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Techniek in gebruik
de wetgeving is het geen probleem om het
maaisel te laten liggen, maar zodra het op een
kar wordt geladen voor transport kreeg het
dan tot voor kort opeens het predikaat afval
en daar kun je niet zomaar overal mee naar
toe. Vanaf januari 2006 is die situatie verandert omdat de zogenoemde ‘kleine kringloop’
weer is ingevoerd. Dat betekent dat het maaisel tot 400 meter vanaf de insteek van de sloot
mag worden afgezet bij de aanliggende eigenaar. In de situatie van De Dommel is dat dan
vaak een perceel maïsland waar het maaisel
kan worden uitgestrooid en omgeploegd.
Je zou je af kunnen vragen of een boer daar
belang bij heeft, maar is hij aanliggende
eigenaar dan heeft hij in de situatie van De
Dommel, die overigens in heel Nederland van
toepassing is, de plicht het maaisel te ontvangen en kan het waterschap hem zelfs opdragen om het maaisel af te voeren. Deze zaken
zijn vastgelegd in de Keur. Past het de aanliggende eigenaar slecht dat het maaisel op de
kant blijft liggen, dan is het dus mogelijk dat
binnen de kleine kringloopregeling elders
op het land af te zetten. Het maaisel is echter
lang niet altijd mooi schoon. Het kan bijvoorbeeld verontreinigd zijn met plastic, drijfhout
of materiaal van een rioolwateroverstort.

In het gebied van De Dommel doet een aantal
boeren mee aan actief randenbeheer en dan
vinden veel mensen het een raar gezicht als
langs de sloten het maaisel blijft liggen en
gedeponeerd wordt op de strook die meedoet
met akkerrandenbeheer. Een ander punt dat
inmiddels speelt, is een verplichte 5 meter
teelt- en mestvrije zone langs natuurlijke
waterlopen in hoog Nederland om aan de
Nitraatrichtlijn te kunnen voldoen. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor toezicht
en handhaving. Bij De Dommel betreft dat
zo’n 200 km aan sloten. Door fouten in de
communicatie met de boeren is dat vorig jaar
slecht uit de verf gekomen. In zo’n beleid is
het de vraag of het wel gewenst is dat het
maaisel uit de sloot blijft liggen, ondanks dat
dit wettelijk wel is toegestaan. Voordeel van
een teeltvrije strook van 5 meter is dat er
ruimte is voor machines om het maaisel op
te ruimen, mits hiervan zonder meer gebruik
gemaakt mag worden.

• Smalle paden
Langs een aantal sloten ligt een schouwpad
dat de waterschappen gebruiken voor het
onderhoud. Vaak zijn het smalle paden waar
alleen specialistische machines kunnen wer-

ken. Dit zijn smalspoortrekkers, enkele rupstrekkers en speciaal gebouwde machines
zoals de Hooby en Herder Herimag die op
paden van slecht 1,5 m breed bodems en
slootkanten kunnen maaien. Opruimen op
smalle paden is weer een heel ander probleem.
Normaal gesproken, bijvoorbeeld voor bermengras, zijn de opraapwagen of oprolpers
de aangewezen machines, maar die zijn met
2,0 m breedte op smalle paden niet geschikt.
Bovendien blijken waterplanten moeilijk tot
ronde balen te persen. Vorig jaar heeft waterschap De Dommel in het gebied DuizelVessem een pilot met afvoeren van maaisel
langs 12 km sloten uitgevoerd. Deels lag langs
deze sloten een tweezijdig onderhoudspad
van 1,50 m. Daar is een Hooby van fabrikant
Hobelman uit het Gelderse Halle ingezet met
een schuifbord en dat bleek behoorlijk goed
te werken. Zoals vroeger ook wel hooi met een
grote vork aan een trekker of zelfs wel met
een auto – we praten over de tijd van de T-Ford
– werd opgeschoven, zo blijkt het goed te lukken om het slotenmaaisel op te schuiven. Dat
zou met een smalspoortrekker ook nog kunnen, maar het grote voordeel van een kraan
is dat die met een grijper in de arm nog kan
corrigeren als de bult die ontstaat opzij wil

Martien van Beljouw, waterschap De Dommel
“Er zijn steeds meer redenen waarom we in de
toekomst mogelijk over moeten stappen op het

Maaisel ruimen

opruimen van maaisel uit de sloten. Zo is er de
vraag of het maaisel dat op de kant blijft liggen
ook invloed heeft op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Vooral op de smalle paden is oprui-

