verkleind en met de bodem
vermengd. Zo ontstaat een redelijk homogeen plant- of zaaibed. Dewerkbreedte is minimaal
1,40 m.

Werking
Een klepelmaaier werkt door middel van een horizontale asmet klepels. Deze verkleinen het takhout dat daarna tegen de grond wordt geslagen.
Een slagmaaier verkleint het takhout met slagmessen (soms kettingen) die zijn bevestigd aan een
verticale draaiende as. Lossestukken hout, stenen en ook afgebroken messen kunnen onder de
maaier uit worden geslingerd.

Inzetbaarheid
Voor het verkleinen van takhout op kaalslagterreinen kan een klepel- of slagmaaier, zowel voor
als achter de trekker gemonteerd, worden ingezet.
Bij (onrendabele) dunningen, waarbij het staande hout systematisch wordt verwijderd, is alleen
een frontklepelmaaier geschikt. Hoe zwaarder het te verwerken materiaal, des te zwaarder moet
de in te zetten klepel- of slagmaaier zijn om binnen een aanvaardbare tijd tot een bevredigend
resultaat te komen.

Klepelmaaier
Klepelmaaiers kunnen, afhankelijk van het type, de breedte en de zwaarte, takhout en ander
kapafval met een diameter van 8 tot 30 cm verkleinen. Voor staand hout bij jonge aanplant (tot
15 jaar) is defrontklepelmaaier inzetbaar tot diameters van 10 tot 15 cm op borsthoogte.
De klepelmaaier wordt het meest gebruikt als obstakels zoals stobben en zwaar takhout voorkomen en bij het verwijderen van (licht) staand hout. Een trekker vanaf 75 kW isechter noodzakelijk. Alsvuistregel geldt: 0,75 kW per cm werkbreedte.

c
Een zware klepelmaaier verbrijzelt takhout tot 30 cmdoorsnede
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Slagmaaier
De slagmaaier is minder geschikt voor het verkleinen van liggend takhout. Slagmaaiers zijn inzetbaar in staand hout van 5 tot maximaal 10 cm diameter op borsthoogte.
De slagmaaier isvooral inzetbaar in een niet te zware begroeiing en in minder ruig terrein, met
weinig stobben en weinig zwaar takhout.
Als de machine in de fronthef wordt ingezet voor staand hout, is het resultaat weinig bevredigend.
Een slagmaaier isweliswaar kwetsbaarder dan een klepelmaaier, maar met een minder zware
trekker (20-55 kW) kan een goed resultaat worden verkregen.
Door scharnierende ophanging kunnen de messen bij zware obstakels uitwijken. Alser geen
hoge stobben, sloten en dergelijke in het terrein zijn, moet motorgereedschap of handgereedschap worden gebruikt.

Klepelfrees
De klepelfrees isvooral geschikt alser een zware takkenlaag ligt. Als dat nodig is,verkleint deze
machine de takkenlaag en vermengt het verbrijzelde hout met de bovenste 3tot 5 cm minerale
grond zodat een goed plant- en zaaibed ontstaat. Deze vorm iswel duurder en vraagt relatief
veel energie (minimaal 100 kW).

Vereiste kennis
Kennis en ervaring is nodig voor het oplossen van kleine technische storingen, zoals het vervangen van klepels of messen en de afstellingen. Dewerkhoogte van de messen of klepels moet worden afgesteld boven de hoogte van de stobben.

Onderhoud
Onderhoud en kleine reparaties, zoals het vervangen van klepels en het aandraaien van bouten,
moeten ter plaatse worden uitgevoerd en de tijd daarvoor bedraagt gemiddeld 15 minuten per
dag.
Voor doorsmeren geldt + 10 minuten per dag.Verdwenen of ongelijk versleten klepels of messen
veroorzaken ernstige trillingen en moeten systematisch of paarsgewijs worden vervangen.
Het wekelijks onderhoud (doorsmeren, controle op draaiende delen en dergelijke) inclusief de
trekker gebeurt meestal in de werkschuur en kost ongeveer een uur.
Grote reparaties in de werkplaats, zoals het plaatsen van een nieuwe klepelas, vragen ± 4 uur.

Veiligheid
Klepel- en slagmaaiers moeten van een dubbele rij hangende kettingen zijn voorzien die wegspringende stukken hout of machine-onderdelen tegenhoudt. Bij in werking zijnde machines
mogen zich geen personen bevinden binnen een straal van 60 m bij de klepelmaaier en 80 m bij
de slagmaaier. Het plaatsen van waarschuwingsborden isaan te bevelen.

Bedieningsgemak
Voor dit werk iseen trekker met bosbouwuitvoering aan te raden (bodemplaat, tralies, veiligheidsglas) die beschikt over een veiligheidscabine, draaibare stoel en voldoende been- en werkruimte. Een goed zicht vanaf de trekker op het werk is belangrijk.
Cehoorbescherming isverplicht boven 90 dB(A), aanbevolen vanaf 80 dB(A).Veiligheidsschoeisel
en veiligheidshelm zijn aan te bevelen.

**•-'

Milieu
Bijtrekkers is olielekkage niet te voorkomen. Het gebruik van milieuvriendelijke hydrauliekolie
wordt daarom aanbevolen, evenals zwavelarme trekkerbrandstof.
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Insporing door de trekker is niet te voorkomen. Aanwezig takhout beperkt de insporingsschade.
Door klepelen en slagmaaien wordt het takhout sterk verkleind. Hierdoor ontstaat schade aan
bodemflora en -fauna. Bijde klepelfrees wordt het geklepelde materiaal met de bovenste grondlaag vermengd, waardoor versnelde mineralisatie optreedt en planten en dieren kunnen worden
geschaad.

Produktiviteit
De benodigde tijd voor het klepelen en slagmaaien (6 tot 9 uur per ha, inclusief algemene tijden)
issterk afhankelijk van de ingezette maaier en het terrein. De produktiviteit hangt af van de diameter, de massa en de taaiheid van het te verbrijzelen materiaal en van het stamtal per hectare.
Terreinen kleiner dan een halve hectare vragen relatief meer tijd. Bij 0,4 ha isdat 10 % en bij
0,05 ha kan dat oplopen tot 60 % meer tijd.

Kwaliteit
De kwaliteit van het klepelen en slagmaaien hangt af van de machines en de zwaarte (dikte en
soort) van het takhout. Het takmateriaal wordt door een slagmaaier tot vrij lange stukken
gekneusd. Een slagmaaier werkt niet zo 'diep' als een klepelmaaier en laat daardoor wat ruiger en
langer materiaal achter.
Voor latere mechanische grondbewerking (plantvoren maken, woelen en machinaal planten)
moet het takhout tenminste tweemaal worden verbrijzeld. Dit is noodzakelijk omdat hele en
onvoldoend verkleinde takken voor het kouter opstropen. Het onderliggende takkenpakket is na
de eerste werkgang nog gedeeltelijk intact. Dit maakt een tweede werkgang noodzakelijk.

Kosten
Klepels gaan afhankelijk van de omstandigheden en gebruiksintensiteit een week tot maximaal
zes maanden mee.
KOSTEN PER DRAAI-UUR

Klepelmaaier
Aanschafprijs (ƒ)

8.000

12.000

20.000

30.000

50.000

Afschrijving (jaar x draai-uren)

3x400

3x400

3x400

3x400

3x400

Onderhoudskosten (//jaar)

3.600

3.600

6.000

9.000

15.000

Overige kosten (//jaar)

687

981

1.589

2.324

3.794

Kosten per draai-uur (//uur)

16,70

24,95

41,45

62,05

103,25

72,25

KOSTEN PEROPPERVLAK

Klepelmaaier
Kosten per werkuur van de machine (//uur)

11,70

17,45

29,05

43,45

Kosten per werkuur van de trekker (//uur)

19,60

26,05

26,05

37,65

37,65

Manuur (//uur)

40,-

40,-

40,-

40,-

40,-

Produktiviteit (uur/ha)

9,0

9,0

9,0

6,5

Kosten per ha (//ha)

640

750

855

785

6,5
975
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K O S T E N PER D R A A I - U U R

Klepelfrees

Slagmaaier
Aanschafprijs (ƒ)

6.000

12.000

Afschrijving (jaar x draai-uren)

3x400

3x400

30.000
3x400

Onderhoudskosten (//jaar)

1.800

3.600

9.000

Overige kosten (//jaar)

587

1.094

2.493

Kosten per draai-uur (//uur)

8,65

17,15

51,25

KOSTEN PER OPPERVLAK

Klepelfrees

Slagmaaier
Kosten per werkuur van de machine (//uur)

6,05

12,00

35,85

Kosten per werkuur van de trekker (//uur)

19,60

21,55

26,05

Manuur (//uur)

40,-

40,-

40,-

Produktiviteit (uur/ha)

9,0

9,0

9,0

Kosten per ha (//ha)

590

660

915

Aanbevelingen
Kiesde juistewerkbreedte en denk aan het vermogen van de trekker. Detrekker moet voorzien
zijn van eenvierwielaandrijving, een kruipversnelling en eenveiligheidscabine. Eenomkeerbare
stuurinrichting is aan te bevelen.
Let op devorm en zwaarte van de messen of klepels. Hoe massiever de klepels, hoezwaarder het
te bewerken takhout kan zijn. Te lichte klepels of messen kunnen veel storingen geven.Te zware
klepels verhogen het energieverbruik. Eventueel verzwaarde, minder aan slijtage onderhevige
klepels met een opgelaste slijtlaag kunnen worden gebruikt.
Bij de slagmaaier moet de afslaghoogte instelbaar zijn.
Bij de klepelmaaier moeten de klepels en klepelas gemakkelijk kunnen worden vervangen.
Dit geldt ook voor de slagmessen van de slagmaaier.
Eenverstekstelling kan gewenst zijn.

9C
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Merken
KLEPELMAAIERS EN SLACMAAIERS

MERK

vereist

werkbreedte

gewicht

aantal

max.stam-

richtprijs

fabrikant/

type

vermogen

(cm)

<kg)

klepels/

diameter

(ƒ)

importeur

messen

(cm)

530

8

10

(kW)

J.Huntjens

B.A.B

150

30

150

7.000

180

40

180

600

12

10

7.500

200

50

200

650

12

10

8.000

220

60

220

700

12

10

8.500

Fossion

BERTI
TFB/Y

140

18

140

460

12/24

160

22

160

510

14/28

180

26

180

600

16/32

200

29

200

650

18/36

220

33

220

690

20/40

250

41

250

730

22/44

270

52

270

820

24/48

285

59

285

850

26/52

Bandit 1100

25

110

185

33

10

5.500

Bandit 1700

25

170

330

44

10

11.500

Bandit 2200

30

220

475

164

10

13.200

Dabekausen

BOMFORD

FAE

Deom (B)

FK4L

125

29

150

500

20

15

150

37

175

550

24

15

175

44

200

600

28

15

100

33

95

600

16

25

125

44

120

740

20

25

150

52

145

880

24

25

175

59

170

1020

28

25

200

66

195

1150

32

25

FMM

st

225

74

220

1280

36

25

250

81

241

1410

40

25

FMH
125

74

120

1440

20

40

150

88

145

1680

24

40

175

103

170

1920

28

40
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KLEPELMAAIERS EN SLAGMAAIERS (VERVOLG)

MERK

vereist

werkbreedte

gewicht

aantal

max.stam-

richtprijs

fabrikant/

type

vermogen

(cm)

(kg)

klepels/

diameter

Cf)

importeur

messen

(cm)

(kW)

200

110

195

2160

32

40

225

118

215

2400

36

40

250

125

240

2640

40

40

121

330

2700

MJ1.4

25

140

550

24.240

Mil.8

40

180

850

27.600

Huet

HUET
D6 H250

front

Wim van Breda

MERICRUSHER

M|2.3

70

230

900

30.500

M)4,6

80

460

2050

o.a.

15MD

44

147

925

21

6

30.850

150D

68

166

1275

26

8

41.280

100

45

100

850

2

10

8.500

140

45

140

1000

2

10

10.250

werkdiepte 20 cm

Boeke-Heesters

NICOLAS

D. Kurst)ens

PANTER

PERFECT

vanWamel

KL

verstek

120

26

120

320

8

6

6.395

90 cm

135

27

135

370

8

7

6.740

105 cm

150

30

150

400

9

7

6.920

120 cm

150

30

150

545

8

9

7.525

117 cm

180

33

180

590

12

8

8.050

147 cm

200

38

200

620

12

9

8.200

167 cm

220

44

220

685

12

9

8.565

187 cm

FO 120

74

150

1300

28

22

39.250

FO220

88

150

2000

38

25

72.500

KV

ROUSSEAU

Van den Bergh(B)

Stierman

SEPPI
Forst-M
175/1

83

175

200/1

83

200

28

30

o.a

3200

32

30

200/2

o.a

99

200/3

121

200

3215

32

30

o.a

200

3240

32

30

225/1

o.a

83

225

3500

36

30

o.a

2900
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KLEPELMAAIERS EN SLAGMAAIERS (VERVOLG)

MERK

vereist

werkbreedte gewicht

aantal

max. stam-

richtprijs

type

vermogen

(cm)

klepels/

diameter

(ƒ)

(kg)

(kW)

messen

fabrikant/
importeur

(cm)

225/2

99

225

3515

36

30

o.a

225/3

121

225

3540

36

30

o.a

250/1

121

250

3840

40

30

o.a

125

29

125

685

20

15

18.490

150

33

150

790

24

15

19.600

175

39

175

895

28

15

22.600
25.200

Mini

200

46

200

1000

32

15

225

53

225

1105

36

15

o.a

250

58

250

1210

40

15

o.a

Fl25

75

125

1200

20

30

o.a

Fl50

90

150

1440

24

30

33.800

F175

100

175

1680

29

30

36.500

F200

120

200

1920

33

30

39.975

F225

150

225

2200

38

30

48.500

F250

180

250

2500

42

30

51.300

125

40

125

786

20

20

o.a

150

45

150

974

29

20

o.a

175

54

175

1100

29

20

o.a

200

63

200

1176

33

20

o.a

225

72

225

1294

38

20

o.a

VD110V

22

110

430

12

10

11.750

VD150MV

30

152

560

17

10

12.500

W80

10

80

190

5

8

4.410

W100

14

100

220

6

8

4.880

W125

18

125

250

8

8

5.300

V125

20

125

425

8

10

6.180

95 frontmont.

V150

22

125

455

10

10

6.900

125 frontmont.

V I 75

25

175

490

12

10

7.695

145 frontmont.

V200

30

200

520

14

10

8.450

165

V225

34

225

550

16

10

8.920

180

V250

38

250

575

18

10

9.725

190

DF150

22

150

450

10

10

v.a 6.195

FWP150

30

150

455

10

10

6.600

Midi

Van den Bergh(B)

VANDAELE

VOTEX

Vogelenzang
verstek (cm)

mog.

mog.

9C
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Handgereedschap
KLEPELMAAIERS EN SLAGMAAIERS (vervolg)

MERK

vereist

werkbreedte

gewicht

aantal

max.stam-

richtprijs

fabrikant/

type

vermogen

(cm)

(kg)

klepels/

diameter

(ƒ)

importeur

messen

(cm)

12

10

7.395

frontmontage

(kW)

FWP 175

35

175

490

mogelijk

WILLIBALD

Pols& zn

UFK155

70

155

1800

30

10

UFK215

75

215

1800

40

10

25.375

UFM180

77

180

1420

36

12

44.960

UFM 225

88

225

1650

44

12

48.630

24.700

Handgereedschap
Handgereedschappen zijn hulpmiddelen voor hetverwijderen vanverruiging, grassen,kruiden,
struiken en bomen tot ongeveer 10 cm stamdoorsnede.
Ze zijn onder teverdelen in maai-,slag-enzaaggereedschap. Alsmaai-en zaaggereedschap is
ook motorhandgereedschap bruikbaar. (Zie ook bosmaaiers in het thema Bermbeheer en motorzagen in het thema Stads- en Laanbomen.)
De maximale werkbreedte met het maai- en zaaggereedschap bedraagt 1,5 m.

c
links: De Schülerboszeis isinzetbaarinhetbosbeheer
rechts: MetdeFolscheprunusrooieris inkorte tijdveelopslag te verwijderen
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Kapmessen: gertel, Zweedskapmesenhiep

Werking
Van de diverse gereedschappen wordt tussen haakjes het inzetbereik gegeven, uitgedrukt in diameter op afzethoogte.
Maaigereedschappen:
- de Schüler boszeis:zware kruidachtige begroeiing, bramen, houtige gewassen met het trekmes (1 tot 2 cm);
- de bosmaaier met een slagmes (1 tot 2 cm).
Eénhandig slaggereedschap (alle 2 tot 3 cm):
- gertel;
- Zweeds kapmes;
- hiep;
- handbijl.
Tweehandig slaggereedschap:
- de Dauner sikkel, aan twee kanten gescherpt (2 tot 3 cm);
- de rodax, met een slagmes in een meshouder (2 tot 5 cm);
- de Zweedse sikkel, enkelzijdig gescherpt (3 tot 5 cm);
- de Finsesikkel, enkelzijdig gescherpt (tot maximaal 8 cm);
- de bijl (tot maximaal 10 cm).
De Folsche prunusrooier isgeschikt voor het uittrekken of afzetten van jonge prunus en ander
ongewenst loofhoutopslag tot 3 cm stamdoorsnede.

c
Sikkels: Dauner,Finse, Zweedse sikkelenrodax

908

Handgereedschap

Handzaaggereedschap:
- de handzaag met pistoolgreep (éénhandig, 2 tot 3 cm);
- de grote en kleine beugelzaag (één- of tweehandig, tot 15 cm);
- de jirizaag (tot 10 cm).

Handzagen:
van onder naar
bovenkleine
beugelzaag,
handzaag met
pistoolgreep,
jirizaag met
beschermkap
engrote beugelzaag

Motorzaaggereedschap:
- de bosmaaier met eenzaagblad met beitel- of driehoeksbetanding (tot 10 cm stamdoorsnede);
- de lichte motorzaag (stamdoorsnede meer dan 8 cm).
Bij het afzetten van houtige gewassen kan een combinatie van hand- en of motorhandgereedschap worden gebruikt. Bijvoorbeeld de combinatie van de rodax voor het dunnere hout en de
jirizaag voor het dikkere hout. Zo worden de technische en ergonomische voordelen van de
diverse gereedschappen optimaal benut.

Vereiste kennis
Vooral goed gebruik van handgereedschap vraagt van de gebruiker ervaring in het werken
ermee. Zowel fysiek als ergonomisch kunnen anders problemen ontstaan. Het gebruik van bosmaaiers of motorzagen vereist zeker een goede opleiding en ervaring.

Onderhoud
Voor handgereedschap wordt het onderhoud beperkt tot het scherp en schoon houden van het
gereedschap. Gereedschappen met een verwisselbaar mes,of zaagblad zijn de rodax, de Folsche
prunusrooier, de beugelzaag en de jirizaag.
Voor motorgereedschap wordt de onderhoudstijd verhoogd door controle, scherpen, tanken en
het opheffen van storingen.

Veiligheid

9C

Bij obstakels moet omzichtig worden gewerkt omdat anders schade ontstaat aan het gereedschap.
Werk met handgereedschap niet te dicht bij elkaar. Voor het gebruik van de motorzaag geldt een
veilige afstand van minimaal 2 meter en voor de bosmaaier 10 meter.
De veiligheid van de gebruiker staat of valt met het juiste gebruik. Gebruik bijlen en sikkels met
twee handen en alleen alser voldoende ruimte is.
Let op het goed vastzitten van de steel of handgreep.
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Veiligheidskleding, een veiligheidshelm en veiligheidsschoenen zijn verplicht. Bij inzet van motorgereedschap isveiligheidskleding en gehoorbescherming verplicht.
Bedieningsgemak
Gebruik het gereedschap waarvoor het isgemaakt. Dat isveilig en minder belastend.Te licht
gereedschap werkt extra belastend.
Handgereedschap dat met twee handen wordt gehanteerd, isover het algemeen gunstiger.
Fysiek is het gebruik van handgereedschap zwaarder dan dat van motorgereedschap.
Motorgereedschap kan minder aantrekkelijk zijn in verband met trillingen, geluid en gewicht. De
inzet van motorgereedschap iseconomisch echter vaak gunstiger dan handgereedschap.

Milieu
Bij motorgereedschap komen uitlaatgassen en smeerolie (kettingolie) in het milieu. Het gebruik
van afbreekbare kettingolie en milieuvriendelijke tweetaktbrandstof wordt aanbevolen.

Produktiviteit
De produktiviteit isgegeven inclusief algemene tijden, bij een bedekkingsgraad van 25 tot 75 %:
- maai- of slaggereedschap 8 tot 25 uur per ha;
- bosmaaier (bramen en houtige gewassen) 7tot 15 uur per ha;
- bosmaaier (houtige gewassen >5 cm voetdikte) 5 uur per 1.000 stuks;
- motorzaag (houdige gewassen) >5 cm voetdikte) 5 uur per 1.000 stuks;
- Folsche prunusrooier 3 uur per 1.000 stuks.

Kwaliteit
Maak goede afspraken over de afzethoogte.
Soms blijven puntige stobben in het terrein aanwezig.

Kosten
KOSTEN PER DRAAI-UUR

Handgereedschap

Bosmaaier (incl.

Lichtemotorzaag

draagstelen kleding)

(incl.kleding)

Aanschafprijs(ƒ)

100

1.500

1.300

Afschrijving (jaarxdraai-uren)

5x200

3x300

2x500

225

2.156

Overige kosten (//jaar)

12

512

877

Kosten perdraai-uur(//uur)

0,16

3,96

7,29

Onderhoudskosten (//jaar)

KOSTEN PER EENHEID

Handgereedschap

ÏC

Bosmaaier (incl.

Lichte motorzaag

draagstelenkleding)

(incl.kleding)

Kosten perwerkuurvande machine (//uur)

0,11

2,77

5,10

Manuur (//uur)

40,-

40,-

40,-

Produktiviteit (uur/1.000stuks)

variabel

3

5

130

230

Kosten(ƒ/!.000stuks)
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Bodembewerkingsapparatuur

Aanbevelingen
Voor het afzetten van jonge kruidachtige of houtige gewassen met een geringe diameter is de
Schüler boszeis een goed handgereedschap. Een alternatief isde bosmaaier met een slagmes.
Voor het afzetten van bramen en lichte houtige gewassen isde Dauner sikkel als handgereedschap zeer geschikt.
Als motorhandgereedschap isde bosmaaier met een slagmes een goed alternatief.
Voor het bestrijden van zwaardere houtige gewassen is het volgende handgereedschap inzetbaar:
Dauner sikkel, gertel, hiep, kleine handbijl, Zweedse sikkel, Finse sikkel, handzaag met pistoolgreep, kleine beugelzaag en de jirizaag.
Als motorhandgereedschap zijn de bosmaaier met een zaagblad en de lichte motorkettingzaag
een goed alternatief.

Merken
Technische gegevens zoals de doorslagdiameter zijn besproken bij de inzetbaarheid van het
verschillende handgereedschap.
Voor de aanschaf van handgereedschap wordt verwezen naar de regionale leveranciers.

Bodembewerkingsapparatuur
Bodembewerkingsapparatuur kan worden ingezet bij natuurlijke en kunstmatige verjongingssystemen. De bodem wordt beter geschikt gemaakt voor deverjonging door een meer of minder
diepe bewerking:
- toplaagbewerking: tot 15 cm diepte;
- bouwvoorbewerking: tot 25-40 cm diepte;
- diepe bodembewerking: meer dan 25-40 cm.

Uitvoeringen
De volgende machines zijn te onderscheiden voor het maken van:
- plantplekken: kulla, kulloo, kraan met puinbak;
- plantgaten: plantgatenwoeler, plantgatenboor;
- plantvoren: bosploeg, cultuurploeg, Deense vorenfrees;
- een zaaibed: (schijven)eg, klepelfrees (voor de laatste zie Klepel- en slagmaaiers).
De ophanging van de machines isaan de driepuntsbevestiging (voor of achter).
De aandrijving isvanuit de aftakas of hydraulisch.
De werkbreedte varieert afhankelijk van het werktuig van 20 tot 90 cm.
De apparatuur vereist van de trekker (aftakas)vermogen of trekkracht:
- Voor de plantplekkenmaker is het aftak- of hydraulisch vermogen tenminste 30 kW.
- De woeler met een diameter van 45 cm en een lengte van 60 cm vereist ± 45 kW.
- Voor plantgatenboren van 10 tot 100 cm diameter met een boorlengte tot 90 cm is20 tot 50
kW nodig.
- Voor de bosploeg iseentrekkracht van tenminste 45 kW nodig.
- Voor de cultuurploeg en Deense vorenfrees iseen trekkracht van 50 kW nodig.
- Voor de schijveneg is een trekkracht nodig van tenminste 40 kW.
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Deplantgatenwoelermaakt
bodemlagen loszonder
ze volledig temengen
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£enplantplekkenmakerverwijdertpleksgewijs vegetatie

Werking
P/onfp/e/c/cen
De plantplekkenmaker iseen aanbouwwerktuig voor het pleksgewijs verwijderen van de toplaag
van de bodemvegetatie of ruwe humuslaag, waardoor een plantplek wordt vrijgemaakt Hierna
wordt in handkracht in de plantplek geplant of gezaaid of isnatuurlijke verjonging mogelijk.
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Voordat de plantplekkenmaker kan worden ingezet, moet takhout op rillen zijn gebracht of
geklepeld.
De afstand tussen de plantplekken en de plantplekgrootte kunnen worden ingesteld. Aandrijving
isvanuit de aftakas of hydraulisch.
Een vierwielige (of rups) hydraulische kraan met puinbak kan onder ongunstige terreinomstandigheden plantplaatsen maken na het klepelen van het takhout. Hierdoor worden meer
rijen gemaakt.

Plantgaten
Een plantgatenwoeler maakt plantplekken door de grond los te woelen. Daarbij wordt tevens
een gedeelte van de humus met de bovengrond vermengd. De lagen worden wel losgemaakt
maar blijven ongeveer op hun plaats.
De plantgatgrootte isafhankelijk van de ingezette woeler (diameter van 15 tot 80 cm).
De aandrijving geschiedt door middel van de aftakas.
Woelen kan het beste enkele maanden voor het planten gebeuren in verband met nazakken van
het terrein.
Een plantgatenboor maakt een plantplaats door de grond uit het plantgat te halen en deze
rondom het gat te leggen. Ook hier wordt de humus min of meer met de minerale grond
vermengd.
De plantgatgrootte hangt af van de ingezette boor.
De plantgatenboor is met een klein boorelement ook inzetbaar voor het boren van paalgaten.
De boren worden door de aftakas aangedreven en zijn gemonteerd in de driepuntsbevestiging.
Kleinere plantgatenboren zijn 'motorhandgereedschap', te bedienen door één of twee man. Ze
worden aangedreven door een tweetaktmotor.
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Decultuurploeg verwijdert dehumuslaag om een plantvoor te creëren
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Plantvoren
De bosploeg maakt plantvoren door de ruwe humuslaag en een gedeelte van de minerale grond
op een rug te leggen. Dit kan aan één kant of aan weerszijden van de voor zijn. Erontstaan 5 tot
10 cm diepe voren van 30 tot 45 cm breed.
De cultuurploeg maakt met schaalvormige, diep getande schijven een humusvrije plantvoor door
alleen de humuslaag links en rechts van de plantvoor te leggen. Hier zit vrijwel geen minerale
grond tussen. De schijven die aan twee scharnierende armen zijn bevestigd, maken een roterende beweging. Door plaatsing onder een hoek ontstaat frictie, waardoor de toplaag van de
bodem wordt afgetrokken. De plantvoorbreedte wordt geregeld door de schijven onder een
bepaalde hoek te plaatsen.
De plantvorenfrees of Deense vorenfrees bewerkt de plantstrook (35 cm breed) met een frees die
de humuslaag en het takhout klepelt tot een diepte van 5 cm onder het maaiveld. In de ontstane
plantstrook kan met de hand worden geplant. Erkan ook een plantelement worden aangebouwd
om in dezelfde werkgang machinaal te planten. De aandrijving isvanuit de aftakas.

Zaaibed
Bijzaaibedvoorbereiding kan de (schijven)eg worden ingezet. Deze bewerkt de toplaag van het
reeds geklepelde terrein, een ruige begroeiing of grasmat, zodat bodemverwonding optreedt.
Hierin kan zaad makkelijk ontkiemen.
Gewone eggen ondervinden veel storingen als stobben aanwezig zijn, maar schijveneggen tot
een werkbreedte van 2,50 m zijn wel inzetbaar op herbebossingsterreinen.
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i Met deschijvenegwordt eenzaaibed
a gemaakt voorkunstmatige of natuurlijke
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914

Bodembewerkingsapparatuur

Inzetbaarheid
De omstandigheden, hetaantal obstakels, dehoeveelheid takhout, degrootte endevormvan
het tebewerken terrein enhetverwachte resultaat bepalen dekeuze van hetwerktuig.
Crondbewerking moet onder voldoende droge omstandigheden plaatsvinden.
In herbebossingsterrein hoeft een kleine hoeveelheid takhout (grove-dennenkaalslag)met
geringe diameters (tot3cm)geen bezwaar tezijn voor een goed resultaat. Iserveel takhout
(douglas- offijnsparterrein), danishetresultaat minder goed enisvooraf klepelen ofop rillen
schuiven vanhettakhout noodzakelijk.
Ongeklepeld (kaalslag)terrein kanniet worden bewerkt meteen plantplekkenmaker, woeler,
ploeg of plantmachine.
De cultuurploeg kanwel werken onder condities waarbij takhout aanwezig is, maar hetresultaat
hangt sterk afvan dehoeveelheid takhout.
BijdeDeense vorenfrees isvooraf klepelen niet noodzakelijk. Bijschijveneggen isgoed klepelen
noodzakelijk, maar een beperkt aantal stobben (tot10 cmhoogte) isgeen probleem.
In devolgende tabel issamengevat wanneer klepelen nodigis.
WANNEER ISKLEPELEN NODIG?

bodembewerkingswerktuig

veeltakhout

weinigtakhout

plantplekkenmaker

ja

nee

woeler/boor

ja

l'a

bosploeg

ja

ia

cultuurploeg

ja

nee

Deense vorenfrees

nee

nee

(schijven)eg

ia

ja

Vereiste kennis
Kennis ofervaring isbelangrijk, vooral bijhetafstellen. Eenslecht afgestelde bosploeg of plantplekkenmaker geeft veel storingen eneen onaanvaardbaar eindresultaat.

Onderhoud
De machines moeten regelmatig worden gereinigd.
Het onderhoud van dediverse werktuigen diedoor een aftakas worden aangedreven, loopt niet
ver uiteen. Per dag zal ongeveer 10 minuten moeten worden uitgetrokken voor controleen
doorsmeren. Ook voor decultuurploeg isdoorsmeren noodzakelijk.
Voor een bosploeg ishetbelangrijk datdeploegschaar blank blijft. Over hetalgemeen is er
weinig wekelijks en/of jaarlijks onderhoud.

Veiligheid
Bij deze werktuigen isweinig gevaar aanwezig voor deomstanders.
Bijdeplantgatenwoeler moet men oppassen voor wegslaande stukken hout.
BijdeDeense vorenfrees isdeplaats van defrees zodanig geconstrueerd datdeveiligheid voor
omstanders isgegarandeerd, mits een afstand van enige meters wordt aangehouden.
De aftakas, deaftaktussenas enalle andere gevaarlijke delen moeten zodanig zijn afgeschermd
dat degebruikers geen gevaar lopen inaanraking te komen metdeze onderdelen.
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Tevens is het aan te bevelen de aftakas en de aftaktussenas te voorzien van een slipkoppeling.
Bij storingen en/of doorsmeren van werktuigen met een aftakas- en/of hydrauliekaandrijving
moet de motor altijd worden afgezet.

Bedieningsgemak
De trekker moet voldoen aan ergonomische eisen zoals een goede stoel (gedeeltelijk draaibaar),
goed overzicht op de bedieningsorganen en zicht op het te bewerken terrein.

Milieu
Milieuvriendelijke afbreekbare hydrauliek-olie en zwavelarme brandstof isaan te bevelen.
Door de trekkerwielen ontstaat insporing, afhankelijk van de hoeveelheid aanwezig takhout en de
humuslaag. Inzeven tot tien jaar isde schade weer verdwenen als gevolg van mechanische en
microbiologische processen. Door het verplaatsen van de humuslaag ontstaat een plaatselijk
verhoogde mineralisatie.

Produktiviteit
De benodigde tijd per werktuig:
plantplekkenmaker
1,7 uur per 1.000 stuks;
woeler/boor
4 uur per 1.000 stuks;
bosploeg
5 uur per ha;
cultuurploeg
4 uur per ha;
Deense vorenfrees
5 uur per ha;
(schijven)eg
3 uur per ha.
Bijveel (zwaar) takhout zal een extra klepelgang nodig zijn. Dit kost al naar gelang de hoeveelheid takhout tussen de 4 en 6 uur per ha extra.
De produktiviteit isafhankelijk van:
- de terreinomstandigheden;
- de zwaarte van de vegetatie- of humuslaag;
- de grondsoort en het profiel;
- de vereiste bewerkingsdiepte;
- de werkbreedte en/of de afstand tussen piantvoren of plantplekken;
- de afstelmogelijkheden;
- het trekkervermogen;
- de rijsnelheid.
Bij kleine oppervlakten neemt de produktiviteit af. Afhankelijk van het werktuig en terreingrootte
istot maximaal 60 % meer tijd nodig zoals blijkt uit de volgende tabel.
Bij de plantgatenwoeler, plantgatenmaker en klepelmaaier speelt de schaal een minder grote rol
dan bij het maken van piantvoren.

c

Kosten
De invloed van de oppervlakte van verjongingseenheden op de kosten voor klepelen, ploegen,
woelen en handmatig planten is in de volgende tabellen weergegeven. De kosten zijn geïndexeerd. De kosten bij een oppervlakte van 1,0 ha zijn op 100 gesteld (Schaafsma 1992).
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RELATIEVE KOSTEN BEWERKINGEN HANGEN AF VAN DE SCHAAL VERJONGINGSEENHEID

Activiteit

Schaal verjongingseenheid
1,0 ha

0,5 ha

0,2 ha

0,1 ha

0,05 ha

klepelen

100

100

107

114

129

ploegen

100

100

118

140

162

woelen

100

101

104

112

117

KOSTEN PER DRAAI-UUR

Plantplekkenmaker

Woeler

Ploeg

Aanschafprijs (ƒ)

13.000

9.000

8.000

Afschrijving (jaar xdraai-uren)

10x250

10x250

10x250

Onderhoudskosten (//jaar)

520

450

360

Overige kosten (//jaar)

1.212

850

850

Kosten per draai-uur (//uur)

11,60

8,45

8,10

Plantplekkenmaker

Woeler

Ploeg

Kosten per werkuur van de machine (//uur)

8,15

5,90

5,65

Kosten per werkuur van de trekker (//uur)

19,60

19,60

21,55

Manuur (//uur)

40

40

40

Produktiviteit (uur/1.000 stuks)

1,7

4,0

5,0

Kosten per ha (//ha)

115

260

335

Cultuurploeg

Deensevorenfrees

(Schijven)eg

Aanschafprijs (ƒ)

37.500

32.000

7.000

Afschrijving (jaar x draai-uren)

10x250

10x250

10x250

Onderhoudskosten (//jaar)

1.500

3.200

400

Overige kosten (//jaar)

3.368

2.735

876

Kosten per draai-uur (//uur)

32,95

35,25

8,00

Cultuurploeg

Deensevorenfrees

(Schijven)eg

23,10

24,70

5,60

KOSTEN PER OPPERVLAK

KOSTEN PER DRAAI-UUR

KOSTEN PER OPPERVLAK

Kosten per werkuur van de machine (//uur)
Kosten perwerkuur van detrekker (//uur)

21,55

21,55

21,55

Manuur (//uur)

40

40

40

Produktiviteit (uur/ha)

4,0

5,0

3,0

Kosten per ha (//ha)

340

430

200

op

917

Basverjonging

Een omkeermechanisme voor plantgatenboren kostƒ 500 tot ƒ 1.100. Verlengstukken kosten
ƒ 150 tot ƒ 250.
Een boor met een diameter van 8 tot 1 30 cm en een lengte van 50 tot 200 cm kostƒ 200 tot
ƒ 4.000. Een boor met een diameter van 6 tot 35 cm (2-4 kg) kostƒ 200 tot ƒ 500.

Aanbevelingen
Zorg bij aangedreven werktuigen voor een goede beveiliging van de aftakas en een beveiliging
tegen overbelasting.
Bij plant- of paalgatenboren iseen omkeermechanisme en een gemakkelijk te verwisselen boorelement aan te raden.

Merken
BODEMBEWERKINGSAPPARATUUR, EXCL. PLANTGATENBOREN
MERK

benodigd

gewicht

werkbreedte

bevestiging/

richtprijs

fabrikant/

type

vermogen

(kg)

(cm)

veiligheid

(ƒ)

importeur

(kW)
P.G. Pas;Kurstjens

BOSPLOEG

60

700

30-60

driepunt

8.400

45

350

45

driepunt/
slipkoppeling

8.900

60

910

40-60

driepunt

25.800

45

500

50

driepunt/
(hydraulisch)

13.000

Wim vanBreda

HEWI
Woeler-unit

Stierman

LOFT
Cultuurploeq

SKOGMAST-Kulla
Plantplekkenmaker
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PLANTGATENBOREN

MERK

benodigd

gew.

type

vermogen

(kg)

aandrijving

beveiliging

(kW)

omkeer-

richtprijs

fabrikant/

mech.

(ƒ)

importeur

leverb.
Schelltech

BLOCK

WB3

26

aftakas

WBC3

15

aftakas

o.a.

WBS

11

aftakas

o.a.

WB1

11

aftakas

o.a.

18

aftakas

slipkoppeling

ia

o.a.

Ceres

CERES
Ceres

2.195

slipkoppeling

Samex

DANUSER

18

G20/40

80

aftakas

Vlogtman

ECEDAL
tweegaats

37

aftakas

viergaats

37

aftakas

slipkoppeling

nee

10.645

nee

13.430

WimvanBreda

HEWI

45

350

aftakas

slipkoppeling

nee

8.900

XAC 400

0.9

8.1

tweetakt

slipkoppeling

nee

1.250

500

1.4

11.6

tweetakt

slipkoppeling

nee

1.500

1,4

11

tweetakt

slipkoppeling

v.a. 20

90

aftakas

slipkoppeling

boorunit

CebecoAgritech

ISEKI

JeeGee

MAKA
EA48

o.a.

Vormec

PEGORARO
Trivella

ja

3.000

3.550

Marcoklimaat

PFLANZFUCHS
PF 152

1,3

tweetakt

nee

PF 200

1,5

tweetakt

nee

3.825

PF 300

1,8

tweetakt

nee

4.645

ThomaTractoren

SILVATICI
mini

v.a. 15

150

aftakas

slipkoppeling

ja

2.805

junior II!

v.a. 20

170

aftakas

slipkoppeling

ja

3.720

junior

v.a. 30

170

aftakas

slipkoppeling

ja

3.720

junior spos/3

v.a. 30

185

aftakas

slipkoppeling

ja

4.750

S/3

v.a. 30

185

aftakas

slipkoppeling

ja

5.940

Mk2

v.a 50

220

aftakas

slipkoppeling

ja

4.275

3

v.a 40

240

aftakas

slipkoppeling

ja

5.400

2super

v.a 50

240

aftakas

slipkoppeling

ja

5.200

3super

v.a 50

260

aftakas

slipkoppeling

ja

6.165

3extra

v.a 60

350

aftakas

slipkoppeling

ja

7.120
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PLANTCATENBOREN (VERVOLG)

MERK

benodigd

gew.

type

vermogen

(kg)

aandrijving

beveiliging

(kW)

omkeer-

richtprijs

fabrikant/

mech.

(ƒ)

importeur

leverb.

STIHL

Andreas Stihlbv

nee

1.162

ja

2.750

slipkoppeling

ja

3.500

overdrukventiel

ja

5.930

90

ja

11.000

185

ia

16.700

nee

1.434

B 106

1,0

7,5

BT 308

2,5

21

v.a. 15

80

aftakas

HCVB250

60

hydraulisch

HGVB500
HCVB1000

tweetakt

slipkoppeling

VermeerHolland

VERMEER

MVB

ZENOAH

Yamaha

AC 431

1.8

9.1

AG 230

0,9

AG 531

1,7

tweetakt

slipkoppeling

5,1

tweetakt

slipkoppeling

nee

1.102

9,3

tweetakt

slipkoppeling

nee

1.596

Plantsoen en plantgereedschap
Voor handmatig planten kan naaktwortelplantsoen worden gebruikt. Een andere mogelijkheid is
planten van containerplantsoen of plugplantsoen.
De nadruk ligt in dit hoofdstuk op containerplantsoen, aangezien het planten van hiervan
minder tijd kost dan het planten van naaktwortelplantsoen en het werken met de plantbuis ergonomisch gunstiger is.
Het planten is mogelijk in geklepeld terrein,
meestal met voorbewerkte plantstroken of plantplaatsen.
Naaktwortelplantsoen wordt in zeer veelverschillende soorten, maten en leeftijden (2 tot 4 jaar)
geleverd. Per plantesoort en leeftijd verschillen
de plantverhoudingen (scheut/wortelkluit).
Containerplantsoen wordt ook in diverse maten
en leeftijden geleverd, ieder type containerplant
heeft een eigen plantbuisdiameter. De leeftijd
van containerplantsoen isin principe één jaar of
groeiseizoen. Ouder plantsoen isechter ook
leverbaar, maar kan niet meer met de plantbuis
worden geplant.

c

Containerplantsoen
geleverd (foto:
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wordt in diverse maten en leeftijden

Staatsbosbeheer)
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Het plantgereedschap voor het plaatsen van containerplantsoen isde plantbuis. Omdat de
afmetingen van de buis moeten overeenstemmen met de containerplant bestaan tenminste vier
buisdoorsneden.
Voor het planten van naaktwortelplantsoen zijn spade, halfronde plantschop en plantwig
geschikt.

Naaktwortelplantsoen wordt geplant met deplantwig of dehalfronde plantschop

Werking
De containerplant komt via de bovenopening van de plantbuis in het plantgat en wordt daarna
met de voeten aangedrukt. Het plantsoen wordt in een speciale plantbak meegedragen.
Bij gebruik van de spade of halfronde plantschop bestaat de kans dat worteldeformatie optreedt
(wortelsnoei, ondiep of klein plantgat, stugge grond, enzovoort) door een onjuiste planttechniek.
Door gebruik van een plantwig in gewoelde plantgaten wordt worteldeformatie voorkomen
doordat het wigvormige plantgat groot en diep genoeg isvoor de wortelkluit en wortelsnoei niet
nodig is.

9C

Inzetbaarheid
Het terrein moet bij planten van zowel containerplantsoen als naaktwortelplantsoen redelijk
begaanbaar zijn, terwijl het takhout min of meer moet zijn verkleind.
Eendikke humuslaag kan problemen opleveren bij het planten van het vrij kleine containerplantsoen. Uitdroging van de plant kan het gevolg zijn. De wortelgroei in de humuslaag wordt
beperkt, waardoor de bomen op latere leeftijd gevoeliger zijn voor windworp.
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Plantplaatsen gemaakt met een vorenploeg of een plantplekkenmaker kunnen het plantwerk lichter maken en een beter resultaat geven. Tevens is men het eerstejaar de vegetatieconcurrentie
kwijt. Bij beheerders bestaat daarom een voorkeur voor gewoelde plantplaatsen (Grimberg &
Oosterbaan 1992).

Vereiste kennis
Kennis van en ervaring met planten en plantmateriaal is noodzakelijk.

Werkmethode
De beste methode bij het planten van containerplantsoen isde volgende:
Tijdens het lopen naar de volgende plantplek pakt de planter een plant uit de plantbak en plaatst
deze in de buis. De buis wordt op de plantplaats in de bodem gestoken. Met de voet wordt op
de pedaal getrapt, waardoor de plantbuis de grond in getrapt wordt tot de juiste plantdiepte.
Bij onbewerkte grond kan dit enige moeite kosten.
De bek aan de onderzijde van de buis wordt geopend en er ontstaat een cilindervormig plantgat.
De containerplant zakt door de buis via de geopende bek in de grond (het doorvallen wil nog
wel eens haperen).
De buis wordt daarna omhoog getrokken en de grond wordt met de voeten aangetrapt, zodat
de grond goed aan het wortelkluitje aansluit.
Met de duim wordt de openstaande bek van de plantbuis via een ontgrendeling weer gesloten.

Tijdenshet lopen met deplantbuis pakt deplanter een plant uit debak enplaatst dezein debuis
(foto: Staatsbosbeheer)
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Het plantsoen moet aan het begin van de plantrijen van het perceel worden gelost om de planter
zo min mogelijk te laten lopen bij het vullen van zijn plantbak.
De planter kan dan steeds (per plantrij) met een volle plantbak beginnen. Na het planten moet
het verpakkingsmateriaal worden opgeruimd.

Onderhoud
Plantgereedschap moet men na gebruik (dagelijks) schoonmaken. Bewegende delen van de
plantbuis licht invetten kan gewenst zijn.

Werkgemak
Planten van naaktwortelplantsoen gaat met veel bukken, vooral bij het werken met spade of halfronde plantschop (plantgat graven en planten). Een plantbak of planttas is noodzakelijk.
De plantwig is alleen te gebruiken in losse en/of voorbewerkte grond. Het bukken wordt
gehalveerd (alleen planten). Erisgeen plantbak nodig.
Door gebruik te maken van containerplantsoen en een plantbuis isde arbeid duidelijk minder
vermoeiend en daardoor langer vol te houden, omdat wordt gewerkt met een rechte rug. Ook
bij naplanten en/of inboeten van bestaande (natuurlijke) beplantingen is met deze eenvoudige
plantmethode het vele bukken te verminderen. Gebruik van een speciale plantbak is noodzakelijk.

Produktiviteit
De benodigde tijd voor het planten van containerplantsoen, inclusief algemene tijden is 3,7 uur
per 1.000 stuks.
De benodigde tijd voor het planten van naaktwortelplantsoen is9 uur per 1.000 stuks
(Wanningen 1992).

Kwaliteit
De beste resultaten bij containerplantsoen worden bereikt na een terreinvoorbereiding gevolgd
door een grondbewerking (plantvoor of plantplaats). Door deze voorbereiding komt de plant
met de wortels in de minerale grond te staan zodat de kans op uitdrogen wordt verminderd.
Uit onderzoek isgebleken dat de aanslag van beide typen plantsoen (naaktwortel- en containerplantsoen) niet duidelijk verschilt. Containerplantsoen is gevoeliger voor wildschade (konijnenvraat), voor aantasting door de dennesnuitkever (ringen van de wortelhals) en voor overgroeiing
door andere vegetatie (containerplantsoen isvaak dunner en korter) (Grimberg & Oosterbaan
1992).
Schade aan het jonge plantsoen kan verminderen door in het voorjaar te planten (minder last
van wild door hoger aanbod van voedsel) en afgehard plantmateriaal te gebruiken (minder verdroging en bevriezing van de jonge scheuten). Waar dewilddruk groot is, moet men een raster
plaatsen.
Eris behoefte aan groter steviger plantmateriaal (tweejarig), wanneer veel overhangende vegetatie
in het terrein aanwezig is.

9C

Kosten
De plantkosten zijn onder meer afhankelijk van:
- de terreinvoorbereiding;
- de werkorganisatie;
- de plantmethode;
- de leveringswijze van het plantsoen.
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Containerplantsoen isop dit moment een paar cent duurder dan tweejarig naaktwortelplantsoen, maar goedkoper dan driejarige planten. De plantkosten zijn ten opzichte van naaktwortelplantsoen tot 60 % lager; het planten van containerplantsoen kostƒ 165 per 1.000 stuks, naaktwortelplantsoen ƒ 400 per 1.000 stuks (Wanningen 1992). De schaalgrootte heeft weinig invloed
op de planttijden. Een plantbuis kost ƒ 150 tot ƒ 250; ander gereedschap: ƒ 60 tot ƒ 95.

Aanbevelingen
Het gebruik van containerplantsoen biedt veel voordelen ten opzichte van het 'traditionele'
gebruik van naaktwortelplantsoen. De ervaringen met containerplantsoen zijn echter nog
beperkt. Een eerste onderzoek naar de bruikbaarheid van dit plantmateriaal wees voor de grove
den uit dat bosaanleg hiermee goed mogelijk is, maar dat er ook risico's aanzijn verbonden. De
conclusie is dat slechts bij lage wild- en vegetatiedruk bosaanleg met plugplanten verantwoord
is.Tegenover de risico's staan echter enkele belangrijke voordelen: minder conditieverlies van het
plantmateriaal en het plantwerk gaat sneller en is minder belastend.
Het containerplantsoen moet met de juiste plantbuis worden geplant, waarbij de doorsnede van
de buis gelijk isaan de doorsnede van de wortelpruik.