Hoe gaan we met ons maaisel om? Dat is een vraag die bij verschillende waterschappen leeft.

men technisch moeilijk uitvoerbaar. In een deel

Laten liggen is het gemakkelijkst, maar staat steeds meer ter discussie.

van ons gebied kunnen we het maaisel ook af
laten drijven in het water en dan met een kraan
weer opladen. Deels kunnen we het materiaal
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afzetten bij aanliggende eigenaren en waar de
schouwpaden liggen, is het waterschap zelf de
n Nederland liggen duizenden kilometers
sloten en watergangen die door de waterschappen worden onderhouden. Per gebied
is het erg verschillend hoe dat gaat. Dat heeft
te maken met afmetingen van sloten, de functie, bijvoorbeeld waternatuur, water voor de
AHS (agrarische hoofdstructuur), maar ook
met wat er groeit en hoeveel. Er spelen allerlei factoren zoals de grondslag, grondwaterstanden en het type landbouw. Martien van
Beljouw, procesmanager instandhouden
watersysteem bij het waterschap De Dommel
in Brabant, doet uit de doeken welke problematiek daar momenteel speelt. De situatie bij
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hun is niet uniek, het speelt ook bij andere
waterschappen. Uiteindelijk komt de discussie terecht bij de vraag of het slotenmaaisel
op de kant kan blijven liggen of dat het moet
worden afgevoerd. Is afvoeren de beste optie,
dan komt de vraag hoe. Hier komt de mechanisatie in beeld. Kant en klare oplossingen
zijn er niet meteen, maar er zijn zeker mogelijkheden.

• Verschralen
Sloten worden steeds meer op een ecologische
manier onderhouden. Bij een waterschap als
De Dommel betekent dat onder andere een
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verschralingsbeleid. En verschralen doe je
door materiaal af te voeren. Een van de vragen
die nu speelt, is of het maaisel dat op de kant
blijft liggen ook invloed heeft op de kwaliteit
van het oppervlaktewater. Dat is nog niet
precies in cijfers vastgelegd, maar als de
voedingsstoffen uit het maaisel uiteindelijk
in het oppervlaktewater komen dan kan dat
een reden zijn om het af te voeren. Anderzijds
is maaisel op de kant natuurlijk ook een voedingsbron voor de begroeiing op de kant.
Soms hebben aanliggende eigenaren bezwaren als het maaisel blijft liggen. Er zijn ook
wel eens klachten vanuit de recreatie. Volgens

eigenaar. We hebben op 1,50 meter paden met de
Hooby met een schuifsysteem gewerkt en dat
werkte beslist niet onaardig. Maar mochten we
echt overstappen op ruimen van het maaisel dan
willen we toch ook naar bredere paden, in principe zo rond 4 meter omdat je dan met minder
gespecialiseerde apparatuur uit de voeten kunt.
Maar ook dat gaat niet zomaar en wat er moet
of wat er mag is deels ook van de wettelijke voorschriften afhankelijk. Maar afvoeren naar de
compostering blijft een kostbare zaak.”
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De Hooby is speciaal ontwikkeld om op smalle paden onderhoudswerk aan watergangen te doen. Met een schuifbord lukt het goed om materiaal
op een bult te schuiven. De lange arm pakt het opgeschoven maaisel op en kan het over de sloot zetten of op een wagen laden.

vallen. Daarnaast kun je met de kraan het
opgeschoven maaisel oppakken, over de sloot
zetten of op een wagen laden. Eventueel kan
er zelfs een wagen achter de kraan. De Hooby
is niet alleen smal, maar heeft ook een lange
arm en is daardoor voor dit werk bij uitstek
geschikt. Voor iedere methode geldt dat je
moet ruimen voor het ondergras weer door

gaat groeien. Doorgegroeid gras maakt opruimen een stuk moeilijker terwijl dan ook een
veel kalere grond achter blijft door verstikking.

• Natte graslanden
Is breedte van het pad niet direct een beperking, soms is er wel 4 tot 5 meter breedte