Merken
Het (Finse) merk Potti Putki (geleverd door Lannen bv) heeft plantbuizen met een doorsnede van
38, 50, 63 en 70 mm.
Sanvicken (geleverd door Stierman bv) heeft plantbuizen met een doorsnede van 40, 50, 70 mm
voor zowel links- als rechtshändigen.
Het containerplantsoen kan worden geleverd in:
- gesloten stapelbare dozen met 110 containerplanten;
- open niet-stapelbare dozen met 110 containerplanten;
- piepschuim teeltbakken met 50 tot 100 containerplanten;
- Veenman (statiegeld)kisten met 100 tot 400 stuks.

Wildafweermiddelen
Het is mogelijk om vreet-, schil-,veeg- en schuurschade te beperken. De keuze van maatregelen
hangt onder andere af van de grootte van het terrein en de hoeveelheden en soorten wild.
Erzijn verschillende mogelijkheden:
- Rasters;
- Individuele boombeschermers;
- 'Chemische' wildafweermiddelen.

Rasters
Erzijn veel verschillende uitvoeringen van rasters. De hoogte varieert van 0,50 tot 2,50 m. Erzijn
verschillende maasgrootten en gaaszwaarten. Voor ieder soort wild (klein, middelgroot en groot)
iseen aparte gaasuitvoering mogelijk.
Het materiaal voor rasters wordt gekozen op grond van de functie:
- wildraster van meerkantig vlechtwerk (harmonikagaas, zeskantig vlechtwerk);
- wildrasters met 'merkgebonden' vlechtwerk (b.v. Ursus-gaas heeft naar boven groter wordende afstanden tussen de horizontale loopdraden);
- puntdraadrasters;
- elektrische wildrasters;
- gecombineerde rasters.
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Bij de aanleg van een konijnenraster wordt het gaas minimaal 10 cm diep in de grond gegraven;
voor de overige rasters isingraven niet nodig.
Voor bescherming tegen wilde zwijnen iseen prikkeldraad aan de onderkant van het raster, vlak
boven de grond noodzakelijk.
Bij grotere omrasterde terreinen kan ook het plaatsen van wildroosters worden overwogen.
De gebruikte palen kunnen zijn van:
- duurzame houtsoorten (eik, robinia, eucalyptus, tamme kastanje);
- verduurzaamd hout;
- (gerecycled) kunststof.
Hoek- en schoorpalen moeten ± 50 cm langer zijn dan tussenpalen.

Konijnenraster
Rasterhoogte
afmeting tussenpalen
afmeting hoek- en schoorpalen
afstand tussen de palen
gaas

0,90 m
0 10 cm, lengte 1,60 m
0 12 cm, lengte 2,00 m
3,00 m (hart op hart)
zeskantig vlechtwerk 25, maat 25 x 0,8 x 1.200 mm,
alternatief:
geplastificeerd gaas; kunststof doek als gaas; ijzeren paaltjes.

Het gaas moet 10 cm worden ingegraven en 20 cm worden vlakgelegd.
Het gaas moet bij voorkeur onder een hoek van 70 graden naar buiten worden geplaatst.

Konijnenraster

a:

Toegepaste draden, alle zwaar verzinkt (3 x Zn):
- 1 puntdraad aan de onderkant van het gaas;
- 1 spandraad, 2,8 mm dik, in het midden van het gaas;
- 1 spandraad, 2,8 mm dik, 5 cm boven het gaas (om het op spanning te houden);
- binddraad, 2 mm dik.
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Wilde-zwijnenraster
Deze rasters zijn bij grote hoeveelheden zwijnen ook zwaarder uit te voeren. De grootste getallen
gelden voor deze zwaardere uitvoering. Door extra spandraden boven het gaas keert het raster
tevens herten.
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Wilde-zwijnenraster

Rasterhoogte
afmeting tussenpalen
afmeting hoek- en schoorpalen
afstand tussen de palen
gaas

1,00 of 1,50 m
0 12 cm, lengte 2,00 of 2,50 m
0 12 cm, lengte 2/50 of 3,00 m
4,00 m (hart op hart), bij zware uitvoering 3,00 m
zwaar 'merkgebonden' gaas 120/11 of vierkant vlechtwerk
4 0 x 2 , 7 x 1.800 mm

Het gaas wordt 20 cm ingegraven en 10 cm vlakgelegd.

Zwaar uitgevoerd wilde-zwijnenraster, tevens hertenkerend

Toegepaste draden, alle zwaar verzinkt (3 x Zn):
- 1 puntdraad aan de bovenkant van het gaas;
- 1 puntdraad aan de onderkant van het gaas;
- 1 puntdraad 5 cm boven het maaiveld (tegen het wroeten van de zwijnen);
- 1spandraad, 3,4 mm dik, in het midden van het gaas;
- binddraad, 2 mm dik.

r

Reeënraster
Rasterhoogte
afmeting tussenpalen
afmeting hoek- en schoorpalen
afstand tussen de palen
gaas
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1,70 m
0 12 cm, lengte 2,50 m
0 14 cm, lengte 3,00 m
4,00 m (hart op hart)
draaddikte 1,9 mm

Wildafweermiddelen

Toegepaste draden, alle zwaar verzinkt (3 x Zn):
- 2 puntdraden aan de boven- en onderkant van het gaas (dikte 1,7 mm);
- 2 spandraden, 3,4 mm dik, in het midden van het gaas;
- 2 spandraden, 3,4 mm dik, boven het gaas;
- binddraad, 2 mm dik.
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Reeënraster

Herten-, reeën- enwilde-zwijnenraster(combiraster)
Rasterhoogte
1,80 m
afmeting tussenpalen
0 12 cm, lengte 3,00 m
afmeting hoek- en schoorpalen
0 14 cm, lengte 3,50 m
afstand tussen de palen
4,00 m (hart op hart)
gaas draaddikte
1,9 mm
Van het gaas wordt ± 20 cm ingegraven.
Toegepaste draden, alle zwaar verzinkt (3 x Zn):
- 2 spandraden, 3,4 mm dik, in het midden van het gaas;
- 2 puntdraden aan de boven- en de onderkant van het gaas;
- 1 puntdraad 5 cm boven het maaiveld (tegen het wroeten van de zwijnen).
- binddraad, 2 mm dik.

Combiraster

9:

Elektrischezwijnen-en reeënraster
De kleinste maten kunnen worden toegepast wanneer het raster alleen zwijnen hoeft te keren.
rasterhoogte
0,50 of 1,10 m
afmeting tussenpalen
0 10 cm, lengte 1,40 of 2,00 m
afmeting hoek- en schoorpalen 0 12 cm, lengte 1,60 of 2,50 m
afstand tussen de palen
5 tot 10 m (afhankelijk van de terreingesteldheid)
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Toegepaste draden, alle zwaar verzinkt (3 x Zn):
- 2 of 4 spandraden, 3,4 mm dik, welke onder spanning komen te staan;
- 1 puntdraad 5 cm boven het maaiveld (tegen wroeten van zwijnen);
- binddraad, 2 mm dik.
Het raster wordt gevoed door een accu van 12 Volt, door een zonnepaneel in combinatie met
een accu of door het lichtnet met een transformator. Het schrikdraadapparaat moet ± 60 impulsen
per minuut afgeven.
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Elektrisch zwijnen- en reeënraster

Individuele boombeschermers
Er bestaan veel typen individuele boombeschermers:
- boomkokers;
- boommanchetten;
- boomnetten;
- boomkorven;
- overige boombeschermers (takken, krabbers e.d.).

Boomkokers
Boomkokers zijn ontwikkeld om de ontwikkeling van jonge bomen te bevorderen. Erzijn echter
twee belangrijke bijkomende voordelen aan kokers verbonden. Het eerste voordeel is bescherming tegen wildvraat. Ten tweede biedt de koker bescherming aan de stam tijdens spuiten met
bestrijdingsmiddelen.
Boomkokers hebben een lengte van 60, 100 of 120 cm en een diameter van 10 cm.
De boomkokers zijn in verschillende typen te leveren. Kokers die alvanaf defabriek rond worden
geleverd, zijn volumineus in het transport.
Erzijn platte kokers die op de werkplek met een 'ritssluiting' om de boom worden aangebracht
met bamboestokjes.
Erisook een vierkante uitvoering die op de werkplek moet worden uitgevouwen. Deze wordt
dus als een platte bundel getransporteerd (vergelijk verhuisdozen).

t

Boomkokers geven slechts een tijdelijke bescherming tegen vreetschade door konijnen, reeën en
herten. Het gedeelte van de boompjes dat boven de kokers uitgroeit kan worden aangevreten of
afgebroken op de kokerrand. De levensduur isvijf tot tien jaar.
Boomkokers kunnen ook zelf worden gemaakt van:
- gebruikte kunstmestzakken (per zak 10 stroken van 15x57 cm);
- vuilniszakken (per zak 10 stroken van 16x60 cm);
- landbouwplastic rol van 50 m en een breedte van 6 m bevat 3.500 stroken van 15x57 cm ).
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De levensduur isongeveer twee jaar. Het plastic moet men tijdig weer weghalen.

Boommanchetten
Boommanchetten zijn spiraalvormige boomkokers die eenvoudig om de boom kunnen worden
gewikkeld.
De manchetten zijn meestal gemaakt van PVCen zijn geperforeerd. De boommanchetten
beschermen goed tegen veeg- en schilschade. Aangezien de manchetten een koker met kieren
vormen, isde bescherming tegen vreetschade van vooral konijnen niet optimaal.
De boommanchetten zijn leverbaar in een lengte van 60, 75 en 100 cm. De breedte van de
manchetstrook isongeveer 4 cm.
Voordeel ten opzichte van kokers is dat de manchet snel kan worden omgelegd en niet ingroeit.
Beschadiging isechter niet uitgesloten bij snelgroeiende boomsoorten. Taksnoei is noodzakelijk.
Na (meermalig) gebruik moet men onbruikbaar geworden manchetten vernietigen.

Boomnetten
Door de boomstammen te omwikkelen met een net worden ze beschermd tegen vreet-, schil- en
schuurschade. Boomnetten zijn toepasbaar bij bomen ouder dan 7-10 jaar.
De (net)band wordt bovenaan de stam aangelegd (op ongeveer 2 m hoogte) waarna deze naar
beneden om de boom heen wordt gewikkeld met een kleine overlapping van de banen, er kan
om takken heen worden gewonden en opsnoeien is niet nodig.
Onderaan de boom wordt de rol losgesneden en het net wordt vastgeknoopt. Het net kan gedurende het gehele jaar zonder hulpmiddelen worden aangebracht.

Boomkorven
Boomkorven zijn staaldraad- of gaasconstructies (Italiaans gaasje) die om jonge bomen worden
geplaatst vooral in bijzondere situaties. Eventueel worden de korven met een eigen hoofdstang
of paaltje in de grond verankerd (soms tot 50 cm diep).
Korven hebben een levensduur tot 10 jaar en kunnen meermalen worden gebruikt.
Boomkorven bieden vooral bescherming tegen vreetschade van konijnen. Grotere boomkorven
bieden ook bescherming tegen vreet-, veeg- en schuurschade door reeën en herten.
Het effect van de boomkorf hangt af van de constructie en maaswijdte. De boomkorf moet
naderhand worden verwijderd om te voorkomen dat de korf in de boom ingroeit.

Overige boombeschermers
Naast de bovengenoemde individuele boombeschermers zijn hulpmiddelen om bomen te
beschermen:
- topbeschermers die om de tak of boomtop wordt aangebracht;
- boomdraden die alsspiraal tussen de takken rond de boom wordt gewikkeld;
- houten latjes aan een staander om de stam te beschermen;
- takken die om de (vooral oudere) bomen worden gebonden en worden vastgezet met touw
of draad.

Q f ^
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Deze beschermers worden tot nu toe niet in Nederland toegepast, mede door de minder hoge
wildstand dan in het omringende buitenland. Deze afweermiddelen vragen veel toezicht.
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Erzijn krabbers in de handel waarmee men de schors van de te beschermen boom enigszins kan
verwonden waardoor hars uittreedt. Dit beschermt de boom tegen veegschade en ook schil- en
vreetschade. Deze methode isalleen geschikt voor oudere naaldbomen met takvrije gedeelten.

'Chemische' wildafweermiddelen
Wöbra
Wöbra iseen in Duitsland ontwikkeld, niet toxisch middel tegen vraat bij bomen door onder
meer schapen, geiten, reeën, herten, hazen en konijnen.Wöbra bestaat uit een kunststofemulsie
als drager met daarin scherp kwartszand. Het middel wordt met de kwast op bomen aangebracht waarna het verhardt.
Het vormt een beschermende, ademende elastische laag die met de boom meegroeit. Deverbinding van kwartszand en kleefstof vormt na het uithardingsproces een harde, schuurpapierachtige
oppervlakte, die het knagen of het vegen van het gewei onplezierig maakt.
De beschermingsperiode zou meerdere jaren beslaan. Het aanbrengen kan niet bij vorst gebeuren.

AAprotect
AAprotect iseen chemisch middel met het werkzame bestanddeel Ziram (dithiocarbamaat).
Het voorkomt vreterij door hazen en konijnen bij jonge boompjes.
AAprotect kan tot kniehoogte op de stammetjes worden uitgesmeerd of verspoten. In de praktijk
wordt het in het najaar aangebracht om de boompjes gedurende dewinter te beschermen.

W.A.M.
W.A.M, iseen produkt op basisvan dierlijke teer voor het impregneren van lappen of touw. Door
het geïmpregneerde materiaal rondom het bedreigde perceel te spannen wordt een 'geurgordijn' verkregen, waarvoor wild (hazen, konijnen, herten en reeën) terugschrikt. Het geïmpregneerde materiaal weert het wild gedurende 4 tot 6weken af; herten en reeën blijven in sommige
gevallen zelfs langer dan een half jaar weg.
Zodra de werking niet meer voldoende blijkt te zijn, moet het materiaal opnieuw worden geïmpregneerd.

3C
Het 'chemische' middel Wöbra beschermtstammen of knoppen tegen veeg-,vreet-en schilschade
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Inzetbaarheid
Voor terreinen metkwetsbare beplanting iseenraster aante bevelen. Staan debomen bijvoorbeeld ineenoftwee rijen, danisindividuele bescherming goedkoper.

Vereiste kennis
Ervaring metdeaanleg vanrasters vereenvoudigt ditwerk. Ditgeldt vooral voor het aanbrengen
van hetgaas.
Voor hetwerken met'chemische' middelen (AAprotect) iskennis van voorzorgsmaatregelen
noodzakelijk. Raadpleeg ookdeverpakking.

Onderhoud
Controle van debeschermingsmiddelen isnoodzakelijk. Hetinsmeren metafweermiddelen moet
na verloop van tijd worden herhaald.
Vegetatie onder elektrische rasters moet worden gemaaid omeen verschroeide vegetatie en kortsluiting tevoorkomen.

Veiligheid en bedieningsgemak
Bij hetaanleggen vanrasters ishetvan belang zoveel mogelijk tewerken met (mechanische)
werktuigen, bijvoorbeeld voor hetgraven vaneengrondsleuf, hetboren vanpaalgaten enhet
strak trekken vangaas enspandraad metdraadspanners. Hetdragen vanveiligheidsschoenen en
handschoenen wordt aanbevolen.
Zie hetthema persoonlijke beschermingsmiddelen voor hetgebruik van chemische middelen.

Milieu
Verduurzaamde palen voor hetraster zijn niet milieuvriendelijk. Beter kunnen herbruikbare palen
van duurzame houtsoorten ofvan (gerecyclede) kunststof worden toegepast.
Rasters geven deomgeving eenminder ruim beeld enookindividueel behandelde bomen geven
geen mooi bosbeeld.

Produktiviteit
Als indicatie kunnen devolgende tijdnormen (manuur) worden gebruikt:
- konijnenraster
6uur/100 m;
- reeënraster
7uur/100 m;
- hertenraster
9 uur/100 m;
- zwijnenraster
5 uur/100 m.
Tijden voor hetplaatsen vanbeschermingsmiddelen endetoepassing van'chemische' middelen:
- boomkokers
2,0 uur/100 stuks
- boommanchetten
1,3 uur/100stuks
- boomnetten
3,4 uur/100 stuks
- boomkorven
8 uur/100 stuks
- Italiaanse gaasjes
1,9 uur/100 stuks
- Wöbra opstammen 0,6 uur/100 stuks
- Wöbra op knoppen
0,3 uur/100 stuks

Kwaliteit
Voor ieder soort raster iseengaassoort voorhanden, alof niet verduurzaamd. Gebruik van kunststof palen of duurzame houten palen verdient devoorkeur boven gecreosoteerde palen.
Bij hetplaatsen kangebruik worden gemaakt van paalgatenboren.
Plaatsing enookcontrole van derasters moeten nauwkeurig gebeuren.
Vaak moet binnen eenraster noggejaagd of gefretteerd worden. Uiteen Zwitsers onderzoek
bleek datzich meer reeën binnen hetdoor rasters beschermde terrein bevonden dandaarbuiten
omdat ergeen publiek enhonden binnen derasters waren.

*v_^
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Kosten
Kosten voor materiaal plus plaatsing van rasters:
konijnenraster
(0,90 m hoog)
reeënraster
(1,70 m hoog)
konijnen/reeënraster
(1,70 m hoog)
hertenraster
(1,80 m hoog)
zwijnenraster
(1,00 m hoog)

ƒ 15/m
ƒ 20/m
ƒ 25/m
ƒ 30/m
ƒ 15/m

Meestal wordt het raster na 5 tot 10 jaar verwijderd en kunnen onderdelen (gaas, kunststof
palen), indien goed behandeld, voor hergebruik in aanmerking komen.
Kosten voor materiaal en plaatsing van individuele boombeschermingsmiddelen:
- boomkokers
ƒ 580/100 stuks
- boommanchetten ƒ 125-175/100 stuks
- boomnetten
ƒ 200/100 stuks
- boomkorven
ƒ 5.000/100 stuks
- Italiaanse gaasjes ƒ 200/100 stuks
De levensduur isongeveer drie tot vijf jaar, sommige beschermingsmiddelen zijn opnieuw te
gebruiken.
Zelf gemaakte boomkokers kosten (inclusief plaatsen):
- gebruikte kunstmestzakken
ƒ 20/100 stuks
- vuilniszakken
ƒ 25/100 stuks
- landbouwplastic
ƒ 28/100 stuks
De levensduur isongeveer twee jaar.
Het aanbrengen van 'chemische' bestrijdingsmiddelen kost:
- stammen
ƒ 42/100 stuks plantsoen
- knoppen
ƒ 12/100 stuks plantsoen

Merken
Bijzonder hekwerk wordt geleverd door:
- Bekaert Nederland bv
- Van der Loo
- Veldman & Dijkstra bv
- Heras Hekwerk
Wildroosters door:
- Civerbo bv

- Arfman bv

Voor gaas en palen wordt verwezen naar regionale of plaatselijke verkooppunten of aannemers.
Boommanchetten, boomnetten en boomkorven (metaal of kunststof) in diverse maten worden
onder andere geleverd door:
- Heigo Nederland bv
- Arbori Arnhem

î:

Wöbra wordt geleverd door:
- Osco bv
AAprotect wordt geleverd door:
- AgrEvo bv
W.A.M, wordt geleverd door:
- Adko bv
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Overditdeel

Over dit deel
Veel werktuigen hebben een relatie met een trekkend, dragend of aandrijvend voertuig. In veel
gevallen isdat een trekker. In dit deel vindt u enige algemene opmerkingen over veiligheid en
gebruikersgemak van deze machines.
Aan bod komen ook enkele milieugevolgen van het werken met trekkers.
In de delen Cvan de meeste thema's worden de kosten en produktiviteit van de werktuigen aangegeven. In dit deel toelichting op de gebruikte gegevens.
Verder vindt u in dit deel een lijst met begrippen. Tot slot van Groenwerk vindt u twee adressenlijsten. Een lijst met adressen van fabrikanten, importeurs en leveranciers en een lijst met adressen
van instanties die zich bezighouden met groenwerk.

Trekkers
Veiligheid
De wettelijke eisen waaraan landbouwtrekkers moeten voldoen, staan in het
Landbouwveiligheidsbesluit 1975 en in de volgende P-bladen van de I.SZW, de voormalige
Arbeidsinspectie:
P-29 Vierwielige trekkers in de landbouw (1 981);
P-158/1 Bescherming van de aftaktussenas (Duits fabrikaat) (1989);
P-158/2 idem (Italiaans fabrikaat) (1986).
P-bladen zijn verkrijgbaar bij de districtskantoren van de I.SZW of bij het Directoraat-Generaal
van de Arbeid van het ministerie van Sociale Zaken.

Veiligheidsframe of -cabine
Ter bescherming van de bestuurder bij het kantelen van de trekker moet een beugel,frame of
cabine zijn aangebracht.
Wettelijk iseen OECD-gekeurde cabine alleen verplicht voor trekkers zwaarder dan 800 kg.
Voor lichtere trekkers isdit echter ook aan te raden.
Indien met een trekker op een helling van meer dan 20° wordt gewerkt, bijvoorbeeld op een
dijktalud, moet de trekker ongeacht het gewicht zijn voorzien van een veiligheidsframe, -beugel
of -cabine.
Een goede veiligheidscabine heeft veel voordelen boven een veiligheidsframe of -beugel. Een
cabine biedt bescherming tegen een hoog geluidsniveau, weersomstandigheden en andere
invloeden van buitenaf. Te denken valt hierbij aan stuivend zand of stof, wegschietende steentjes
of zwiepende takken in een beplanting.
Een deel van het effect van een goedsluitende cabine gaat verloren als hydrauliekslangen door
open ramen naar binnen worden gevoerd.
Bij het gebruik van chemische gewasbescherming zijn er cabines met luchtfilters. Voor een goed
effect moeten de filters frequent worden vernieuwd en moet men werken met gesloten ramen en
deuren.
Gehoorbescherming
Als de trekker is uitgerust met een zogenoemde geluidsarme (veiligheids)cabine, wordt het
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geluidsniveau binnen de cabine meestal gereduceerd tot een aanvaardbaar niveau van 80 dB(A).
Indien de cabine het geluidsniveau niet voldoende reduceert of als men werkt in een niet geheel
gesloten cabine, moet men gehoorbescherming gebruiken.
Bij een geluidsniveau boven de 90 dB(A) is het dragen van gehoorbescherming verplicht. Tussen
80 dB(A) en 90 dB(A) wordt het gebruik sterk aanbevolen omdat wetenschapppelijk isaangetoond dat een langdurige blootstelling aan een geluidsniveau boven 80 dB(A) op den duur tot
ernstige gehoorbeschadiging leidt.

Achteroverslaan en kantelen
Om achteroverslaan van een trekker te voorkomen, moeten zware te trekken werktuigen niet
hoger dan de hoogte van de achteras aan de trekker worden gekoppeld. De aankoppeling kan
het beste aan een trekpunt buiten de omtrek van de achterwielen gebeuren. Gebruik hiervoor de
zwaaiende trekhaak.
Indien een lage aankoppeling niet mogelijk is, moet het werktuig nog extra meteen ketting aan
de zwaaiende trekhaak worden verbonden. Deschakels van de ketting moeten een minimale
dikte hebben van 12 mm.
De ketting mag net niet gespannen staan;de trekker kan daardoor slechts een klein stukje met
de voorwielen omhoog komen maar niet achterover slaan.

Kantelbeveiliging met ketting

Frontgewichten kunnen extra druk op de vooras geven waardoor de bestuurbaarheid beter
wordt. Minstens 20 % van het trekkergewicht moet op de vooras rusten.
Eentrekker kan kantelen door terreinoneffenheden of door het rijden op steile taluds evenwijdig
aan de hoogtelijn. Ook kan een trekker kantelen doordat een getrokken werktuig of wagen kantelt.
Om de kans op kantelen bij het rijden op hellingen te verkleinen, kan men wielgewichten, dubbellucht of kooiwielen monteren. Een in verstek getrokken werktuig moet zich op een talud aan
de hoge kant bevinden. Om te voorkomen dat de trekker wordt gekanteld, moet een getrokken
werktuig of wagen voorzien zijn van een kantelhaak of -oog.
Mocht de trekker toch gaan kantelen, spring er dan niet af, maar houd u stevig vast aan het
stuur.

Aftaktussenas

10

Voor het aandrijven van een werktuig dat voor of achter een trekker isaangebouwd, wordt vaak
gebruik gemaakt van de aftakas. Aan de aftakas wordt de aftaktussenas bevestigd. Deze tussenas
moet doelmatig zijn afgeschermd. Tot deze bescherming behoren de volgende elementen:
- een kapje ('mastershield') over de aftakas en de aansluiting van de tussenas;
- een beschermbuis en trechters over de tussenas en de kruiskoppelingen;
- een stevige ketting bevestigd aan de beschermbuis èn het werktuig om te voorkomen dat de
beschermbuis meedraait.
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Voor het smeren, uitvoeren van reparaties en opheffen van storingen aan de trekker of het aanbouwwerktuig moet de motor steeds worden afgezet.

Hydrauliek
De aansluitingen van hydrauliekslangen op het hydraulisch systeem van de trekker moeten goed
functioneren. De stekkers moeten schoon zijn en de koppelingen moeten goed in elkaar sluiten
zodat ze niet kunnen losspringen. Tegen indringen van stof en vuil moeten de ontkoppelde veiligheidsventielen worden beschermd door een stofkap of afsluitdop.
Hydraulische slangen met hoge druk moeten afgeschermd zijn van de machinist. In de cabine
mogen uitsluitend starre verbindingen en leidingen zijn.
Verricht geen reparaties aan hogedruk-leidingen voordat de druk eraf isen vermijd contact
(hand/lichaam) met eventueel spuitende olie bij gaatjes in de hydrauliekleidingen.

Beschadiging
Ter bescherming van de trekker en onderdelen daarvan zijn voorzorgsmaatregelen te nemen
tegen beschadiging:
- beplatingen aan de onderzijde ter bescherming van het carter en het aandrijfmechanisme;
- beplatingen langs het motorgedeelte;
- beugels aan de voorzijde en bovenop (takglijders);
- bescherming van de verlichting;
- roosters rond de cabine bij gebruik van werktuigen die voorwerpen kunnen wegslingeren;
- slagvaste beglazing.

Verkeerstechnische eisen
Verder zijn de gewone verkeerstechnische eisen aan en verplichtingen voor verlichting, spiegels
en dergelijke van kracht.

Optische signalen
Bijzondere aandacht verdient het gebruik van werklichten en de oranje zwaailamp. Deze optische
signalen beschermen het verkeer en de werkers.
Het gebruik van zwaailichten op verhardingen isgeregeld in het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens (art.58). Men mag een zwaailicht voeren tijdens werkzaamheden op of vanaf een
verharding als er geen (permanente) afzetting of bebakening is. Bijwerk op de vluchtstrook met
een afzetting of bij werk op de berm mag men geen zwaailamp voeren, omdat het verkeer daardoor onnodig wordt afgeleid.
Beperk het gebruik van zwaailichten tot waar hinder voor het verkeer kan optreden. Naast de
hinder die het verkeer door afleiden kan ondervinden, speelt de persoonlijke veiligheid een
belangrijke rol: de lampen maken het verkeer ook attent op lopende werkers.
Vermijd een teveel aan verlichting op werk- en voertuig om te voorkomen dat het verkeer wordt
afgeleid en daardoor zelf in moeilijkheden raakt en problemen veroorzaakt.
Om ongevallen bij éénassige (tweewielige) trekkers te voorkomen, ishet noodzakelijk dat deze
voldoen aan bepaalde veiligheidseisen. Deze eisen zijn geformuleerd in P-blad 1 33 'Tweewielige
trekkers en aanbouwwerktuigen' (1981) van de I.SZW (voormalige Arbeidsinspectie).
De lengte van de stuurboom moet zo zijn dat de bediener geen gevaar kan lopen in aanraking te
komen met de bewegende delen van aanbouwwerktuigen.
Voorwerk op hellend terrein kan aan de lage kant dubbellucht worden gemonteerd.

10

Om een tweewielige trekker met een aanbouwwerktuig op sterk hellende terrreinen onder con-
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trole te kunnen houden, moeten aan de trekker touwen tegen het kantelen kunnen worden vastgemaakt. Deze touwen moeten door een tweede man worden vastgehouden.
De trekker moet bij voorkeur voorzien zijn van een inrichting die achteruitrijden met ingeschakelde aftakas en draaiend werktuig onmogelijk maakt.
Het smeren, uitvoeren van reparaties en opheffen van storingen aan de trekker of het aanbouwwerktuig moet steeds met afgezette motor plaatsvinden.

Cashandel
De gashandel moet voorzien zijn van een veiligheidsgas en een dodemansbeveiliging. Het veiligheidsgas zorgt ervoor dat de machine niet op hol kan slaan als men de macht over de machine
verliest. De dodemansknop maakt snel uitschakelen mogelijk.

Aftaktussenas
Als aan de aftakas van een tweewielige trekker een aftaktussenas wordt gekoppeld voor de aandrijving van een werktuig, moet de tussenas over de gehele lengte, inclusief de kruiskoppelingen,
doelmatig zijn afgeschermd. Een ketting aan de buis èn aan het werktuig moet voorkomen dat
de buis meedraait.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruik bij tweewielige trekkers de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen:
- gehoorbescherming;
- veiligheidsschoeisel;
- handschoenen;
- reflecterende kledingstukken;
- eventueel gezichtsbescherming.
Zie thema Persoonlijke bescherming, deel C.

Bedieningsgemak
Twee-assige trekkers
Om de werkomstandigheden te verbeteren, iseen aantal regels gesteld door de I.SZW. Deze
hebben tot doel eenzo groot mogelijke veiligheid, bescherming van de gezondheid en welzijn
van de werknemer te verkrijgen.

10

Voor langdurige werkzaamheden met en in een trekker moeten de volgende maatregelen worden getroffen:
- de stoel in de cabine moet aan de eisen van de bestuurder kunnen worden aangepast. Dit
betekent onder andere een in hoogte en rijrichting instelbare rugleuning, armleuningen en zitting. Ook moet de stoel trillingen voldoende dempen.
- Als er een meerijdersplaats is, moet dezezijn voorzien van een rugleuning.
- De pedalen en handels voor de bediening en besturing van trekker en werktuig moeten gemakkelijk bereikbaar zijn, ook alsdestoel enigszins gedraaid isom zicht op hetwerk te hebben.
- Ermoet voldoende bewegingsruimte zijn in de cabine of onder het frame, zowel boven het
hoofd alsvoor de benen. Let vooral bij Italiaanse en Japanse trekkers op ruimte voor lange
mensen!
- Een cabine moet afscherming bieden tegen werkgeluid, stof en weersomstandigheden. Het
resultaat ishet beste als de cabine gesloten blijft; dan iswel een klimaatregeling voor de cabine
noodzakelijk.
- De machinist moet goed zicht hebben op het werk, het werktuig en de route. Het zicht moet
rondom vrij zijn en mag niet worden belemmerd door hulpmiddelen als hydraulische armen.
- Eensnelkoppeling aan de driepuntshefinrichting verkort en verlicht het zware werk bij het aanen afkoppelen van werktuigen.
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Eénassige trekkers
Het werken met eentweewielige trekker is lichamelijk belastend (het trillingsniveau en geluidsniveau zijn hoog en de bediening issoms moeilijk). Daarom, en om de werkzaamheden ergonomisch zo gunstig mogelijk te kunnen laten verlopen, iseen aantal regels voor het werken met
tweewielige trekkers opgesteld door onder andere de I.SZW.
Besteed aandacht aan de volgende punten:
- De stuurbomen moeten zowel in de hoogte alszijdelings verstelbaar zijn om een optimale
werkhouding voor de bediener mogelijk te maken. De hoogte-instelling isgoed als de hoek
tussen boven- en onderarm circa 100° is.
- De afstand tussen de bedieningsman en het werktuig moet minstens 60 cm zijn.
- De bedieningshandels moeten zo dicht mogelijk bij de handvatten zitten. De afstand tussen de
handvatten moet + 45 cm zijn.

Dejuiste werkhouding achter eeneénassige trekker

De rijsnelheid van een aangedreven machine moet kunnen worden aangepast aan de loopsnelheid van de bedieningsman.
Om het nemen van bochten met een tweewielige trekker met een vermogen van meer dan 6 kW
te vergemakkelijken, moet de trekker voorzien zijn van een differentieel.
De door de trekker veroorzaakte trillingen werken door op de handen en armen van de bedieningsman. Een te hoog trillingsniveau isdoor anti-vibratievoorzieningen op de trekker en trillingsdempende handvatten te verminderen.
Het vaak te hoge geluidsniveau kan op den duur schadelijke gevolgen hebben voor het gehoor.
Gebruik daarom bij een geluidsniveau boven de 80 dB(A) gehoorbescherming. Bij een niveau
hoger dan 90 dB(A) is het gebruik van gehoorbescherming wettelijk verplicht.
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Gevolgen voor milieu
Het werken met trekkers met of zonder hydraulische functies is milieubelastend. Milieubelasting
treedt op door de uitstoot van verbrandingsgassen en door geluidshinder.
Het gebruik van zwavelarme diesel levert verbrandingsgassen die minder verzurend zijn. De uitstoot kan worden beperkt door een trekker met voldoende vermogen en de juiste versnelling en
toerentallen te kiezen. Ook door de routekeuze en door niet om te rijden is beperking van de uitstoot mogelijk.
Bij een dergelijk bewust gebruik wordt ook de geluidshinder verminderd.
Eentweetaktmotor heeft een grotere uitstoot van onvolledig verbrande brandstofdeeltjes dan
een Viertaktmotor. Dit iszowel voor de bedieningsman alsvoor het fysieke milieu ongunstig.
Tweewielige trekkers worden meestal niet met de slang afgetankt. Morsen bij het vullen van
brandstoftanks van tweewielige trekkers veroorzaakt bodemverontreiniging. Vermijd dit door het
gebruik van trechters of een jerrycan met een veiligheidsvuldop.
Lekkage van hydraulische apparatuur en de daarbij behorende slangen en koppelingen kan een
ernstige bodemverontreiniging met hydrauliekvloeistof of -olie veroorzaken. Het gebruik van
afbreekbare hydrauliekvloeistof vermindert de milieubelasting. Ter voorkoming van lekkage is
regelmatige controle van het systeem en de slangen nodig op:
- de torsie van de slangen;
- scherpe knikken in de slangen;
- scheuren in de slangen;
- de doorvoeren door de carrosserie;
- beklemmingen op de leidingen;
- spanning van te korte slangen.
Stop de machine of de hydropomp direct bij het constateren van lekkages.

Insporing
Insporing en kapotrijden van de zode en structuurbederf van de bodem door het grote gewicht
van een trekker met werktuigen zijn te beperken. De wieldruk kan worden verlaagd door gebruik
van dubbellucht of lagedruk-banden. Het maken van scherpe bochten moet men vermijden als
de zode vochtig isen afglijdt over de onderlaag. Meer informatie bij het thema Graslanden,
deel C, hoofdstuk Banden.

Kosten en produktiviteit
In de delen Cvan de meeste thema's worden de kosten en produktiviteit van de werktuigen aangegeven. De genoemde bedragen zijn indicatief. Met behulp van het computerprogramma
IMAG35 van het Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG) zijn de berekeningen gemaakt.
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Voor de werktuigen worden gepresenteerd:
- aanschafprijs;
- afschrijving;
- onderhoudskosten;
- overige kosten;
- kosten per draai-uur van het werktuig;
- kosten per werkuur van het werktuig;
- kosten per werkuur van trekker;
- kosten per manuur;
940
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produktiviteit;
kosten per eenheid (bijvoorbeeld m2).
Alle kosten en prijzen zijn exclusief btw.
De gegevens komen op de volgende wijze tot stand:

Aanschafprijs
Voor elk soort werktuig wordt een reële aanschafprijs gehanteerd. In de praktijk kan men duurder
of goedkoper uit zijn. Prijsverschillen werken door in de afschrijving, de onderhoudskosten en de
overige kosten.

Afschrijving
Voor elk soort werktuig wordt een bepaalde afschrijvingsduur gehanteerd. Deze duur wordt aangegeven in een aantal jaren met het aantal draai-uren per jaar.
De vervangingskosten worden gelijk verondersteld aan de aanschafprijs, de historische aanschafprijs. De restwaarde van het apparaat (d.w.z. de waarde van het apparaat na de afschrijving)
wordt gesteld op 10 % van de aanschafprijs. De jaarlijkse afschrijving is de aanschafprijs minus de
restwaarde gedeeld door de afschrijvingsduur.

Onderhoudskosten
Als benadering van de onderhoudskosten wordt de jaarlijkse afschrijving vermenigvuldigd met de
'onderhouds- en reparatiefactor'. Dezefactor is niet gelijk voor elk werktuig.
In de tabel zijn de gehanteerde onderhouds- en de reparatiefactoren voor een aantal werktuigen
weergegeven.
ONDERHOUDS- EN REPARATIEFACTOREN

werktuig

onderhouds-en reparatiefactor

bladblazer

0,5

borstelmachine

0,5

bosmaaiermetzaagblad

0,5

bosmaaier met draadsnijkop

2,0

eenassigeenkleine trekkers

1,0

eg/ploeg

0,5

graafmachine

0,9

grondboor

0,5

grondfrees/spitmachine

0,8

grotetrekkers

0,9

idem, eigenmotor

1,3
0,5

harkschudder
klepelmaaier(houtige vegetatie)

1,5

klepelmaaier (kruidige vegetatie)

0,5

kraan

0,9/1,0

iandbouwwagen

0,5

maai-zuigcombinatie

0,9

maaibalk

0,9

maaikorf

0,5

onkruidbrander

0,5

opraapwagensApers

0,5

plantmachine

0,5

shovel/wiellader

0,8
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O N D E R H O U D S - EN REPARATIEFACTOREN ( v e r v o l g )

werktuig

onderhouds- en reparatiefactor

slagmaaier

0,5

stobbefrees

1,1/1,5

takkenschuif

0,8
0,5

vangrailmaaier
verkleiningsmachine

1,0

aanbouw

0,5

verplantmachine
voorlader

0,7

woeler

0,5

Overige kosten
De overige kosten zijn opgebouwd uit:
- de rente; als rentepercentage wordt 8,5 % gehanteerd;
- de stallingskosten; hiervoor wordt ƒ 40 per benodigde m2 opslagruimte gehanteerd;
- de verzekeringspremies; de kosten voor wettelijke aansprakelijkheids- en cascoverzekering
worden benaderd met 1,5 % van de aanschafprijs voor zelfrijdende apparatuur en 0,5 % voor
niet-zelfrijdende apparatuur;
- de algemene opslagkosten (brandstoftank, opslag reserve-onderdelen e.d.);
- de verbruikte brandstoffen voor voortbeweging en aandrijving.

Kosten per draai-uur van het werktuig
De kosten per draai-uur zijn de som van de afschrijvingen, onderhoudskosten en overige kosten
gedeeld door de draai-uren van het werktuig.

iw
algemene tijd

basistijd
normtijd
Denormtijd isopgebouwd uit basistijd enalgemene tijd

De draai-uren vormen de basistijd, d.w.z. de feitelijke tijd die nodig isvoor bijvoorbeeld het borstelen op een verharding, het maaien van een berm, inclusief het manoeuvreren (draaien, steken).
Bijsommige werktuigen komt nog een aparte toeslag op de kosten per draai-uur voor verbruikte
materialen. Bijvoorbeeld verbruik van draad voor opraappersen, slijtage van borstels voor borstelmachines en verbruik van gasvoor onkruidbranders.
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Kosten per werkuur van het werktuig
Verondersteld wordt, dat het apparaat per werkuur (normtijd) daadwerkelijk voor 70 % wordt
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ingezet. De kosten per werkuur voor een machine zijn de kosten per draai-uur (basistijd) vermenigvuldigd met 0,7.
De werkuren bestaan uit de basistijd en de algemene tijd, d.w.z. de draai-uren plus de uren die
nodig zijn voor algemene voorbereiding (algemene tijd), zoals klein onderhoud, persoonlijke verzorging, kleine storingen aan de machine, werkbespreking, transport op het werk en dergelijke.
De tijd voor het dagelijks transport van en naar de centrale opslagplaats isgeen onderdeel van de
werkuren.

Kosten per werkuur van de trekker
Indien een aandrijvend voertuig, zoals een trekker, nodig is bij het werktuig, worden de kosten
daarvan per werkuur opgevoerd. Het aandrijvend voertuig kan bijvoorbeeld ook een Unimog
zijn.

Kosten per manuur
De kosten per manuur zijn de kosten van het uitvoerend en machinepersoneel. Deze kosten zijn
op ƒ 40 gesteld.

Produktiviteit
De produktiviteit isde prestatie die het werktuig onder gemiddelde praktijkomstandigheden
levert. De produktiviteit wordt meestal uitgedrukt in bewerkte oppervlakten (soms in bewerkte
afstanden) per werkuur.
Bij de bepaling van de produktiviteit wordt rekening gehouden met de benodigde algemene tijd
en met hindernissen die in de praktijk optreden (bijvoorbeeld obstakels in de berm bij het maaien).

Kosten per eenheid
De kosten per eenheid zijn de totale kosten voor de inzet van het werktuig (inclusief aandrijvend
voertuig en benodigd personeel) gedeeld door de produktiviteit. Dit zijn dus de kosten per
bewerkte oppervlakte of per bewerkte afstand. De kosten per eenheid worden uitgedrukt in guldens per vierkante of strekkende meter.
Voor de produktiviteit en de kosten per eenheid produkt worden soms onder- en bovengrenzen
aangegeven. Ook deze grenzen moeten met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd.
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Begrippen
Hieronder volgt een lijst met de meest gehanteerde begrippen. Zij zijn ingedeeld naar thema.

Croenrestprodukten
Compost

Groenafval

Croengrond
Groenrestprodukt

Zwarte grond

Produkt, geheel of grotendeels bestaande uit organische
afvalstoffen die met behulp van microorganismen zijn
afgebroken en omgezet tot een zodanig stabiel eindprodukt dat daarin alleen nog een langzame afbraak van
humeuze verbindingen plaatsvindt (BOOM).
Al het organische afval dat vrijkomt bij aanleg/onderhoud
van openbaar groen/wegbermen, alsmede (grof) tuinafval,
het organische deel van veegafval en al het afval dat hier
mee qua aard en samenstelling te vergelijken is.
Zwarte grond verkregen uit compostering van groenrestprodukten, met een organisch-stofgehalte lager dan 20%.
Verzamelnaam voor houtachtige en kruidachtige materialen en de aanhangende grond, die vrijkomen bij aanleg
en onderhoud in bos, natuur en stedelijk groen.
Mengsel van bodembestanddelen en bewerkte organische afvalstoffen (BOOM).

Kruiden op verhardingen
Borstelen
Chronische toxiciteit
Curatief onderhoud
Formulering van
bestrijdingsmiddelen
Gesloten verharding
Granulaat
Halfgesloten verharding
Halfverharding
Herbiciden
Mechanische bestrijding

Mobiliteit van bestrijdingsmiddelen
Onkruid
Open verharding
Persistentie van bestrijdingsmiddelen
Systemische bestrijdingsmiddelen

10

Thermische bestrijding
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Losmaken van kruidenbegroeiing door een schurende
werking met een onkruidborstel (i.t.t. vegen).
Gezondheidseffecten bij regelmatige en langdurige blootstelling (vergelijk acute toxiciteit).
Bestrijden van symptomen van een probleemsituatie,
in dit geval van ongewenste kruiden op verhardingen
(i.t.t. preventief onderhoud).
Vorm en samenstelling waarin bestrijdingsmiddelen op de
markt zijn. De formulering bevat werkzame stof(fen), vulstof en hulpstof.
Asfalt, beton e.d. (zie ook halfgesloten verharding,
open verharding).
Bestrijdingsmiddel in korrelvorm.
Tegels, klinkers e.d. (zie ook gesloten verharding,
open verharding).
Schelpen, grind, mijnsteen e.d.
Werkzame stoffen in chemische onkruidbestrijdingsmiddelen.
Verwijderen door middel van borstelapparatuur,
handgereedschappen e.d. (vergelijk thermische
bestrijding).
Mate van uitspoeling in de bodem van bestrijdingsmiddelen.
Plant waarvan het voorkomen op een bepaalde plaats niet
gewenst is; beter: ongewenste kruidengroei.
Halfverharding van b.v. schelpen, grind, mijnsteen.
Mate van onafbreekbaarheid in het milieu.
Produkten die hun werking pasverkrijgen nadat zij in de
plant zijn opgenomen.
Verwijderen door middel van brandapparatuur (vergelijk

Begrippen

Vegen

mechanische bestrijding).
Verwijderen van losliggend materiaal (losgeborsteld
onkruid, zand,zwerfvuil) (i.t.t. borstelen).

Bermbeheer
Adventieve soort
Afsteken van overgroeiende
bermkanten

Bebakeningsstrook

Berm
Bermvak
Bermverlaging

Bijmaaien

Biotoop
Bodemverdichting
Boomweide
Chopperen

Corridor
Differentiëren van maaibeheer
Dynamiek
Ecologisch beheer

Ecologische hoofdstructuur/
infrastructuur
Ecologische kwaliteit/potenties
Expositie
Faseren van maaibeheer
Cenenbronfunctie
Gradiënt

Niet gebiedseigen soort die zich weet te handhaven.
Afschrapen en verwijderen van de bovenlaag van een te
hoog opgegroeide berm om het hoogteverschil tussen verharding en berm op te heffen, door
ingrepen tot 0,5 m uit de verharding met frezen, plaggen
of vijzelen (vergelijk bermverlaging).
Smal bermgedeelte (1 tot 1,5 meter) langs de wegverharding met daarin aanwezig bermmeubilair zoals reflectorpaaltes, hectometerpaaltjes en andere verkeerstekens.
Het begroeide gedeelte van de infrastructurele voorziening.
Gedeelte van de berm dat in de lengterichting wordt
begrensd en waarvoor een zelfde beheertype geldt.
Afschrapen en verwijderen van de bovenlaag van een te
hoog opgegroeide berm om het hoogteverschil tussen
verharding en berm op te heffen, door ingrepen over
meer dan 0,5 m uit de verharding met frezen, plaggen of
vijzelen (vergelijk bermverlaging).
Tijdens een maaibeurt met andere apparatuur maaien
rondom bomen (tot 0,50 m uit de stam) of andere obstakels (tot 0,30 m er vanaf).
De natuurlijke omgeving van dier of plant.
Proces van samenpersing van bodemdeeltjes waardoor
transport van lucht en water wordt bemoeilijkt.
Niet gesloten beplanting met een grazige ondergroei,
regelmatig of gegroepeerd.
Verwijderen van vegetatie en strooisellaag in vergraste
heideterreinen met een machine vergelijkbaar met een
maaihakselaar.
Lijnvormige verbindingszone in de ecologische infrastructuur.
Ruimtelijke verschillen binnen een bermvak aanbrengen in
het maaibeheer.
Zie milieudynamiek.
Beheer dat rekening houdt met natuurlijke relaties,
meestal met het doel de ontwikkeling van natuurwaarden.
Netwerk van natuurgebieden (zoals in het
Natuurbeleidsplan).
Mate van natuurlijkheid en aanwezigheid van natuurwaarden of mogelijkheden die te ontwikkelen.
De richting waarnaar een helling istoegekeerd (in verband met de hoeveelheid zon).
Spreiding van het maaibeheer in de tijd: elk jaar een
wisselend deel van een ruigtkruidenvegetatie maaien.
Functie voor het behoud van (de erfelijke eigenschappen
van) verscheidene wilde soorten planten of dieren.
Geleidelijke overgang in milieu of vegetatietypen.
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Groene hoofdstructuur
Habitatfunctie

Indicatorsoort / karakteristieke soort

Kruidachtige vegetatie
Levensgemeenschap
Maaibeeld
Maairegime

Mantelvegetatie
Milieudynamiek
Natuurtechniek

Nutriënten
Persistentie van bestrijdingsmiddelen
Predator
Plantengemeenschap
Refugiumfunctie
Ruderale soort
Stepping stone
Successie
Talud
Verdichting
Verdroging

Vermesting
Verontreiniging
Verruiging

Verschraling

10

Verzilting
Verzuring
Zoomvegetatie
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Ecologische hoofdstructuur (Vlaanderen).
Functie als leefmilieu voor planten of dieren, bijvoorbeeld
om te groeien, zich voort te planten, voedsel te zoeken,
te overwinteren.
Plant (of dier) die door zijn voorkomen een uitspraak
mogelijk maakt over de natuurlijke omgeving, bijvoorbeeld bodemeigenschappen, mate van gestoordheid van
het groeimilieu.
Grassen, kruiden, heide en andere lage vegetaties.
Samenhangende plante- en diersoorten in een bepaald
natuurlijk milieu.
Uiterlijke verschijning van het gemaaide object.
Serievan beheermaatregelen in kruidachtige vegetaties
die in een vastgestelde volgorde op vastgestelde tijdstip
pen worden uitgevoerd.
Overgangsbegroeiing langs bos of struweel, met lage
maaifrequentie of zonder maaibeheer.
Het totaal aan invloeden van milieufactoren, inclusief
veranderingen en schommelingen van deze factoren.
Het rangschikken van bodem, water en lucht, gericht op
het creëren, herstellen, ontwikkelen of handhaven van de
levensvoorwaarden van planten, dieren en levensgemeenschappen in hun onderlinge samenhang.
Plantevoedingsstoffen (voornamelijk stikstof, fosfaat).
Mate van (on)afbreekbaarheid in het milieu.
Diersoort hoger in de voedselketen.
Zie levensgemeenschap.
Functie voor planten en dieren als toevluchtsoord buiten
het eigenlijke leefmilieu.
Plantesoort die voorkomt in sterk door de mens
beïnvloede milieus.
Puntvormig landschapselement in de ecologische infrastructuur: stapsteen.
Ontwikkeling van een vegetatie in de tijd naar een
bepaald evenwicht en soortensamenstelling.
Helling, glooiing van een weg of dijk.
Zie bodemverdichting.
Effecten van de afvoer van gebiedseigen water, inclusief
de effecten van de compenserende aanvoer van gebiedsvreemd water.
Effecten van de aanvoer van nutriënten, vooral stikstof
en fosfaat.
Effecten van de aanvoer van milieuvreemde stoffen.
Ontstaan van een vegetatie met meer opgaande
kruidachtige soorten, meestal horend bij voedselrijke
groeiplaatsen.
Het verminderen (of soms gelijk houden) van het
voedingsstoffenniveau van de bodem (door afvoeren
van maaisel).
Effecten van de aanvoer van (wegen)zout.
Effecten van de aanvoer van zuren en verzurende stoffen.
Overgangsbegroeiing tussen een grazige en houtige
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Zwerfvuil

vegetatie met ruigtkruiden, met een lage maaifrequentie.
Vuil zoals papier, plastic, blikjes.