Opruimen of laten liggen. Als het materiaal wat verweerd is, blijft er uiteindelijk niet veel van
over. Gaat er nog een keer een klepelmaaier over dan vindt je er weinig van terug, maar een
van de vragen is of de voedingsstoffen uit de plantenresten de waterkwaliteit beïnvloeden.
30]
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de machine die loonbedrijf De Beijer Bladel
onlangs heeft aangeschaft. De Beijer heeft
ervaring in het maaien en opruimen op natte
graslanden. Dat gebeurde tot nu toe met een
Versatile Bi-Directional, een relatief lichtgewicht Canadese kniktrekker met hydrostatische aandrijving. De Versatile staat op joekels
van banden om een minimale bodemdruk te
realiseren. Voorop maait de trekker en achterop
hangt een opraapwagen. Ook op enorme banden. Dat werkt aardig goed, maar de Beijer wil
naar een machine met nog minder insporing.
Het streven is op maximaal 0,15 kg per vierkante centimeter bodemdruk te komen en
dat is met banden niet praktisch haalbaar.
Volgens Piet de Beijer zit er voor maximale
draagkracht niks anders op dan voor rupsbanden te kiezen. Maar behalve rupsen mag
het voertuig van zichzelf ook niet te zwaar
zijn, anders haal je de gewenste lage druk alsnog niet. Een bestaande trekker op rupsen uitrusten zien ze bij de Beijer niet als oplossing
voor hun toepassing omdat die systemen weer
behoorlijk gewicht aan het voertuig toevoegen. Een Wetlandtrack zou een optie zijn,
maar die heeft erg lange rupsen en hoe langer

de rupsen zijn hoe meer kans ook op schade
aan de zode bij keren. Bovendien is een
Wetlandtrack een erg gespecialiseerde
machine en wat dat betreft zijn ze bij de
Beijer ook wat huiverig. Ze kopen het liefst
gangbare, beproefde techniek. Dat betekent
dat ze in ieder geval willen maaien en oprapen
met een ‘gewone’ maaimachine, dat kan een
trommelmaaier of een messenbalk zijn en
een standaard opraapwagen. Een Pistenbully
zou een oplossing zijn. Dat is een beproefde
machine die een lage bodemdruk realiseert.
Maar die heeft ook een lage bodemvrijheid
dus dat geeft problemen als er voorop wordt
gemaaid. Een soortgelijke machine wordt
momenteel voor de Beijer gebouwd. Die staat
op vier rupsen die alle vier kunnen sturen en
ook tijdens het sturen blijven draaien waardoor naar verwachting de zodebeschadiging
veel minder zal zijn dan met twee lange rupsen die sturen door te schranken. De machine
heeft voldoende bodemvrijheid om over het
maaisel heen te rijden. Voorop komt de maaimachine en achterop komt een opraapwagen
die ook op een onderstel met gestuurde rupsen komt te staan. De machine van de Beijer is

Enkele specialisten produceren voertuigen met super draagkracht. Die worden
vaak toegepast om over sneeuw te rijden.
Een slootkant is geen skipiste maar het
is dit soort voertuigtechniek die op
extreem zachte grond superieur is aan
een machine op banden.

nog in aanbouw maar ze verwachten er wel
deze zomer mee te kunnen draaien.•

Martin Smits is freelance journalist, Biddinghuizen.

beschikbaar, dan is meer conventionele apparatuur in te zetten. Dat is allicht gunstig voor
de kostprijs. Slootkanten zijn vaak wat nat en
drassig. En ook al is er vier meter ruimte dan
zal een voertuig toch steeds vrijwel dezelfde
sporen volgen. Dan wordt insporing een
probleem. Dat is deels met brede banden op
te lossen, maar naarmate de grond minder
draagkrachtig wordt zijn rupsvoertuigen
onvermijdelijk. Voor de allernatste graslanden zijn er speciaal gebouwde machines als
een Wetlandtrack, maar zoals ook uit Alterra
onderzoek (rapport 747) blijkt, zijn specialistische machines ook meteen vrij prijzig in de
exploitatie. Natte graslanden maaien en
opruimen is een andere problematiek dan
maaisel van de slootkant ruimen. Niettemin
zijn er wel parallellen. Draagkracht is langs
een slootkant weliswaar minder kritisch dan
op de natste graslanden, maar in veel gevallen
wel weer zo kritisch dat het de vraag is of
voertuigen op banden wel altijd voldoen.
En zeker als de ruimte erg krap is, hebben
rupsbanden het voordeel dat het voertuig veel
stabieler loopt. Vooral als het nat is, schuift
een voertuig op banden veel sneller over de
slootkant dan een voertuig op rupsen.

• Zeer lage bodemdruk
Een interessante ontwikkeling op het gebied
van voertuigen voor zeer lage bodemdruk is

Met brede banden kom je op slecht draagkrachtige grond ook een heel eind, zoals deze maai-opraapcombinatie van De Beijer uit Bladel.
Met extreem brede banden is de totale breedte al snel meer dan 3 meter en als echt de uiterste draagkracht wordt gevraagd dan blijft
een rupsensysteem superieur.
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