Graslanden
Beheersgebied

Biotoop
Blauwgrasland

Bodemprofiel

Climaxvegetatie
Cultuurlandschap
Ecosysteem

Eutrofiëring
Eutroof
Extensieve begrazing

Craasdichtheid

Gradiënt
Halfnatuurlijk grasland
Hooiland
Indicator

Intensieve begrazing

krachtvoeder) noodzakelijk is.
Inwendige beheer

Kragge

Microklimaat

Landbouwgebied waar boeren beheersovereenkomsten
met beperkende voorwaarden kunnen afsluiten (bijvoorbeeld niet maaien voor 15 juni).
De omgeving waarin aan de levensvoorwaarden van een
bepaalde soort wordt voldaan.
Onbemest schraal hooiland waarvan de typerende kleur
bepaald wordt door pijpestrootje, blauwe zegge en tandjesgras.
Het geheel van in een bodem te onderscheiden horizon
ten met karakteristieke kenmerken die door bodemvormende processen zijn ontstaan.
Eindstadium van de vegetatie-ontwikkeling op een bepaal
de plaats bij stabiele externe omstandigheden.
Landschap dat voor een belangrijk deel onder invloed van
menselijke activiteiten isontstaan.
Functioneel relatiestelsel afgegrensd in tijd en ruimte
waarin zich onder deelementen levende organismen
bevinden.
Het in toenemende mate voedselrijk worden van een ecosysteem.
Voedselrijk (tegenstelling: oligotroof).
De begrazingsintensiteit waarbij herbivoren slechts een
gering deel van de jaarlijkse gewasproduktie consumeren
(tegenstelling: intensieve begrazing).
Aantal graasdieren per oppervlakte; meestal verdeeld in
vier klassen: intensieve, normale, extensieve en zeer extensieve begrazing.
Geleidelijke overgang van een grootheid in de ruimte, bijvoorbeeld hoog-laag, zuur-basisch, zoet-zout, droog-nat.
Spontaan grasland dat door toepassing van beheermaatregelen in stand wordt gehouden.
Grasland dat jaarlijks wordt gehooid; de afvoer van het
maaisel vindt plaats na droging tot hooi op het veld.
Soort waarvan het milieu voldoende bekend is om de aanof afwezigheid ervan te kunnen gebruiken voor het vast
stellen van milieueigenschappen.
Begrazingsintensiteit waarbij de jaarlijkse gewasproduktie
van de vegetatie de jaarlijkse voederbehoefte van de herbivoren niet dekt, zodat bijvoedering (o.a.toediening van
Het toepassen van maatregelen die zijn vereist om een
gewenste halfnatuurlijke situatie in stand te houden (voor
graslanden in het algemeen begrazen en maaien).
Inwater drijvende massa bestaande uit een vlechtwerk
van wortels, gevormd door de daarop groeiende moeras
vegetatie. Bij betreding golft de kragge onder de voeten.
Klimaat vlak boven het aardoppervlak dat door de lokale
omstandigheden een geheel eigen karakter heeft. Het
microklimaat verschilt van plek tot plek.
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Mineralisatie
Natuurlijk Grasland

Periodiciteit
Reservaatsgebied

Successie

Trofie
Uitwendige
beheermaatregel

Verschraling
Wisselweide

Afbraak van organische tot anorganische stof.
Grasland dat zich zonder bewust toepgepaste beheer
maatregelen alszodanig handhaaft (in Nederland bijvoorbeeld kwelders).
Tijdstippen of perioden in het jaar waarin beheermaatre
gelen worden toegepast.
(Voormalig) landbouwgebied waarin terreinen door
natuurbeschermingsorganisaties kunnen worden aangekocht.
Geleidelijke opeenvolging van gemeenschappen of soorten op eenbepaalde plaats in de richting van een meer
constante toestand; de uiterlijke verschijningsvorm van rijping.
Intensiteit van produktie van organische stof; aanbod van
anorganische nutriënten.
Het treffen van maatregelen tegen nadelige invloeden van
factoren van buiten (bijv. zure regen) en die deze invloeden tot het maximaal toelaatbare beperken.
Het proces waarbij het nutriëntenniveau van de bodem
geleidelijk daalt.
Grasland dat het ene jaar wordt gemaaid (meestal net
voor of na de beweiding) en het andere jaar alleen wordt
beweid.

Oevers
Abiotisch
Antropogeen
Aquatisch
Areaal
Associatie

Biotisch
Biotoop

Bodemprofiel
ten
Bodemvorming

Climaxvegetatie
Cultuurlandschap
Detritus
Diversiteit

10

Doelsoorten
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Behorend tot de niet-levende natuur.
Door de mens teweeggebracht of beïnvloed.
Behorend tot het oppervlaktewater.
Verspreidingsgebied van soort of levensgemeenschap.
Plantengemeenschap met een min of meer constante
soortensamenstelling, waarin planten met een vergelijkbare structuur en ongeveer dezelfde milieu-eisen.
Behorend tot de levende natuur.
Woongebied van een groep van organismen; ruimtelijke
eenheid met een karakteristieke homogeniteit,
beschouwd vanuit de daarin levende organismen.
Het geheel van in een bodem te onderscheiden horizonmet karakteristieke kenmerken die door bodemvormende
processen zijn ontstaan.
De veranderingen die de grond nabij het aardoppervlak in
de loop van de tijd ondergaat onder invloed van klimaat,
reliëf, waterhuishouding, flora, fauna en mens.
Eindstadium van de vegetatie-ontwikkeling op een bepaal
de plaats bij stabiele externe omstandigheden.
Landschap dat voor een belangrijk deel onder invloed van
menselijke activiteiten isontstaan.
Dood organisch materiaal, afkomstig van afgestorven
organismen en uitscheidingsprodukten.
Het aantal soorten, populaties of levensgemeenschappen
per oppervlakte-eenheid.
Soorten die de nagestreefde biotische kwaliteit van een
natuurdoeltype bepalen.
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Dynamiek
Ecologie
Ecosysteem

Ecotoop
Eendenkooi
Epifyt
Eutrofiëring
Eutroof
Exoten

Extensieve begrazing

Geomorfologie

Gradiënt
Habitat
Herbicide
Horizont
Hydrologie
Indicatorsoort
Intensieve begrazing

lonendiagram
Kwel

Levensgemeenschap
Macrofauna
ter grootte van circa 1
Metamorfoseren
Milieudynamiek
Mineralisatie
Natuurbeheer

Natuurdoeltype

Samenspel van onderbreking en continuïteit, scheiding en
verbinding in de tijd.
Wetenschap die de relaties tussen organismen onderling
en tussen organismen en hun milieu bestudeert.
Functioneel stelsel van relaties tussen levende en nietlevende onderdelen van het milieu, afgegrensd in tijd en
ruimte.
Homogene gebiedseenheid met een eigen ecosysteem of
complex van ecosystemen.
Gegraven waterplas ingericht voor de vangst van eenden.
Plant die op een andere plant groeit zonder daaraan voedsel te onttrekken.
Proces van toenemende voedselrijkdom.
Voedselrijk (tegenstelling: oligotroof).
Soorten die door toedoen van de mens zijn ingevoerd in
een gebied waarin zij oorspronkelijk niet voorkwamen.
De begrazingsintensiteit waarbij herbivoren slechts een
gering deel van de jaarlijkse gewasproduktie consumeren
(tegenstelling: intensieve begrazing).
Takvan wetenschap die zich bezighoudt met de vormen
van het aardoppervlak in verband met de wijze van ont
staan, de opbouw en de ouderdom.
Geleidelijke verandering van een milieufactor in de ruimte,
bijvoorbeeld droog-nat, zoet-zout, hoog-laag.
Milieu waarin een plant of dier zijn levensfuncties kan vervullen.
Verbinding die zaadplanten doodt.
Laag in het bodemprofiel.
Tak van wetenschap die zich bezighoudt met de aard en
de beweging van het water.
Plante- of diersoort die door zijn voorkomen informatie
geeft over het milieu waarin hij wordt aangetroffen.
Begrazingsintensiteit waarbij de jaarlijkse gewasproduktie
van de vegetatie de jaarlijkse voederbehoefte van de grazers niet dekt, zodat bijvoedering noodzakelijk is.
Grafische weergave van de relatieve ionengehaltes van
water.
Het verschijnsel waarbij water uit de ondergrond opwelt
als gevolg van stroming van grondwater door hydrostatische drukverschillen.
Functioneel samenhangend stelsel van verschillende soorten planten en dieren in een bepaald milieu.
De met het blote oog waarneembare dierlijke organismen
mm tot enkele cm.
Van gedaante verwisselen.
Het totaal aan milieuveranderingen in de tijd die van
invloed kunnen zijn op de levende natuur.
Afbraak van organische tot anorganische stof.
Complex van doelbewuste handelingen gericht op het
handhaven, herstellen of ontwikkelen van wilde planten,
dieren en levensgemeenschappen.
Nagestreefde combinatie van abiotische en biotische ken
merken op een bepaalde ruimtelijke schaal.

949

10

Diversen

Natuurtechniek

Natuurvriendelijk
Nutriënten

Oligotroof
Organisme
Overdimensioneren
Pleistoceen
Podzol

Poel
Populatie

Predator
Ruigtkruiden
Sloot
Spreng

Submers
Successie

Terrestrisch
Territorium

Trofieniveau
voeUurhok

10

Vaaggrond
Vegetatie
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Het geheel van bewust genomen maatregelen gericht op
het creëren, ontwikkelen of handhaven van de levens
voorwaarden van wilde planten, dieren en levensgemeenschappen.
Mede gericht op de instandhouding of vergroting van de
biologisch-ecologische waarden.
Anorganische stoffen die voor organismen essentieel zijn;
meestal worden hiermee de mineralen aangeduid,zoals
fosfaten en stikstofverbindingen, die voor de plantevoeding onmisbaar zijn.
Voedselarm (tegenstelling: eutroof).
Levend wezen.
Het dieper of breder maken van een waterloop dan nodig
isvoor de waterdoorvoer.
Eerste gedeelte van het kwartaire tijdperk gekenmerkt
door ijstijden, vroeger Diluvium genoemd.
Bodemtype met een inspoelingslaag (B-horizont) die is
ontstaan door inspoeling van organische stof uit de
bovenste lagen (A0 en A1-horizonten), al dan niet samen
met ijzer- en aluminiumoxiden.
Klein, gegraven water in het agrarische cultuurlandschap
dat diende als drinkplaats voor het vee.
Groep organismen van dezelfde soort die onderlinge relaties heeft en min of meer duidelijk gescheiden isvan
andere (groepen) organismen van die soort.
Dier dat van andere diersoorten leeft.
Tot circa 1 à2 meter hoog opschietende, jaarlijks (bovengronds) afstervende kruiden in eenvoedselrijk milieu.
Gegraven watergang ten dienste van landbouw en waterhuishouding.
Een kunstmatige waterloop voor de opvang en afvoer van
bodemwater, gegraven voor het verkrijgen van water
voor lager gelegen objecten, zoals watermolens, wasserijen, vijvers en kanaalpanden.
Met stengels en bladeren geheel onderwater.
Geleidelijke opeenvolging in de tijd van levensgemeenschappen of soorten op een bepaalde plaats in de richting
van een meer constante toestand; de uiterlijke verschijningsvorm van rijping.
Op de grond voorkomend, in tegenstelling tot soorten op
bomen of in het water.
Gebied dat door een dier, dierpaar of -populatie wordt
bewoond en wordt verdedigd tegen soortgenoten of
andere indringers.
De beschikbaarheid van voor de planten opneembare
dingsstoffen.
Gebied van 5x5 km, begrensd door de 0 en 5 km-lijnen
van het Amersfoortcordinatenstelsel van de topografische
kaart. (Synoniem: atlasblok).
Weinig door bodemvorming veranderde grond.
Het totaal van plantesoorten of functionele typen aanwezig op een locatie.
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Ven

Verlanding

Geïsoleerd stilstaand water dat op natuurlijke wijze is ontstaan op van oorsprong hoofdzakelijk voedselarme bodem
en dat voornamelijk wordt gevoed door regenwater.
Proces waarbij uit open water nieuw land ontstaat door
geleidelijke opvulling met planteresten.

Stads- en laanbomen
Standplaats
Boomgrootte/hoogte

Blijvende kroon

Bomenstructuur

Gesteltak
Groeiplaats
Opkronen
Wortelhals
Zonnebrand

De (geografische) plek (locatie) waar een boom staat.
De boomgrootte/hoogte wordt ingedeeld in drie klassen
(dr BK Boom):
1egrootte: kroondiameter 15-20 m / hoogte volwassen
boom 12 meter
2e grootte: kroondiameter 10 m / hoogte 6-12 meter
3e grootte: kroondiameter 5 m / hoogte 6 meter
De grootteaanduiding isgebaseerd op groei in de volle
grond.
Alle takken die hun aanzet hebben boven het gedeelte
van de stam dat bij volwassen boom takvrij moet zijn.
Dezetakken worden niet gesnoeid en mogen volledig uit
groeien. Zodra de gewenste takvrije stamlengte bereikt is,
heeft de boom alleen een blijvende kroon.
De opbouw en onderlinge samenhang van de boombeplantingen in een bepaald gebied, in relatie tot dat
gebied.
Zware tak in de kroon van een boom.
alle boven- en ondergrondse factoren van een plaats die
de levensomstandigheden van een boom bepalen.
Het verwijderenvan de onderste levende takken van de
kroon.
De plaatswaar de stam overgaat in het wortelstelsel,
soms te herkennen aan een verkleuring van de schors.
Het pleksgewijs afsterven van de bast van een boom
als gevolg van oververhitting of uitdroging bv door
plotselinge vrijstelling.

Bosaanleg
Bos

Bosaanleg

Bosareaal

Een min of meer natuurlijke levensgemeenschap van planten en dieren, waarin de boomvormende elementen
beeldbepalend zijn. Afhankelijk van de bedoeling om het
bos tot in lengte van jaren op dezelfde plaats in stand te
houden, dan wel na de oogst van het hout weer over te
gaan naar een andere vorm van bodemgebruik, spreekt
men respectievelijk van blijvend en tijdelijk bos.
Realisering van bos op een plaats waar dit voorheen niet
aanwezig was; ook wel bebossing genoemd.
Afhankelijk van de manier van aanleg spreekt men van:
- kunstmatige bosaanleg d.m.v. planten of zaaien;
- natuurlijke bezaaiing met alleen een oppervlakkige
bodembewerking;
- spontane bosvorming zonder enige terreinvoorbereiding.
De met bos bedekte oppervlakte.
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Bosbedrijfsresultaat
Bosdoeltype

Bosecosysteem
Bosfunctie

Bosgemeenschap
Bosgroeiplaats

Boslevensgemeenschap
Exoot
Gemengd bos
Inheemse soort
Omloop(tijd)

Het saldo van kosten en opbrengsten van een bosbedrij
in een bepaald jaar.
Een modelmatige beschrijving van de doelstelling van een
bos of opstand aan het einde van de huidige of voor de
volgende generatie, ingedeeld en beschreven aan de
hand van een aantal bosbouwkundige kenmerken.
Detotaliteit van een levensgemeenschap en het milieu
waarmee zij in wisselwerking staat.
De aan een bosbezit of gedeelte daarvan verbonden betekenis voor de eigenaar en de samenleving; de belangrijkste bosfuncties zijn recreatie, natuur, houtproduktie, landschap en milieu.
Omschrijving van een bosvegetatie op associatie en subassociatieniveau.
Het totaal van de voor de groei van bomen relevante
milieufactoren bodem, klimaat, expositie en waterhuishouding, zoals ze in het terrein op elkaar en op het bos
inwerken; kortom het abiotische deel van een bosecosysteem.
Het levende gedeelte van een bosecosysteem.
Soort die van oorsprong niet inheems is.
Bos dat naast een hoofdboomsoort voor ten minste 20%
uit één of meer andere boomsoorten bestaat.
Boom- of struiksoort die van nature in de Nederlandse of
Vlaamse bossen thuis hoort.
De gemiddelde leeftijd van een opstand of boomsoort
waarop de bomen worden geveld.

Bosverjonging
Actieve verjonging
Kunstmatige verjonging
Mineralisatie
Monocultuur
Natuurlijke verjonging
Potentieel-Natuurlijke Vegetatie (pnv)

Selectieve verjonging
Spontane verjonging
Verjonging
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Verzamelterm voor kunstmatige en natuurlijke verjonging,
in tegenstelling tot spontane verjonging.
Verjongingsmethode die onder andere gebruikt maakt
van planten enzaaien.
Afbraak van organische stof tot anorganische stoffen door
microörganismen.
Kunstmatig ontstane begroeiing gedomineerd door een
enkele soort of ras.
Verjongingsmethode die gebruik maakt van natuurlijke
processen maar deze bevordert door oppervlakkige
bodembewerking.
De vegetatie die zonder toedoen van de mens (nog of
weer) in evenwicht is met de biotische en abiotische
factoren van de groeiplaats.
Verjongingswijze die inspeelt op behoud van kwaliteiten
binnen een opstand.
Verjongingsmethode die plaatsvindt zonder ingrepen van
de mens.
1. Realisatie van een nieuwe bosgeneratie, inclusief voor
bereiding, bescherming en jeugdverzorging.
2.Door bezaaiing of aanplant ontstane jonge begroeiing.

Adressen van importeurs en fabrikanten

Adressenvan importeurs en fabrikanten
(bijgewerkt t/m febr. '95)
Vanaf 10 oktober 1995 veranderen zeer veel telefoonnummers in Nederland. In de adreslijsten
van Croenwerk wordt van alle instellingen en bedrijven het telefoonnummer vermeld dat geldig
is bij verschijnen van deze uitgave.
Indien een telefoonnummer wijzigt per 10-10-1995, dan isdit nieuwe telefoonnummer tussen
haakjes achter het oude nummer vermeld.
De nieuwe nummers zijn verkregen uit Hetnieuwe nummerboekje. Overzicht van denieuwenet- en
abonneenummers in Nederland vanaf 10oktober 1995 van PTTTelecom. Voor meer informatie
over mogelijke wijzigingen en eventueel toekomstige nieuwe versiesvan dit nummerboekje kunt
u bellen naar 06 - 0096 (gratis).
Adko bv
Haarweg 91,Corinchem; Postbus 725, 4200 AS Gorinchem
tel 01830 - 21 349 (0183 - 621349)
fax 01830 - 28598 (0183 - 628598)
AgrEvo bv
Oosterweg 127, Haren; Postbus 100, 9750 AC Haren
tel 050 - 333911 (050 - 5333911)
fax 050 - 143988 (050 - 5143988)
Agriband
Hermesweg 36, 3771 ND Barneveld
tel 03420 - 91852 (0342- 491852)
fax 03420 - 91227 (0342 - 491227)
Agrolang bv
Laan van Spitsbergen 106, Apeldoorn; Postbus 478, 7300 AL Apeldoorn
tel 055 -419933 (055 - 5419933)
fax 055 -427477 (055 - 5427477)
Arbori Arnhem
Vredesteinsestraat 4, 6665 LC Driel
tel 08306 - 22718 (026 - 4722718)
fax 08306 - 23823 (026 - 4723823)
Assies

Rozenstraat 28, 1815 XX Alkmaar
tel 072 - 126413 (072 - 5126413)
fax 0 7 2 - 1 5 9 1 2 2 (072 - 5159122)
Arfman bv
Keizersweg 72, 7451 PC Holten
tel 05483 - 62948 (0548 - 362948)
fax 05483 - 65042 (0548 - 365042)
Van Bavel Oosterhout bv
Beneluxweg 5 1 ,Oosterhout; Postbus 33, 4900 AA Oosterhout
tel 0 1 6 2 0 - 2 7 0 5 0 ( 0 1 6 2 - 4 2 7 0 5 0 )
fax 01620-27052 (0162-427052)
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Hans Becker Bosbouwmachines
De Rosmolen 1 30, 6932 NG Westervoort
tel 08303 - 15980 (026 - 3115980)
Belship
Merwedeweg 3c, 3621 LP Breukelen
tel 03462 - 65544 (0346 - 265544)
fax 03462 - 65475 (0346 - 265475)
Bekaert Nederland bv
Kamerlingh Onnesweg 14, Dordrecht; Postbus 1149, 3300 BC Dordrecht
tel 078 - 527777 (078 - 6527777)
fax 078 - 527711 (078 - 6527711)
L.D. Bekker's Handelsmaatschappij bv
Energieweg 50,Viaardingen; Postbus 1 30, 31 30 AC Viaardingen
tel 010-4341411 (idem)
fax 0 1 0 - 4 6 0 2 7 7 0 (idem)
van Bemmel Machine Import bv
Molensteijn 3b, de Meern; Postbus 255, 3454 ZL de Meern
tel 03406 - 66888 (030 - 6666888)
fax 03406 - 66760 (030 - 6666760)
van Bergen bv
Brinkhovenlaan 12a, Paterswolde; Postbus 87, 9765 ZH Paterswolde
tel 05907 - 93352 (050 - 3093352)
fax 05907 - 95798 (050 - 3095798)
R. van den Bergh
Eigenlostraat 158a, B-9100 Sint-Niklaas
tel 03-7712821
fax 0 3 - 7 1 1 0 9 2 4
C.W. Berkhof Machine en tractorenhandel
Bameveldsestraat 1 3, 3927 CA Renswoude
tel 08387 - 2345 (0318 - 572345)
Bessemans
Luikersteenweg 258, B-3800 Brustem-St. Truiden
tel 011 -687375
Besto
Zomerdijk4, Zwartsluis; Postbus 31,8064 ZG Zwartsluis
tel 05208 - 66575 (038 - 3866575)
fax 05208 - 66740 (038 - 3866740)
De Binckhorst
Dobbeweg 2, Voorschoten, Postbus 184, 2250 AD Voorschoten
tel 071 - 600200 (071 - 5600200)
fax 071 - 224655 (071 - 5224655)
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Boeke-Heesters bv
Nikkelstraat 2, Lelystad; Postbus 2268, 8203 AG Lelystad
tel 03200 - 89500 (0320 - 289500)
fax 03200 - 80888 (0320 - 280888)
De Boer Steffen agenturen bv
Cort vd Lindenstraat 7, Rijswijk; Postbus 1068, 2280 CB Rijswijk
tel 070 - 3906838 (idem)
fax 070 - 3954339 (idem)
Gebr. Bonenkamp bv
Castellumlaan 2-4, 3454 VB De Meern
tel 03406 - 62324 (030 - 6662324)
fax 03406 - 62780 (030 - 6662780)
Bos konstruktie en machinebouw bv
Hichtumerweg 1,8701 PC Bolsward
tel 05157-2941 (0515-572941)
fax 05157 - 2964 (0515 - 572964)
Botman Agro-machinetechniek
Zesstedenweg 285, 161 3]G Grootebroek
tel 02285 - 11 353 (0228 - 511353)
fax 02285-16591 (0228-516591)
Wim van Breda bv
Oudenhof 12-14, Geldermalsen; Postbus 60, 4190 CBGeldermalsen
tel 03455 - 71844 (0345 - 571844)
fax 03455 - 71815 (0345 - 571815)
Bristar bv
Aarddijk 31, Almelo; Postbus 101, 7600 AC Almelo
tel: 0546-872122 (idem)
fax: 0546 - 860255 (idem)
Burtec
Vogelenzangseweg 1 b, 4124 AS Hagestein
tel 03472 - 1614 (0347 - 351614)
fax 03472 - 1 744 (0347 - 351744)
Cebeco Agritech bv
Eesveenseweg 15, Steenwijk; Postbus 19, 8330 AA Steenwijk
tel 05210 - 27200 (0521 - 527200)
fax 05210 - 14095 (0521 - 514095)
Cecotec
Rue Romaine 2, B-5310 Branchon
tel 081 - 855562
fax 081 - 856094

10
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Ceres landbouwmachinefabriek bv
Industriepark 1, Bolsward; Postbus 57, 8700 AB Bolsward
tel 05157 - 2820 (0515 - 572820)
fax 05157- 2496 (0515 - 572496)
C.F. Tuintechniek
J.W. Frisostraat 31, 4413 CB Krabbendijke
tel 01134 - 1255/2175 (0113- 501255/502175)
fax 01134 - 2872 (0113 -502872)
Civerbo bv
Louis Pasteurstraat 2, Oud Beyerland; Postbus 1545, 3260 DA Oud Beyerland
tel 01860 -15500 (0186 - 615500)
fax 01860 - 16233 (0186 - 616233)
Collé Sittard Machinehandel bv
Nusterweg 90, 6136 KV Sittard
tel 046 - 519980(046 - 4519980)
fax 046 - 521120(046 - 4521120)
Conver machines bv
Loswal 3,Dussen; Postbus 1 7, 4270 BA Dussen
tel 04169-2401 (0416-392401)
fax 04169 - 2440 (0416 - 392440)

»

Coolegem
Dienstenstraat 9, Rhoon; Postbus 953, 31 60 AD Rhoon
tel 01890 - 1 7955 (010 - 5017955)
fax 01890 - 1 341 9 (010 - 5013419)
Copijn Utrecht Boomchirurgen bv
Cageldijk 4f, Utrecht; Postbus 91 77, 3506 GD Utrecht
tel 030 - 610908 (030 - 2610908)
fax 030 - 612140 (030 - 2612140)
).). Dabekaussen bv
Calvaniweg 10, Echt; Postbus 20, 6100 AA Echt
tel 04754 - 87021 (0475 - 487021)
LMB Janvan Dam bv
Hamsestraat 14, Opheusden; Postbus 15, 4043 ZG Opheusden
tel 08887 - 2828 (0488 - 442828)
fax 08887 - 2517 (0488 - 442517)
Datema Delfzijl bv
Oude Schans 11, Delfzijl; Postbus 101, 9930 AC Delfzijl
tel 05960 - 1 3810 (0596 - 61 3810)
fax 05960 - 15245 (0596 - 615245)

10

Deckers spuittechniek bv
Keizersstraat 2, 4064 EDVarik
tel 03445 - 1695 (0344 - 61695)
fax 03445 - 1562 (0344 - 61562)
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Denayer Tools
Industriepark, Neringstraat 2, B-1840 Londerzeel
tel 052 - 309760
fax 052 - 300996
Deom sa
Rue du Monty 1 77, B-6890 Libin
tel 061 - 656025
fax 061 -655216
Devaere Konstruktie
Vinkstraat 42, B-8780 Oostrozebeke
tel/fax 056 - 665265
Dimac nv/sa
Industrieweg 7, B-9420 Erpe-Mere
tel 053 - 803070
fax 053 - 806243
Dofra bv
Nijverheidsstraat 11, Horst; Postbus 6019, 5960 AA Horst
tel 04709 - 99888 (077 - 3999888)
fax 04709 -84575 (077 - 3984575)
Gebr. Douven machinefabriek
Energiestraat 16, 5961 PT Horst
tel 04709 - 85656 (077 - 3985656)
fax 04709 - 85756 (077 - 85756)
Chris Dragt Bosbouwmachines
Elburgerweg 15, 7345 EDWenum-Wiesel
tel 05762 - 1833 (055 - 3121833)
fax 05762 - 2042 (055 - 3122042)
Drost Machines bv
Utrechtsestraatweg 204a, Rhenen; Postbus 96, 3910 AB Rhenen
tel 08376 - 19017 (0317 - 619017)
fax 08376 - 14447 (0317 - 614447)
Van Dyck Marcel nv
Provinciebaan 79, B-2235 Houtvenne
tel 016-699156/696097
fax 016 - 6 9 6 2 5 3
EARmo bv
Grote Voort 83, Zwolle; Postbus 30086, 8003 CB Zwolle
tel 038 - 210303 (038 - 4210303)
fax 038 - 222626 (038 - 4222626)
ECOPLAN - Natuurontwikkeling B.V.
Mozartstraat 12, 9722 EC Groningen
tel 0 5 0 - 2 7 1 5 3 4 (050-5271534)
fax 0 5 0 - 2 7 1 0 8 8 (050-5271088)
Metingangvan10oktober1995geldendetussenhaakjesvermeldetelefoonnummers

1
A

957

f\
W

Diversen
Eliet
Zwevegemstraat 136, B-8551 Otegem
tel 056 - 777088
fax 0 5 6 - 775213
Emma
Horizonstraat 57, Brunssum; Postbus 8 1 ,6440 AB Brunssum
tel 045 -235656 (045 - 5235656)
fax 045 -230921 (045 - 5230921)
Enter-Force bv
Vliegveldweg 11, 6191 SBBeek
tel 043 - 649055 (043 - 3649055)
Euromac bv
Kokosstraat 20, Genemuiden; Postbus 1 31, 8280 AC Genemuiden
tel 05208 - 54321 (038 - 3854321)
fax 05208 - 56464 (038 - 3856464)
FAM Nederland bv
Zonnebaan 41-43, Maarssen; Postbus 1420, 3600 BKMaarssen
tel 030 -413230 (030 - 2413230)
fax 030 - 412973 (030 - 4412973)
Fella werke GmbH
Ganzendiep 34, 8223 DL Lelystad
tel 03200 -27289 (0320 - 227289)
fax 03200 - 33890 (0320 - 233890)
Frapoma handelmij bv
Westgaag 60, 3155 DG Maasland
tel 01899 - 14011 (010 - 5914011)
fax 01899 - 18292 (010 - 5918292)
Fiatagri Nederland bv
Gladsaxe 25, Apeldoorn; Postbus 20076, 7302 HB Apeldoorn
tel 055 -421242 (055 - 5421242)
fax 055 - 419081 (055 - 5419081)
Ets F. Fossion Mat. Agricole
1a Ruedu BoisThys, B-5376 Miecret
tel 083-633011
fax 086 - 633889
Frato machine import/export
Woeziksestraat 635, Wijchen; Postbus 240, 6500 AE Nijmegen
tel 08894 - 11151 (024 - 6411151)
fax 08894 - 20070 (024 - 6420070)
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Gaspart nv
Bettegem 17, B-1731 Zellik-Asse
tel 02 - 24673811
fax 02 - 24673822
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van Gemert bv
Molenstraat 40, Wanroij; Postbus 25, 5446 ZG Wanroij
tel 08859 - 61111 (0485 -461111)
fax 08859 - 61112 (0485 - 461112)
Gerba bv
Hoge Ham 123, Dongen; Postbus 6, 5100 AA Dongen
tel 01623 - 1 3000 (013- 513000)
fax 0 1 6 2 3 - 2 1706 (013- 521706)
De Graaff's import en export machinehandel
Holterweg 51 - 53,7422 LB Deventer
tel 05700 - 51491 (0570 - 651491)
Greenland benelux bv
Postbus 180, 8250 AD Dronten
tel 03210 - 87100 (0321 - 387100)
fax 03210 - 80725 (0321 - 380725)
Groeneveld Dordrecht bv
Kamerlingh Onnesweg 2, Dordrecht; Postbus 86, 3300 AB Dordrecht
tel 078 -181400 (078 - 6181400)
fax 078 - 524605 (078 - 6524605)
W. de Groot
Fabriekstraat 6, 5753 AH Deurne
tel 04930 -12171 (0493 -313171)
Grünig Import
Oude Holleweg 2 1 ,3927 CK Renswoude
tel 08387 - 2966 (0318 - 572966)
fax 08387 - 3719 (0318 - 573719)
Hako Belgium
Industrieweg 27, B-9420 Erpe-Mere
tel 053 - 803070
fax 053 - 806243
Hako bv
Industrieweg 7,Andelst; Postbus 105, 6674 ZJ Herveld
tel 08880 - 52441 (0488 - 452441)
fax 08880 - 52325 (0488 - 452325)
Hakvoort Onderneming vof
Zuideinde 98-100, 1551 ELWestzaan
tel 075 - 165941 (075 - 6165941)
fax 075 - 705557 (075 - 6705557)
Handels- en verhuurbedrijf HKV
Mercuriusweg 44, Ochten; Postbus 72, 4050 EBOchten
tel 03444 - 2834 (034 - 642834)

fax03444- 3519(034-643519)

1 0
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Handelscompagnie bv
Laanweg 5, Spijkenisse; Postbus 484, 3200 AL Spijkenisse
tel 01880 - 52248/49 (0181 - 652248/49)
fax 01880 - 52211 (0181 - 652211)
Handelsonderneming Harbo
Hoenkoopse Buurtweg 1 1 a , 3421 CA Oudewater
tel 03486 -4071 (0348 - 564071)
Hanewacker en Zn. bv
Oude Oppenhuizerweg 34, Sneek; Postbus 180, 8600 AD Sneek
tel 05150 - 20000 (0515 - 420000)
fax 05150 - 18005 (0515 - 418005)
Heigo Nederland bv
Cardanuslaan 27, Doorwerth; Postbus 80, 6865 ZH Doorwerth
tel 085 - 342424 (026 - 3342424)
fax 085 - 342204 (026 - 3342204)
Helthuis Tuin en Parkmachines bv
Poort van Midden Gelderland, Oranje 2, 6666 LV Heteren
tel 08306 - 23464 (026 - 4723464)
fax 08306 - 22722 (026 - 4722722)
Hemos bv
Paradijsweg 3-4, Meppel; Postbus 11 63, 7940 KD Meppel
tel 05220 - 54131 (0522 - 254231)
fax 05220 -56595 (0522 - 256595)
Heras Hekwerk
Hekdam 1,Oirschot; Postbus 30, 5688 ZC Oirschot
tel 04997 - 84848 (0499 - 584848)
fax 04997 - 84304 (0499 - 584304)
Herder bv
Herculesweg 6, Middelburg; Postbus 8010, 4330 EA Middelburg
tel 01180 - 79500 (0118 - 679500)
fax 01180 - 38730 (0118 - 638730)
Hevea bv
Kanaalstraat OZ 2 1 ,Raalte; Postbus 1,8100 AA Raalte
tel 05720 -41555 (0572 - 341555)
fax 05720 -57808 (0572 - 357808)
Jean Heybroek bv
Wilgenkade 6, Houten; Postbus 228, 3990 GA Houten
tel 03403 - 94611 (030 - 6394611)
fax 03403 - 94655 (030 - 6394655)

10

Hoaf apparatenfabriek bv
Nijverheidsstraat 9, Nijkerk; Postbus 1020, 3860 BA Nijkerk
tel 03494 - 59634 (033 - 2459634)
fax 03494 - 52344 (033 - 2452344)
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de Hoeve groothandel bv
Polstraat 115, 4261 BSWijk en Aalburg
tel 04164 - 3355 (0416 - 693355)
fax 04164 - 3305 (0416 - 693305)
Hofmans bv
De Louwstraat 1 3, 5374 CESchayk
tel 08866 - 1686 (0486 - 461686)
fax 08866 - 3434 (0486 - 463434)
Holder platz
Meentweg 78, 3454 AV de Meern
tel 03406 - 61424 (030 - 6661424)
fax 03406 - 63699 (030 - 6663699)
Homburg Machinehandel bv
it Noarderfjild 2 1 ,Stiens; Postbus 5, 9050 AA Stiens
tel 05109 - 1555 (058 - 2571555)
fax 05109 - 3535 (058 - 2573535)
Homeco bv
Industrielaan 1 6, Dieren; Postbus 66, 6950 AB Dieren
tel 08330 -19022 (0313- 419022)
fax 08330 - 22335 (0313- 422335)
Hoopman Machines bv
Dinxperlosestraatweg 145, 7122 JPAalten
tel 05437 - 66224 (05434 - 466224)
fax 05437 - 66464 (05434 - 466464)
Hooyer Hilversum bv
jonkerweg 21, 1217 PM Hilversum
tel 035 - 246832 (035 - 6246832)
fax 035 - 219256 (035 - 6219256)
D.B. van der Horst
Loostraat 58, Loo; Postbus 4 1 ,6920 AA Duiven
tel 08367 - 61 673 (0316 - 261673)
fax 08367 - 65366 (0316 - 265366)
C.M.F. Huet sa
Construction de Materiel Forestier, 34 Ruede Bornai, B-6960 Crandmenil
tel 086 - 455055
fax 086 - 455554
|. Huntjens cv
St. jozefstraat 58, 6245 LPEijsden
tel 04409 - 1 956 (043 - 4091956)
fax 04409 - 3485 (043 - 4093485)
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Husqvarna Nederland bv, Divisie bos en tuin
De Nort 20, Woudenberg; Postbus 145, 3930 EC Woudenberg
tel 03498 - 68888 (033 - 2868888)
fax 03498 - 65440 (033 - 2865440)
Husqvarna Belgium sa/nv
Gen. de Wittelaan 9-2, B-2800 Mechelen
tel 0 1 5 - 2 0 5 5 4 4
fax 0 1 5 - 2 0 5 6 0 7
Hütter Veiligheid bv
Kruisweg 763, 21 32 NG Hoofddorp
tel 020 - 6533400 (idem)
fax 020-6533413 (idem)
Huverba
Hamsestraat 70, Opheusden; Postbus 1,4043 ZG Opheusden
tel 08887 -2004 (0488 - 442004)
fax 08887 - 2729 (0488 - 442729)
Huysmans
Blaasveldstraat 145, B-2830 Tisselt-Willebroek
tel 03 - 886 8867
fax 0 3 - 8 8 6 7916
Imants bv
Postbus 2, 5540 AA Reusel

tel 04976 -42433 (0497 - 642433)
fax 04976 -43205 (0497 - 643205)
Indumij bv
Mijlweg 71,Dordrecht; Postbus 101, 3300 AC Dordrecht
tel 078 - 1 70000 (078 - 6170000)
fax 078 - 1 72040 (078 - 6172040)
Indunatechniek
Dardanuspad 22, 5631 KE Eindhoven
tel 040 -447922 (040 - 2447922)
fax 040 -450098 (040 - 2450098)
Intertools bv
Oosteinde 16, Roden; Postbus 188, 9300 AD Roden
tel 05908 - 16811 (050 - 5016811)
fax 05908 - 1 3885 (050 - 5013885)
JeeGee
Eikenlaan 245, 2404 BPAlphen a/d Rijn
tel 01 720 - 32850 (0172 - 432850)
fax 01720 - 35836 (0172 - 435836)
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Jongerius
Arkansasdreef 16, 565 AR Utrecht
tel 030 - 627879 (030 - 2627879)
fax 030 - 624624 (030 - 2624624)
Kamps de Wild
Edisonstraat 10, Zevenaar; Postbus 241,6900 AEZevenaar
tel 08360 - 69111 (0316 - 369111)
fax 08360 - 26354 (0316 - 526354)
Keijsers TEF Nederland bv
Rijksweg-zuid 19, Wellerlooi; Postbus 34, 5855 ZG Well
tel 04783 - 2300 (0478 - 502300)
fax 04783 - 2347 (0478 - 502347)
W. Kempeneer Tuin & Park
Ninoofsesteenweg 657, B-1 701 Dilbeek
tel 02 - 5694254
fax 0 2 - 5 6 9 3 6 1 2
A.W. Kloosterziel Elburg bv
Uiterwaardstraat 6,Elburg; Postbus 5, 8080 AA Elburg
tel 05250 - 83220 (0525 - 683220)
fax 05250 - 85055 (0525 - 685055)
Koks Milieu- en voertuigtechniek
Robbenkoog 27, 1 822 BA Alkmaar
tel 072 - 625354 (072 - 5625354)
fax 072 - 626164 (072 - 5626164)
Wn Kramer bv
Burgerweg 53, 1 754 KD Burgerbrug
tel 02268 - 1481 (0226 - 381481)
Krone
Rijksweg 149, 6585 AD Mook
tel 08896 - 1 326 (024 - 6961326)
fax 08896 - 2836 (024 - 6962836)
D. Kurstjens bv
Fort St. Michielstraat 22-23, 5922 XC Venlo-Blerick
tel 077 - 821609 (077 - 3821609)
fax 077 - 873535 (077 - 3873535)
KWHbv
Bommelweg 61-63,Wadenoyen; Postbus 47, 4000 AA Tiel
tel 03446 -1248 (034 - 661248)
fax 03446 -1449 (034 - 661449)
Laman-Haarlemmermeer bv
Staringstraat 32, Nieuw Vennep; Postbus 227, 2150 AE Nieuw Vennep
tel 02526 - 87502 (0252 - 687502)
fax 02526 - 74458 (0252 - 674458)
Metingangvan10oktober1995geldendetussenhaakjesvermeldetelefoonnummers
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Lankhaar techniek
De Dijk 6, 5662 LW Vught
tel 04118 -1999 (0411 - 641999)
fax 04118 - 3964 (0411 - 643964)
Lankhorst/Taselaar
Binnenhaven 31,Lelystad; Postbus 502, 8200 AM Lelystad
tel 03200 - 74611 (0320 - 274611)
fax 03200 - 30209 (0320 - 230209)
O. de Leeuw Groentechniek bv
Hoopjesweg 48, Hattem; Postbus 14, 8050 AA Hattem
tel 05206 -46160 (038 - 4446160)
fax 05206 - 46358 (038 - 4446358)
Lely Industries nv
Weverskade 10, 3155 PD Maasland
tel 01899 - 12644 (010 - 5912644)
fax 01899 -20923 (010 - 5920923)
H. van der Lienden bv
Weltevreden 24, 3731 AL de Bilt
tel 030 - 203611 (030 - 2203611)
fax 030 - 201 714 (030 - 2201 714)
Lozeman Tuinmachines bv
Bemmelseweg 64, 6662 PCEist
tel 08819 - 71423 (0481 - 371423)
fax 08819 - 75275 (0481 - 375275)
LRC Nederland nv
Industrieweg 15, 4143 HP Leerdam
tel 03451 - 1 3244 (0345 - 613244)
fax 03451 - 1 9 2 6 5 ( 0 3 4 5 - 6 1 9 2 6 5 )
3M Nederland bv
Industrieweg 24, Zoeterwoude; Postbus 193, 2300 AD Leiden
tel 071 - 450365 (071 - 5450365)
fax 071 - 450368 (071 - 5450368)
Majestic Products bv
Pinnepot 25, Oostvoorne; Postbus 410, 3232 Zj Oostvoorne
tel 01815 - 3000 (0181 - 483000)
fax 01815 - 3010 (0181 - 483010)
Marco Klimaat
Wheemergaarden 11, Neede; Postbus 24, 71 60AA Neede
tel 05450 - 93366 (0545 - 293366)
fax 05450 -93369 (0545 - 293369)
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Maréchal Groentechniek
Kievitsweg 151, Ridderkerk; Postbus 110, 2980 AC Ridderkerk
tel 01804 - 15555 (0180 - 415555)
fax 01804 - 15777 (0180 - 415777)
Mars Milieu-techniek bv
Weth. Ohmanstraat 3, 7951 SB Staphorst
tel 05225 - 3977 (0522 - 463977)
fax 05225 - 3616 (0522 - 463616)
Matracom International bv
Hogelandseweg 5 1 ,6545 AB Nijmegen
tel 080 - 731990 (024 - 3731990)
fax 080 - 731 765 (024 - 3731 765)
Mauritz en Zn. bv
Brinkweg 2-10, Bussum; Postbus 112, 1400 AC Bussum
tel 02159 -43914 (035 - 9643914)
fax 02159 -43390 (035 - 9643390)
MDS
Industrieweg 33-41, Andelst; Postbus 1 7, 6674 ZG Herveld
tel 08880 - 55060 (0488 - 455060)
fax 08880 - 54110 (0488 - 454110)
Michelin bv
H.van Doorneweg 2, Drunen; Postbus 256, 5150 NA Drunen
tel 04163 - 84100 (0416 - 384100)
Middelbos bv
W.A. Scholtenstraat 19, Assen; Postbus 663, 9400 A] Assen
tel 05920 - 72719 (0592 - 372719)
fax 05920 - 72886 (0592 - 372886)
Molcom bv
Zwake 5,4451 HH Heinkenszand
tel 01106 - 2504 (011 3 - 562504)
fax 01106 - 3623 (0113- 563623)
Moldex-Metric
Postbus 260, 2920 AG Krimpen adYssel
tel 01807 - 22633 (0180 - 522633)
fax 01 807 - 22087 (0180 - 522087)
Montauban nv
Grote baan 74, B-9100 Nieuwkerken-Waas
tel 03 - 7779695
fax 03 - 7779743
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Mostert + de Winter
Groenvoorzieningen bv
Rivierdijk 18, Sliedrecht; Postbus 37, 3360 AA Sliedrecht
tel 01840 - 33400 (0184 - 433400)
fax 01840 - 1901 7 (0184 -419017)
Motrac Landbouw bv
Pollaan 49, Zutphen; Postbus 11 3, 7200 AC Zutphen
tel 05750 - 91911 (0575 - 591911)
fax 05750 - 16758 (0575 - 516785)
MSA Nederland bv
Kernweg 20, Hoorn; Postbus 39, 1 620 AA Hoorn
tel 02290 - 50303 (0229 - 250308)
fax 02290 - 11 340 (0229 - 211340)
Louis Nagel bv
Westkanaaldijk 439, Nijmegen; Postbus 76, 6500 AB Nijmegen
tel 080 - 716600 (024 - 3716600)
fax 080 - 782270 (024 - 3782270)
Nannings & van Loen bv
Zevenhuizerstraat 136, 3828 PV Hoogland
tel 033 -564550 (033 - 4564550)
fax 033 - 564433 (033 - 4564433)
Nationale Bomenbank bv
Rivierdijk 18, Sliedrecht; Postbus 37, 3360 AA Sliedrecht
tel 01840 - 33432 (0184 - 433432)
fax 01840 - 19017 (0184 -419017)
Nautilus bv
De Ronge 34, 1852 XC Heiloo
tel 072 - 331 399 (072 - 5331 399)
fax 072 - 338924 (072 - 5338924)
Nido-Universal Machines bv (afd. milieu)
Industriestraat 34, Holten; Postbus 30, 7450 AA Holten
tel 05483 - 70260 (0548 - 370260)
fax 05483 - 70268 (0548 - 370268)
Nijhof St Zn
Buurtweg 40a/42, 6971 KM Oeken
tel 05757 - 6555 (0575 - 476555)
fax 05757 - 6481 (0575 - 476481)
Ons Belang
Voorweg 75, 9113 PC Wouterswoude
tel 05111 -4555 (0511 - 424555)
fax 05111 - 3963 (0511 - 423963)
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OSCO bv
Langebrinkweg 5, Soest; Postbus 18, 3760 AA Soest
tel 02155 - 10964 (035 - 6010964)
fax 02155 - 21949 (035 - 6021949)
P.G. Pas
Mantelmeeuwlaan 9, 5672 EA Nuenen
tel 040 - 831294 (040 - 2831294)
M.W. Peeters Handelsonderneming
Dakdekkerstraat 24, 5801 TK Venray
tel 04780 - 82646 (0478 - 582646)
fax 04780 - 11432 (0478 - 511432)
PejePe

Kortgraaf 19, 4174 GL Hellouw
tel 04188 - 2231 (0418 - 552231)
Pelgrum Vink Materialen bv
Hamersestraat 21a, Westervoort; Postbus 1 65, 6930 AC Westervoort
tel 08303 - 1 7272 (026 - 3117272)
fax 08303 - 18103 (026 - 3118103)
Pius Floris Boomverzorging Nederland/franchising
Bakenssegracht 65, 2011 jT Haarlem
tel 023 - 31 3279 (073 - 6313279)
fax 023 - 314189 (073 - 6314198)
Poel Bosbouwartikelen
Groenoordlaan 13,7322 HV Apeldoorn
tel 055 - 667172 (055 - 3667172)
fax 055 - 665065 (055 - 3665065)
van de Pol reinigingsindustrie
Batterijenweg 11a, 4041 DA Kesteren
tel 08886 - 3502 (0488 - 483502)
fax 08886 - 2407 (0888 - 482407)
PolWegbebakening bv
Poort van Midden Gelderland
Rood 15, Heteren; Postbus 33, 6666 ZG Heteren
tel 08306 - 90111 (026 -4790111)
fax 08306 - 90112 (026 - 4790112)
Technische handelsonderneming C. vd Pols en Zn bv
Stationsweg 36, Zuidland; Postbus 23, 3214 ZG Zuidland
tel 01881 - 1844 (0181 - 451844)
fax 01881 - 2114 (0181 - 452114)
Prof bv
Slagenkampweg 9,Ommen; Postbus 99, 7730 AB Ommen

tel 05291 - 53945 (0529 -453945)
fax 05291 -53946 (0529 -453946)
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Profitools - H.O. Schaap
Platanenlaan 34, Crootebroek; Postbus 29, 1610 AA Grootebroek
tel 02285 - 1 7189 (0228 - 517189)
fax 02285 - 1 3537 (0228 -513537)
Ravo bv
Otterkoog 1,Alkmaar; Postbus 286, 1800 AC Alkmaar
tel 072 - 622884 (072 - 5622884)
fax 072 - 624710 (072 - 5624710)
RioTrading Company bv
Hoofdweg 1190, 2153 LP Nieuw-Vennep
tel 02526 - 74121 (0252 - 674121)
fax 02526 - 86426 (0252 - 686426)
Roberine bv
Coolkatenweg 65, Enschede; Postbus 130, 7500 AC Enschede
tel 053 - 838383 (053 - 4838383)
fax 053 - 354495 (053 - 4354495)
Ruizendaal België bvba
Heide 27, B-3294 Molenstede-Diest
tel 013-314041
fax 013 - 3 2 2 3 1 9
Safe & Sure Nederland bv
Penningweg 3c, Etten-Leur; Postbus 18, 4870 AA Etten-Leur
tel 01 680 - 22224 (0168 - 322224)
fax 01680 - 14542 (0168 - 314542)
Safetec bv
Fultonbaan 84, 3439 NE Nieuwegein
tel 03402 - 52811 (030 - 6052811)
fax 03402 - 90262 (030 - 6090262)
Safety Line
Haarsteegsestraat 3 1 a , 5254 JN Haarsteeg
tel 04108 - 18185 (0416 - 318185)
fax 04163 - 15342 (0416 - 315342)
Safimex
Daltonstraat 30, Dordrecht; Postbus 278, 3300 AG Dordrecht
tel 078 - 182333 (078 - 6182333)
fax 078 - 181922 (078 - 6181922)
Samex-benelux
Gieterweg 28-32, Gasselte; Postbus 9, 9460 AA Gieten
tel 05926- 1680
fax 0 5 9 2 6 - 1 2 0 4
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Schelltech
Belversestraat 2, 5076 PX Haaren
tel 0 4 1 1 7 - 1 4 1 7 ( 0 4 1 1 -621417)
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Schepers Techniek bv
Kanaalweg 5-7, Hoogeveen; Postbus 206, 7900 AE Hoogeveen
tel 05280 - 63744 (0528 - 263744)
fax 05280 - 77952 (0528 - 277952)
Schouten Landbouwmachines bv
Uddelerveen 67, Uddel; Postbus 1 8, 3888 Z\ Uddel
tel 05770 - 1259 (0577 - 401259)
fax 05770 - 1 896 (0577 -401896)
Schuitemaker Machines bv
Morsweg 18, Rijssen; Postbus 219, 7460 AE Rijssen
tel 05480 - 14125 (0488 - 414125)
fax 05480 - 16840 (0488 - 416840)
Secumar Benelux bv
Koningin Julianaplein 4, 3931 CK Woudenberg
tel 03498 - 65088 (033 - 2865088)
fax 03498 - 64654 (033 - 2864654)
Shibaura Europe bv
Rondweg 9, 6678 KH Oosterhout
tel 08818-2341/2441 (0481 -482341/482441)
fax 08818 - 2541 (0481 - 482541)
Sieberg bv
Klovenier 2, Veenendaal; Postbus 149, 3900 AC Veenendaal
tel 08385 - 62211 (0318 - 562211)
fax 08385 - 20601 (0318 - 520601)
Smits bv
Rudonk21,4824AJ Breda
tel 076 -418000 (076 - 5418000)
fax 076 -415985 (076 - 5415985)
Steenbergen bv
Rijksstraatweg 100, Klaaswaal; Postbus 7011, 3286 ZC Klaaswaal
tel: 01 864 - 1000 (0186-571000)
fax: 01864 - 1602 (0186 - 571602)
Stierman bv
Havenstraat 28, Zutphen; Postbus 20, 7200 AA Zutphen
tel 05750 - 99999 (0575 - 599999)
fax 05750 - 99989 (0575 - 599989)
Andreas Stihl bv
Laagraven 59, Nieuwegein; Postbus 1104, 3430 BC Nieuwegein
tel 030 - 885897 (030 - 2885897)
fax 030 - 888554 (030 - 2888554)
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Gebr. Struijk
Delwijnsestraat 56-58, 5613 BC Delwijnen
tel 04185 - 2306 (0418 - 552306)
Van Tassel bv/ba
Postweg 210, B-1602 Vlezenbeek
tel 02 - 5690702
fax 02 - 5670837
Tennant Europa bv
Nijverheidsstraat 4, Uden; Postbus 263, 5400 AG Uden
tel 04132 - 63355 (0413 - 263355)
fax 04132 - 65635 (0413 - 265635)
Themans Zutphen bv
Postbus 115, 7200 AC Zutphen
tel 05750-16241 (0575-516241)
fax 05750 - 15834 (0575 - 515834)
Thoma tractoren
Industrieweg 5, Westwoud; Postbus 20, 1616 ZG Hoogkarspel
tel 02286 -2144 (0228 - 562144)
fax 02286 - 3565 (0228 - 563565)
Tympanitec International bv
Van Leeuwenhoekweg 2, Hellevoetssluis; Postbus 381,3220 AJ Hellevoetssluis
tel 01883 -24910/24903 (0181 - 324910/324903)
fax 01883-24918
(0181-324918)
Gebr. Vandaele nv
Stationsstraat 11 7, B-8780 Oostrozebeke
tel 056 - 665601
fax 056 - 665606
Variphone Benelux nv
Bosstraat 1, B-3930 Hamont-Achel
tel 011 -621828
fax 011 - 448204
(Nederland: tel 04958 - 91021 (0495 - 49102)
Veldman & Dijkstra bv
Hekkummerweg 9,9974 TH Adorp
tel 05909 - 1925/1200 (050 - 3061925/3061200)
fax 05909 - 1918/1278 (050 -3061918/3061278)
A. Verbeke & Zonen nv
Industriepark Noord
Tavemierlaan 1, B-8700Tielt
tel 051 - 402441
fax 051 -403775
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Vermeer-Holland bv
Graftermeerstraat 29-33, Hoofddorp; Postbus 20, 21 30 AA Hoofddorp
tel 02503 - 11901 (023 - 5611901)
fax 02503 - 37133 (023 - 5637133)
Vetus Den Ouden nv
Fokkerstraat 571, 3125 BD Schiedam
tel 0 1 0 - 4 3 7 7 7 0 0 (idem)
fax 010-4152634 (idem)
De Vlamboog bv
Wijkermeerstraat 15, Hoofddorp; Postbus 298, 21 30 AG Hoofddorp
tel 02503 - 75500 (023 - 5675500)
fax 02503 - 37491 (023 - 5637491)
A. Vledder Technische Producten bv
Handelstraat 25, Huissen; Postbus 75, 6850 AB Huissen
tel 085 - 262911 (026 - 3262911)
fax 085 -251 316 (026 - 3251316)
Vlogtman Import Landbouwmachines bv
Keizersweg 52, Holten; Postbus 56, 7450 AB Holten
tel 05483 - 61 395 (0548 - 361395)
fax 05483 - 64595 (0548 - 364595)
Voets Tractoren en Werktuigen bv
Engelandlaan 8, Hazerswoude; Postbus 6, 2391 PN Hazerswoude
tel 01727 -15000 (0172 - 215000)
fax 01 727 - 1 3431 (01 72 - 21 3431)
Vogelenzang-Andelst bv
Wageningsestraat 2, 6673 DD Andelst
tel 08880 - 69500 (04884 - 469500)
fax 08880 - 54041 (04884 - 454041)
Volco International bv
Postbus 1629, 1 200 BP Hilversum
tel 035 -210686 (035 - 6210686)
fax 035 - 216374 (035 - 6216374)
Gebr. de Vor-Achterveld bv
Hessenweg 164, Achterveld; Postbus 2, 3790 CA Achterveld
tel 03425 - 9541 (0342 - 459541)
fax 03425 - 9500 (0342 - 459500)
Vormec
Pollaan 50, Zutphen; Postbus 518, 7200 AM Zutphen
tel 05750 - 91 300 (0575 - 591300)
fax 05750 - 91303 (0575 - 591303)
Joh. Vos Capelle bv
Hoofdstraat 35, 5161 PD Sprang Capelle
tel 0 4 1 6 8 - 1 3 2 6 (0416-311326)
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Vredestein Banden bv
ir E.L.C. Schiff-straat 370, Enschede; Postbus 27, 7500 AA Enschede
tel 053 - 846761 (053 - 4846761)
fax 053 - 323457 (053 - 4323457)
Vredestein Icopro bv
Kanaalstraat 1, Raalte; Postbus 1,8100 AA Raalte
tel 05720 -41500 (0572 - 341500)
fax 05720 -57888 90572 - 357888)
Vredestein Icopro nv/sa
Werkhuizenkaai 158a, B-1210 Brussel
tel 0 2 - 2 4 1 8 9 0 0
fax 0 2 - 2 4 5 9 6 1 2
De Vries Nederland bv
Zuideinde 159, Oostzaan; Postbus 13, 1510 AA Oostzaan
tel 02984 - 1410 (075 - 6841410)
fax 02984 -1923 (075 - 6841932)
VTMbv
Bosmanskamp 10-12, 4194 MV Geldermalsen
tel 03455 -80832 (0345 - 580832)
fax 03455 - 80933 (0345 - 580933)
van Wamel bv
Energieweg 1,Beneden-Leeuwen; Postbus 4, 6658 ZC Beneden-Leeuwen
tel 08879 - 2944 (0487 - 592944)
fax 08879 - 2970 (0487 - 592970)
Wasterlain-Steyaert sa
Tobie Swalusstraat 60, B-1 600 Sint-Pieters-Leeuw
tel 0 2 - 3 6 1 3 2 0 0
fax 0 2 - 3 6 1 3 4 0 0
W D 2000 H vd Wijk
Grotesloot 263, 1751 LA Schagerburg
tel 02247 - 1684 (0224 - 571684)
fax 02247 - 3087 (0224 - 573087)
Ter Weele Almelo bv
Ambachtstraat 82, 7609 RAAlmelo
tel 0546-816336 (idem)
fax 0 5 4 6 - 8 1 0 7 1 0 (idem)
Widlak Machinefabriek
Veldhovenseweg 7, Knegsel; Postbus 184, 5600 AD Eindhoven
tel/fax 04905 - 1202 (040 - 2051202)
de Wild bv
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DeMeeten54,4706NHRoosendaal
tel01650-32992(0165-532992)
fax01650-54945(0165-554945)
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Wilser Import
't Kolkske 10, 5371 MX Ravenstein
tel 08867 - 1036 (0486 - 411036)
fax 08867 - 1 325 (0486 -411325)
Wurf Machines
Tolakkerweg 11 8, Hollandse Rading; Postbus 54, 3738 ZM Maartensdijk
tel 02157 -1894 (035 - 5771894)
fax 02157 - 2047 (035 - 5772047)
Yamaha Motor Nederland bv
Postbus 75033, 1117ZN Schiphol-Oost
tel 020 - 6546732 (idem)
fax 020 - 6546739 (idem)
Zonna bv
Postbus 100, Beilen; Markt 12, 9410 AC Beilen
Tel: 05930 - 22943 (0593 - 522943)
Fax: 05930 - 25154 (0593 - 525154)

Diverse adressen
Adviesgroep Vegetatiebeheer
Bornsesteeg 69, 6708 PDWageningen, tel 08370 - 84134 (0317 -484134)
Afval Overleg orgaan (AOO)
Postbus 19015, 3501 DA Utrecht, tel 030 - 342800 (030 - 2342800)
- Informatiecentrum Preventie en Hergebruik, tel 030 - 343552 (030 - 2343552)
Agrarische Onderwijs Centra
-AOC Friesland, Leeuwarden, tel 058 - 132044 (058 - 2132044)
- AOC Noord, Groningen, tel 050 - 253722 (050 - 5253722)
- AOC Terra college, Assen,tel 05920 - 52433 (0592 - 352433)
-AOC F.M.V., Frederiksoord, tel 05212-1237 (0521 - 381237)
- AOC Flevoland, Emmeloord, tel 05270 - 12455 (0527 - 612455)
- AOC De Groene Welle, Zwolle, tel 038-216041 (038 -4216041)
- AOC Twente, Almelo, tel 0546 - 811266 (idem)
- AOC AGRON, Doetinchem, tel 08340 - 45511 (0314 - 345511)
-AOC Groenhorst College, Ede,tel 08380 - 75611 (0318 - 675611)
- AOC 't Vanck, Nijmegen, tel 080 - 782945 (024 - 3782945)
- AOC Limburg, Roermond, tel 04750 - 19600 (0475 - 319600)
- AOC M & O Brabant, Boxtel, tel 04116 - 83333 (0411 - 683333)
- AOC West Brabant, Breda, tel 076 - 71 7280 (076 - 5717280)
- AOC Zeeland e.o., Goes, tel 01100 - 27203 (0113- 227203)
-AOC Holland College, De Lier, tel 01 745 - 18429 (0174 - 518429)
- AOC Groene Delta, Rijswijk, tel 070 - 3904016 (070 - 3904016)
-AOC Groen College, Boskoop, tel 01 727 - 18903 (0172 - 218903)
- AOC Midden Nederland, Houten, tel 03403 - 77024 (030 - 6377024)
-AOC Florens College, Aalsmeer, tel 02977 -44246 (0297 - 344246)
- AOC Clusius college, Alkmaar, tel 072 - 610934 (072 - 5610934)
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Arbeidsinspectie, zie I.SZW
Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH)
Postbus 735, 3700 AS Zeist, tel. 03404 - 30040 (030 - 6930040)
Bedrijfsgroep van Tuinaannemers (BTA)
Weerstandersstraat 46, B-2180 Ekeren,tel 03 - 6644605
Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek
Postbus 115, 6860 AC Oosterbeek, tel 085 - 346346 (026 - 3346346)
Belangenvereniging voor Verwerkingsbedrijven van Organische Reststoffen (BVOR)
Arnhemseweg 9-11,6711 GP Ede,tel 08380 - 51212 (0318 - 651212)
Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitekten (BVTL)
secretariaat, Beukenlaan 49, B-1653 Dworp, tel 02 - 3803657
Bodemkundige Dienst
De Croylaan 48, B-3001 Leuven, tel 016 - 223798
Bomenstichting
Oude Gracht 201-bis, 3511 NG Utrecht, tel 030 - 340778 (030 - 2340778)
Bosschap, bedrijfsschap voor bosbouw en houtteelt
Postbus 769, 3700 AT Zeist, tel 03404 - 30130 (030 - 6930130)
Bureau Heffingen
Postbus 322, 9400 AHAssen,tel 05920 - 11685 (0592 - 311685) (8-12 uur)
CDG (Vereniging van Hoofden van de Cultuurtechnische Diensten in de Gezondheidszorg
Vijverdonk 1 3, 4661 AK Halsteren, tel 01640 - 89100 (0164 - 289100) (dhr. Brandt)
Centrum voor Landbouw en Millieu (CLM)
Postbus 10015, 3505 AA Utrecht, tel 030 - 441301 (030 - 2441301)
Centrum voor Milieukunde (CLM)
Rijksuniversiteit Leiden
Postbus 9518, 2300 RA Leiden, tel 071 - 277486 (071 - 5277486)
Centrum voor Natuurbeschermingseducatie
Ommeganckstaat 20, B-2018 Antwerpen, tel 03 - 2260291
Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR)
Postbus 420, 2800 AK Gouda, tel 01820 - 39600 (0182 - 539600)
College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen
Postbus 217, 6700 AEWageningen, tel 08370 - 71810 (0317 -471810)
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Comité Jean Pain v.z.w.
kantoor: Prinses Elisabethlaan 18, B-1030 Brussel, tel 02 - 2410820
bezoekerscentrum: Hof ter Winkelen, Holle Eikstraat 25, B-1840 Londerzeel, tel 052 - 305365
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Consulentschappen NBLF:zie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, consulentschappen LNO
Consultancy and Research for Environmental Management (CREM)
Spuistraat 104d, 1012 VA Amsterdam, tel 020 - 6274969 (020 - 6274969)
CROW (Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en
Wegenbouw en de Verkeerstechniek)
Postbus 37, 6710 BA Ede,tel 08380 - 20410 (0318 - 620410)
Directie Beheer Landbouwgronden (DBL): zieLBL
Dutch Association of Anaerobic Digestors (DAAD)
Boerhaavelaan 40 2713 HX, Zoetermeer, Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer
tel 079 - 531100 (079 - 3531100)
Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal
Duboislaan 2, B-1560 Hoeilaart, tel 02 - 6579364
European Invertebrate Survey (EIS)
Rijksmuseum voor Natuurhistorie
Postbus 9517, 2300 RALeiden,tel 071 - 143844 (071 - 5143844)
FEDEMAR, Belgische Federatie der Bosuitbaters
Centrumgalerij Blok 2, 5e verdieping, B-1000 Brussel, tel 02 - 2231477
GroenRaad
Postbus 900, 3700 AX Zeist, tel 03404 - 62360 (030 - 6962360)
GFT-Infopunt
Raamweg 18, 2596 HL Den Haag,tel 070 - 3624648 (idem)
Hoveniers Informatie Centrum (HIC)
Postbus 900, 3700 AX Zeist, tel 03404 - 62361 (030 - 6962361)
Industrie- en Voedingsbond CNV
Postbus 2080, 3430 CK Nieuwegein, tel 03402 -44124 (030 - 6044124)
Informatie- en Kenniscentrum Akker- en Tuinbouw (IKC-AT)
-Afdeling Akkerbouw, Postbus 303, 6710 BH Ede,tel 08380 - 71500 (0318 - 671500)
- Afdeling Boomteelt, Postbus 250, 2770 AC Boskoop, tel 01727 - 19850 (0172 - 219850)
- Afdeling Milieu, Kwaliteit en Techniek, Postbus 474, 6710 BLEde,
tel 08380 - 71500 (0318-671500)
Informatie- en Kenniscentrum Natuurbeheer (IKC natuurbeheer)
Postbus 30, 6700 AAWageningen, tel 08370 - 74800 (0317- 474800)
Informatie- en Kenniscentrum Rundvee, Schapen en Paarden (IKC-RST)
Runderweg 2, 8219 PKLelystad,tel 03200 - 93311 (0320 - 293311)
Innovatie- en Praktijkcentrum (IPC) Dier Barneveld
Postbus 64, 3770 AB Barneveld, tel 03420 - 14881 (0342 - 414881)
Metingangvan10oktober 1995geldendetussenhaakjesvermeldetelefoonnummers
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Innovatie- en Praktijk Centrum (IPC) Dier Oenkerk
Postbus 85, 9062 ZJOenkerk, tel 05103 - 61628 (058 - 2561628)
Innovatie- en Praktijkcentrum (IPC) Groene Ruimte
Postbus 393, 6800 AJArnhem, tel 085 -550100 (026 - 3550100)
Innovatie- en Praktijkcentrum (IPC) Plant
Postbus 32, 6710 BA Ede, tel 08380 - 32313 (0318 - 632313)
Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO)
Postbus 14, 6700 AA Wageningen, tel 08370 - 75700 (0317- 475700)
Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO)
Postbus 23, 6700 AAWageningen, tel 08370 - 77700 (0317- 477700)
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
- Duboislaan 14, B-1560 Hoeilaart, tel 02 - 6570386
- Caverstraat 4, B-9500 Ceraardsbergen, tel 054 - 418797
Instituut voor Milieu- en AGritechniek (IMAG-DLO)
Postbus 43, 6700 AA Wageningen, tel 08370 - 76300 (0317- 476300)
Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM)
Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1115, 1081 HV,Amsterdam, tel 020 - 5483827
Instituut voor Natuurbehoud
Kiewitdreef 5, B-3500 Hasselt, tel 011 - 210110
Instituut voor Natuur- en Milieueducatie (IVN)
Postbus 20123, 1000 HCAmsterdam, tel 020 - 6228115 (idem)
I.SZW, Dienst voor inspectie en informatie
(voorheen arbeidsinspectie), districtskantoren
- Postbus 300, 6200 AH Maastricht, tel 043 -219251 (043 - 3219251)
- Postbus 90109, 4800 RABreda, tel 076 - 223400 (076 - 5223400)
- Postbus 9580, 3007 AN Rotterdam, tel 010 - 4798300 (010 - 4798300)
- Postbus 7001,3430 JANieuwegein, tel 03402 - 94511 (030 - 6094511)
-Postbus 3013, 2700 KN Zoetermeer, tel 0 7 9 - 710101 (079-3710101)
- Postbus 1 306, 1040 HJAmsterdam, tel 020 - 5812612 (idem)
- Postbus 30016, 9700 RM Groningen, tel 050 - 225880 (050 - 52255880)
- Postbus 5011, 7400 CC Deventer, tel 05700 - 14745 (0570 - 614745)
Katholieke Universiteit Leuven,
Departement Landbeheer
Laboratorium voor Bosbouw en Natuurbeheer
Kardinaal Mercierlaan 92, B-3001 Heverlee, tel 016 - 321418
KIWA
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk, tel 070 - 3953535 (idem)
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Kleine Aarde, De
Postbus 151,5280 AD Boxtel,tel 04116-84921 (0411 -684921)
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Koninklijke Belgische Bosbouw Maatschappij
Centrumgalerij Blok 2, zesde verdieping, B-1000 Brussel, tel 02 - 2230901
Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging (KNBV)
Postbus 1 39, 6800 AC Arnhem, tel 085 - 778221 (026 - 3778221)
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNVV)
Oudegracht 237, 3511 NK Utrecht, tel 030 - 314797 (030 - 2314797)
Kring van Praktiserende Boomverzorgers (KPB)
Van Heeksbeeklaan 70, 7522 LBEnschede, tel/fax 053 - 359118
Kritisch Bosbeheer Vlaanderen
Ommeganckstraat 20, B-2018 Antwerpen, tel 03 - 2260291
Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), sectie Bosbouw en Natuur
Postbus 23, 6700 AAWageningen, tel 08370 - 77995 (0317- 477995)
Landbouwuniversiteit Wageningen
Postbus 9101, 6700 HBWageningen, tel 08370 - 89111 (0317-489111)
- Vakgroep Bosbouw, Postbus 342, 6700 AH Wageningen, tel 08370 - 84426 (0317- 484426)
-Vakgroep Terrestrische Oecologie en Natuurbeheer, Bornsesteeg 69, 6708 PDWageningen,
tel 08370 - 84135 (0317 -484135)
Landinrichtingsdienst: Zie LBL
Landschapsbeheer Nederland
Donkerstraat 1 7, 3511 KB Utrecht, tel 030 - 340777 (030 - 2340777)
Larenstein, IAHL
Postbus 9001,6880 CBVelp, tel 085 - 695695 (026 - 3695695)
LBL, Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden
Postbus 20021, 3502 LA Utrecht, tel 030 - 85800 (030 - 2858000)
Lisec, Studiecentrum voor Ecologie en Bosbouw
Craenevenne 140, B-3600 Genk, tel 089 - 362791
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting (AMINAL)
Belliardstraat 14-18, B-1040 Brussel, tel 02 - 5076702
Bestuur Natuurbehoud en -ontwikkeling (Dienst Natuurontwikkeling,
Dienst Natuurbescherming, Dienst Waters en Bossen, Dienst Groen)
Belliardstraat 14-18, B-1040 Brussel,tel 02 - 5073061
Buitendiensten Natuurontwikkeling en Natuurbescherming:
West-Vlaanderen:
Zandstraat 255/3, B-8200 St.Andries (Brugge), tel 050 - 454165
Oost-Vlaanderen:
Gebr. van Eyckstraat 4-6, B-9000 Gent, tel 09 - 2654632
Antwerpen:
Copernicuslaan 1/7, B-2018 Antwerpen, tel 03 - 2246256
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Limburg:
Torenplein 6/8, B-3500 Hasselt, tel 011 - 264511
Vlaams Brabant:
Waaistraat 1, B-3000 Leuven, tel 016 - 224586
Buitendiensten Groen:
West-Vlaanderen:
Zandstraat 255/3, B-8200 St.Andries (Brugge), tel 050 -454171
Oost-Vlaanderen:
Gebr. van Eyckstraat 4-6, B-9000 Gent, tel 09 - 2654632
Antwerpen:
Copernicuslaan 1, B-2018 Antwerpen, tel 03 - 2246256
Limburg:
Torenplein 6/8, B-3500 Hasselt, tel 011 - 264490
Vlaams Brabant:
Waaistraat 1, B-3000 Leuven,tel 016 - 202111
Buitendiensten Waters en Bossen:
Inspektie West-Vlaanderen
Zandstraat 255/3, B-8200 Sint-Andries (Brugge), tel 050 - 454150
Houtvesterij Brugge
Zandstraat 255/3, B-8200 Sint-Andries (Brugge), tel 050 - 454158
Inspektie Oost-Vlaanderen
Gebroeders van Eyckstraat 4-6, B-9000 Gent, tel 09 - 2654580
Houtvesterij Gent
Gebroeders van Eyckstraat 4-6, B-9000 Gent, tel 09 - 2654585
Inspektie Antwerpen
Copernicuslaan 1/7, B-2018 Antwerpen, tel 03 - 2246247
Houtvesterij Antwerpen
Copernicuslaan 1/7, B-2018 Antwerpen, tel 03 - 2246262
Houtvesterij Turnhout
Parklaan 4 9 / 1 , B-2300 Turnhout, tel 014 - 420532
Inspektie Limburg
Torenplein 6/8, B-3500 Hasselt, tel 011 - 264484
Houtvesterij Hasselt
Torenplein 6/8, B-3500 Hasselt, tel 011 - 264502
Houtvesterij Bree
Meeuwerkiezel 93, B-3960 Bree,tel 089 -462131
Houtvesterij Hechtel
Kamperbaan 149, B-3940 Hechter-Eksel, tel 011 - 734150
Inspektie Brabant
Waaistraat 1, B-3000 Leuven, tel 016 - 222995
Houtvesterij Leuven
Waaistraat 1, B-3000 Leuven, tel 016 - 222995
Houtvesterij Groenendaal
Reebokweg 25, B-3090 Overijse, tel 02 - 6572203
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Wegeninfrastruktuur en Verkeer
(AWV)
WTC Toren 3, 2 1 e verdieping, Simon Bolivardlaan 30, B-1210 Brussel, tel 02 -2084853; Bestuur
Werken en Inspectie, tel 02 - 2084825
Buitendiensten AWV:
West-Vlaanderen
Markt 1, B-8000 Brugge, tel.050 - 441111
Metingangvan10oktober1995geldendetussenhaakjesvermeldetelefoonnummers
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Oost-Vlaanderen
Gebouw Portalis, Bollebergen 2B/12, B-9052 Zwijnaarde, tel 09 - 2417811
Antwerpen
Copernicuslaan 1 /12, B-2018 Antwerpen, tel 03 - 2246811
Limburg
Helbeekplein 1, B-3500 Hasselt, tel 011 - 2211 61
Vlaams Brabant
WTC Toren 3, 19 e verdieping, Simon Bolivarlaan 30, B-1210 Brussel, tel 02 - 2084663
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV)
Infotiek, Postbus 20401, 2500 EKDen Haag,tel 070 - 3792062 (idem)
Consulentschappen LNO:
Regio Noord:
Postbus 30027, 9700 AM Groningen, tel 050 - 207207 (050 - 5207207)
Regio Oost:
Postbus 10051, 8000 CB Zwolle, tel 038 - 271999 (038-4271999)
Regio Noordwest:
Postbus 20030, 3502 LA Utrecht, tel 030 - 859111 (030 - 2859111)
Regio Zuidwest:
Postbus 3010, 2270 JB Voorburg, tel 070 - 3371200 (idem)
Regio Zuid:
Postbus 1180, 5004 BDTilburg, tel 01 3 - 645511 (013 -4645511)
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directoraat-Generaal van de Arbeid
Postbus 90804, 2509 LV Den Haag,tel 070 - 3334444 (idem)
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen
Postbus 20951, 2500 EZDen Haag, tel 070 - 3393939 (idem)
Nationaal Cursuscentrum Groen (NCG)
Postbus 54, 2820 AB Stolwijk, tel 01820 - 25025 (0182 - 525025)
Natuur en Milieu, Stichting
Donkerstraat 1 7, 3511 KB Utrecht, tel 030 - 331328 (030 - 2331328)
Natuurverrijking, Stichting
Opperduit 362, 2941 AR Lekkerkerk, tel 01805 - 3053 (0180 - 663053)
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA)
Postbus 75665, 1 070 ARAmsterdam, tel 020 - 5498611 (idem)
Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Bloemisterijgewassen en
Boomkwekerijgewassen (NAKB)
|ohan de Wittlaan 12, 2517JRDen Haag,tel 070 - 3643853 (idem)
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Nederlandse Bond van Boomkwekers (NBvB)
Postbus 900, 3700 AX Zeist, tel 03404 - 62836 (030 - 6962836)
Nederlandse Organisatie van Croenvoorzieners (NOG)
Postbus 900, 3700 AX Zeist, tel 03404 - 62360 (030 - 6962360)
Nederlandse Spoorwegen, Infrabeheer
Postbus 2025, 3500 HA Utrecht, tel 030 - 356291 (030 - 2356291)
Nederlandse Vereniging van Boseigenaren (NVBE)
Postbus 645, 3700 APZeist, tel 03404 - 39328 (030 - 6939328)
Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR)
Postbus 1 3, 3930 EAWoudenberg, tel 03498 - 61166 (033 - 2861166)
Nederlandse Vereniging voor de Landelijke Eigendom (NVLE)
Postbus 645, tel 03404 - 33945 (030 - 6933945)
Nederlandse Vereniging voor Sportvissersfederaties ( N W S )
Postbus 288, 3800 AG Amersfoort, tel 033 - 634924 (033 - 4634924)
Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitektuur (NVTL)
Postbus 1 9126, 1000 GC Amsterdam, tel 020 - 6276820 (idem)
Novem (Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu bv)
Postbus 8242, 3503 REUtrecht, tel 030 - 363444 (030 - 2363444)
Onderzoekscentrum voor de Wegenbouw (OCM)
Woluwedal 42, B-1200 Brussel,tel 02 - 7675111
Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB)
Postbus 433, 3430 AK Nieuwegein, tel 03402 - 39493 (030 - 6039493)
OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest)
Kan. De Deckerstraat 22-26, B-2800 Mechelen, tel 015 - 208320
Plantenziektenkundige Dienst
Postbus 9102, 6700 HC Wageningen, tel 08370 - 96911 (0317 - 496911)
Platform van Houttelers in de Provincies Groningen en Drenthe
Postbus 1 70, 9400 AD Assen, tel 05920 - 11 721 (0592 - 311721)
Post-Hoger Landbouwonderwijs (PHLO)
Postbus 8130, 6700 EWWageningen, tel 08370 - 84093 (0317 - 84093)
Pro Silva Vlaanderen
Duboislaan 2, B-1560 Hoeilaart, tel 02 - 6579364
Proefstation voor de Boomkwekerij
Postbus 118, 2770 AC Boskoop, tel 01727 - 19797 (0172 - 219797)
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Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwprodukten (RIKILT-DLO)
Postbus 230, 6700 AEWageningen, tel 08370 - 75400 (0317- 475400)
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Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS-DWW)
Postbus 5044, 2600 CA Delft, tel 015 - 699111 (015 - 380699111)
RIZA, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling
Postbus 1 7, 8200 AA Lelystad,tel, 03200 - 70411 (0320 - 270411)
Staatsbosbeheer (SBB)
Postbus 1 300, 3970 BH Driebergen, tel 03404 - 26111 (030 - 6926111)
Staring Centrum, Instituut voor onderzoek van het Landelijk Gebied (SC-DLO)
Postbus 125, 6700 AC Wageningen, tel 08370 - 74200 (0317 - 474200)
STIBOS (Stichting Informatievoorziening Bosbouw)
Agro Business Park 62, 6708 PWWageningen, tel 08370 - 79730 (0317 - 479730)
Stichting Behoud Natuuren Leefmilieu (SBNL)
Postbus 159, 3960 BDWijk bij Duurstede, tel 03435 - 77577 (0343 - 577577)
Stichting Bos & Hout (SBH)
Postbus 253, 6700 AC Wageningen, tel 08370 - 24666 (0317 - 424666)
Stichting Face (Forest Absorbing Carbondioxyde Emission)
Postbus 575, 6800 AN Arnhem, tel 085 - 721631 (026 - 3721631)
Stichting Floristisch Onderzoek Nederland (FLORON)
Landelijk Bureau FLORON
Postbus 9514, 2300 RALeiden,tel 071 - 273533 (071 - 5273533)
Stichting Gezamenlijke Arbo Service (STIGAS)
Postbus 266, 2700 AG Zoetermeer, tel 079 - 636800 (079 - 3636800)
Stichting Kritisch Bosbeheer
Postbus 72, 3500 AB Utrecht, tel 08330 - 20918 (0313- 420918)
Stichting Kritisch Faunabeheer
Amsteldijk Noord 1 35, 1183 Tj Amstelveen, tel 020 - 6410798 (idem)
Stichting Onderwijs Groenvoorzieningen (SOG)
Koningsweg 35E, 6816TC Arnhem, tel 085 -433228 (026 - 4433228)
Stichting Probos
Postbus 84200, 2508 AEDen Haag, tel 070 - 3504181/3504608 (idem)
Stichting Reptielen-, Amfibieën- en Vissenonderzoek Nederland (RAVON)
Postbus 141 3, 6501 BK Nijmegen, Publicatiebureau tel 080 - 540475 (080 - 3540475)
Stichting Robinia
Postbus 494, 6700 ALWageningen, tel 08370 - 27570 (0317 - 427570)
Stichting Vrijwillig Bosbeheer
Mozartstraat 12, 9722 ECGroningen, tel 050 - 271534 (050 - 5271534)
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Transferpunt Larenstein
Postbus 9001, 6880 GBVelp, tel 085 - 695640 (026 - 3695640)
Unie van Bosgroepen
secretariaat: Gravenstraat 1 7-B, 7383 RHVoorst, tel 05758 - 1859 (0575 - 501859)
Unie van Provinciale Landschappen
Postbus 80, 5076 ZH Haaren,tel 04117- 3225 (0411 - 623225)
Unie van Waterschappen
Postbus 80200, 2508 GEDen Haag,tel 070 - 3519751 (idem)
Universitair Centrum Antwerpen (RUCA)
Departement Biologie
Groenenborgerlaan 1 71, B-2020 Antwerpen 2, tel 03 - 2180211
Universitaire Instelling Antwerpen (UIA)
Departement Biologie
Universiteitsplein 1, B-2610 Wilrijk, tel 03 - 8202270
Université de Liège
- Institut de Botanique
Sart Tilman (Bat. B22), B-4000 Liège 1,tel 041 - 569111
- Institut de Zoologie
Quai Van Beneden 22 (Bat. 101), B-4000 Liège, tel 041 - 662111
Universiteit Gent (UG)
Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen
Coupure links 653, B-9000 Gent, tel 09 - 2645901/2645902
Vakgroep Bos- en Waterbeheer, Laboratorium voor Bosbouw
Geraardsbergsesteenweg 267, B-9090 Melle-Gontrode, tel 09 - 252211 3
Faculteit Wetenschappen
K.L Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent, tel 09 - 2645042
Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Eenheid Bodemkunde
Krijgslaan 281 S8, B-9000 Gent, tel 09 - 2644620
Seminarie Regionale Geografie en Landschapskunde
Krijgslaan 281 S8, B-9000 Gent, tel 09 - 2644702
Vakgroep Morfologie, Systematiek en Ecologie
K.L. Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent, tel 09 - 2645056/2645209/2645255
Plantentuin
Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent, tel 09 - 2645057/2645073
Universiteit van Amsterdam, Fysisch Geografisch Bodemkundig Laboratorium
Nieuwe Prinsengracht 1 30, 1018 VZ Amsterdam, tel 020 - 5257451 (idem)
VAMnv
Postbus 6500, 1200 HK Hilversum, tel 035 - 897300 (035 - 6897300)
Verbond van Tuinaannemers Oost-Vlaanderen
secretariaat: Damstraat 13, B-9320 Nieuwerkerken-Aalst, tel 053 - 837096
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Vereniging Bloemisten en Tuinaanleggers Limburg (VBTL)
Maastrichtersteenweg 254, B-3500 Hasselt, tel 011 - 241025
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Vereniging Das & Boom
Rijksstraatweg 1 74, 6573 DG Beek-Ubbergen, tel 08895 -42294 (024 - 6842294)
Vereniging Kleinschalig Baggeren (VKB)
Postbus 403, 2260 AK Leidschendam, tel 070 - 3209209 (idem)
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Postbus 30435, 2500 GK Den Haag,tel 070 - 3738393 (idem)
Vereniging Nederlandse Landgoederen (VNL)
Postbus 1 3, 6950 AA Dieren, tel 08330 -22748 (0313- 422748)
Vereniging Stadswerk
Postbus 30435, 2500 GK Den Haag,tel 070 - 3738393 (idem)
Vereniging van Afvalverwerkers
Postbus 19300, 3501 DH Utrecht, tel 030 - 311144 (030 - 2311144)
Vereniging van Belgische Tuinaannemers (VBTA)
Zuidstationstraat 18, B-9000 Gent, tel 09 - 2237375
Vereniging van Houtimpregneerinrichtingen in Nederland (VHN)
Postbus 735, 3700 AS Zeist, tel 03404 - 30040 (030 - 6930040)
Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG)
Postbus 900, 3700 AX Zeist, tel 03404 - 62360 (030 - 6963360)
Vereniging voor Openbaar Groen ( W O G )
St. jansstraat 7b, B-8000 Brugge, tel 050 - 332133
Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ)
Emmalaan 4 1 ,3581 HPUtrecht, tel 030 - 544642 (030 - 2544642)
VHS Bergen
Postbus 94, 1860 AB Bergen (NH), tel 02208 - 94541 (072 - 5894541)
Vlaamse Bosbouw Vereniging
Geraardsbergsesteenweg 267, B-9090 Melle-Gontrode, tel 09 - 252211 3
Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Gulden Vlieslaan 72, B-1060 Brussel,tel 02 - 5388160
VLACO vzw (Vlaamse organisatie ter bevordering van de afzet van GFT- en groencompost)
Kan. De Deckerstraat 22-26, B-2800 Mechelen, tel 015 - 208320
Vlinderstichting
Postbus 506, 6700 AM Wageningen, tel 08370 - 24224 (0317 - 424224)
Voedingsbond FNV
Postbus 9750, 3506 GT Utrecht, tel 030 - 738333 (030 - 2728333)

10
Met ingang van 10oktober 1995gelden detussen haakjes vermelde telefoonnummers

983

Diversen

Vogelbescherming Nederland
Driebergseweg 16 C, 3708 JBZeist, tel 03404 - 37700 (030 - 6937700)
Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2, B-1050 Brussel, tel 02 - 6292111
- Dienst Ecologie en Systematiek, tel 02 - 6293405
- Dienst Algemene Plantkunde en Natuurbeheer, tel 02 - 6293421
Waterloopkundig Laboratorium
Postbus 152, 8300 AD Emmeloord, tel 05274 - 2922 (0527 - 242922)
Wereld Natuur Fonds (WNF)
Postbus 7, 3700 AA Zeist, tel 03404 - 37333 (030 - 6937333)
WWF Belgium
608, Chaussée de Waterloo, B-1060 Brussel, tel 02 - 3473030
Richtlijn voor het bellen over de landsgrenzen:
Vanuit België naar Nederland:
draai 00-31 en dan aansluitend het kengetal (zonder "0")
en het abonneenummer
Vanuit Nederland naar België:
draai 00-32 en dan aansluitend het kengetal (zonder "0")
en het abonneenummer
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sportvelden
23-24, 111, 328,
458
spuitlicentie
845
stabiele humus
76
stambeschadiging
677, 723, 800
stambeschermer
698
stamtalreductie
859, 863, 867
startbemesting
796, 858, 879, 889
steenbestorting
611
steenmatten
607, 610
steunrol
370
steunschotel
342, 409
steunwielen
113, 124, 165, 366,
420, 422, 488, 496,
590,831,834
stigas
12, 2 1 ,37
stikstofcyclus
75

Adressen,Begrippenlijst, Index

stobbefrees

124-125, 128, 1 30131
stobbeschaar
103
stofmasker
45
storende laag
694, 814, 816-818
storten
77, 295-296, 320,
435, 606, 765
strafrechtelijke handhaving 14
strooiselafvoer
881
stroomdalgrasland
445
stroomdalgronden
577
structuurplan
89, 681-682
stuifzanden
753, 874
subsidie
282,510, 653, 774,
877
successie
270, 308, 444, 446,

465,536,566,591,
593, 600, 758, 871

takkengrijper
takkenklem
takkenschuif
taludbegroeiing
taludbreedte
taludhark
taludmaai-installatie
taludmaaibalk
taludmaaier
terreinvoorbereiding

thermokleding
tophout
tredplanten
tuinafval
tussenteelt

883
883
622, 883, 896-897,
899
587, 627
633
172, 618
618
618,624
614,623

750, 765, 787, 840,
858,879-881,883,
928
3 3 , 5 9 , 6 1 , 64
879,881-882
324

70, 73, 77, 107
763

u
uiterwaarden
uiterwaardheggen
uitgangssituatie

451,458,510,529
559
466,471,480,505,
594, 760, 797, 832,
856, 868

V
vaarwegen
valleigronden
vee-leasebedrijven

562
754
509

veedrinkplaats
veedrinkpoelen
veegbeurt
veen

veenafgraving
veenafzettingen
veenbodems
veengebieden
veengrond
veenkoloniën
veenlaag
veenmoerassen
veenplas
veenvorming
veenweidegebied
veevoer

554
554
102

292-293, 305, 450,
537,548,550-551,
794
636
530
447
550-551,594
293, 443, 787-788,
794
766
607
525
551
442, 559, 566, 600
530

71, 80-81, 106,
280,295-296, 314,
323-324,419,457,
495, 500
veiligheid omstanders en bezoekers 3, 12
veiligheidsbroek
61-62,65,405,
408, 735
397,401,939
veiligheidsgas
408
veiligheidsgashandel
39-40,51,53, 162,
veiligheidshelm
723, 741,902,911
31, 33
veiligheidslaarzen
33,56,58-60, 127,
veiligheidsschoenen
688,695, 703, 710,
713, 719, 728,741,
838,911
64-65
veiligheidsvest
6,13
veiligheidswet
844
veldspuiten
698
ventilatie
77, 297, 734, 873
verbranden
270, 296, 304, 320,
verdichting
324, 341,485,488,

494, 584, 597, 629,
649, 832
606, 705
5,22

verduurzamen
vereniging stadswerk
vereniging van afvalverwerkers
79
vergunning
18,79,571,876
verhardingsmateriaal
71, 607
verkleinen
83,86,91,99-101,
131-132, 135-136,
138, 141, 162,274,
322, 353, 576, 685,
733, 807, 828, 883,

995

10

Diversen

verkleinmachine
verlanden
verlandingsproces
verlandingsvegetaties
verlandingszone
verplanten

verrijking

verruiging

verschralen

verslempen
versnipperen
vervilting
verwelkingsziekte
verwijderen van bomen
verzamelen en afvoeren
verzilting
vetweiderij
vijvers

viskwekerijen
visserijwet
vissoorten
visstand
vissterfte
vitaliteit
vlaco
vlinderstichting
vochtgehalte
vochtvoorziening

10

voedingssleuven
vogelwet

996

901,937
133, 137-138, 140141, 162-163
554
555, 636
535, 563
595
654, 656-657, 664,
669,671,673-674,
678-680, 685-686,
720, 722-723,791,
867
97, 130, 293, 318,
448, 475, 480, 505,
621
286, 289, 293-294,
303, 305, 312-313,
319-321,446,477,
483,576,581,589,
594,872,881,910
94, 104,271,280,
292-293, 446, 448,
479, 814
451
29, 35, 73, 97, 99,
101, 134-135
321,443
652, 797
641-642,655
268,286,292, 316,
320
304, 323
476
24, 93, 104, 322,
537, 539, 552-553,
576, 586-587, 589,
595
576
571
532, 552
591
575, 593
596-597,650, 761,
797, 880, 889, 894
69, 80-82
260, 265, 267, 275,
281,285, 315
76, 107,296-297,
311, 317,490,657
91, 665, 789, 827,
872
662, 664, 674
571

vormsnoei
vorstbeveiliging
vorstgat
vuilstorten
vuilstortplaatsen

802-803
488
780
760, 765, 796
71,490

w
wandelaarspassag«!
warenwet
water-ecosysteem
wateraanvoer
waterafvoer

515
3, 16, 19
574
545, 576
40, 93, 292, 324,
578, 583
waterbalans
665
waterbegroeiing
595
waterbeheer
574
waterberging
552
waterbeweging
530, 537, 556, 566,
600, 621
waterbodem
593
waterbreedte
548, 627
waterdiepte
530, 535, 537, 554,
562-563, 624, 627
waterdieren
453,532,589,614
watererosie
551,566, 600
593
waterfauna
waterflora
104,621
71,93, 104,282,
watergang
295,549,586,621,
623, 625-627, 629630
604
watergeul
654,676-678,681,
watergeven
713, 717
waterhuishoudingsplannen 565
wateringen
626
637
waterinlaat
waterkwaliteitsaspecten 537
waterlijn
535-536, 563, 568,
587,596-597,615
waterloop
526, 556, 563, 580,
584
watermaaien
590
watermerkziekte
598, 652
593, 595
watermilieu
wateronttrekking
543, 872
wateropname
790
wateroppervlak
528,551,584,590
waterpartij
551
562
waterplantengeme enschappen
waterplantenvegetatie
93, 2, 596
waterplantenzone
535

Index

waterplas
waterrecreatie
waterregime
waterschap
waterschapskeuren
waterschapslasten
waterscheiding
waterspiegel
waterstand
waterstroming
watertoevoer
watertransportfunctie
watervegetatie
watervervuiling
watervlakte
watervoorraad
waterwerken
waterwingebied
weed-eaterkop
weidevogelbeheer
welzijn

555
562
577
282
592
768
541,574
596, 607
555, 557, 598
630
545
587
532, 551
760
456
790
601
770
403
459
8-9, 1 1 , 2 1 , 6 4 4 ,
753, 940
werk- en rusttijden
17
werken in bomen
739, 744
wet bodembescherming 80, 458, 565
wet geluidshinder
8
wet gevaarlijke stoffen
8
wet milieubeheer
77, 79,565, 771,
874
16,
wet op de gevaarlijke werktuigen
3,
19,21
wet op de ruimtelijke ore lening
81, 571,
771, 874-875
wetlands
570
wielhark
165-168
wiers
164-168, 173, 418,
422, 427-428, 435
wildafweermiddelen
482,512,696, 751,
858, 895-896, 925,
927, 929, 931
wildbeheer
502, 754, 798, 872873, 891
wildbeleid
798, 891
wilddruk
798,891,928
wildrooster
514
wildschade
571, 696,698, 787,
790, 798, 802, 880,
928
wildstand
571, 798,872, 891
wildvraat
765, 866, 872-873,
887
winterpeil
550, 582
wisselperken
23-24

woelen
wortelbeschadiging
wortelgroei

wortelstelsel

wortelzone
zaaibed

794,865,871-872,
885,903,916,919
662, 677, 698
323,490, 651,654,
657-658,660, 791,
926
636,651,657,665,
668-670, 679, 694,
704, 785, 791, 793794, 797, 867
695, 713-714, 719,
794
885,900-901,914,
917

z
zaaizaad- en plantgoedwet
zandwegen
zandwinplassen
zavel
zeebodem
zeedijken
zeeduinen
zeer schone compost
zeis

zelfregulering
zonnebrand
zwarte grond

771,874, 876
559
555
305, 765, 787, 792
753
559
441
81, 314, 324
262, 290, 325, 327,
406,408-409,411414,439,447,468,
483, 482, 589, 634,
893
14-15
656,677, 681,687
71, 76, 78,80-81,
459, 807

m
997

