Snoeihout in de kringlooptuin
De haag, de bomen, de struiken: zij vormen uw tuinkader.
Ze leveren ieder jaar een flinke portie snoeihout.
Snoeihout is een waardevolle bouwsteen voor uw kringlooptuin.

Als kringlooptuinier houdt u best rekening met:
Ruimte geven:
Een struik of boom die zich volledig kan ontplooien vraagt minder snoeiwerk.

Snoeien doet groeien:
Hoe dieper u terugsnoeit, hoe meer
de plant nadien groeit. Snoei in de
winter om de vorm te corrigeren, pas
in de zomer onderhoudssnoei toe.
Bladhoudende hagen snoeit u best
in de zomer. Snoeien vraagt kennis!
Raadpleeg een goed boek.

Composteren:
De snippers die uw hakselaar produceert, kunt u composteren. Snippers
zijn prima ‘bruin’ materiaal.
Mulchen:
Het bedekt houden van de bodem
met een laag organisch materiaal,
net als in de natuur. Mulchen beschermt de bodem tegen slagregen,
zonnestralen en uitdrogende wind.
Houtsnippers zijn ideaal om tuinpaadjes mee aan te leggen.

Fijne takjes en haagscheersel:
Houden de compostering luchtig.
Verklein eventueel met snoeischaar
of grasmaaier.

Kringloopcreaties:
Er zijn heel wat creaties met snoeihoutresten te bedenken: takkenrillen, vlechtwerken, verhoogde plantvakken, tuinafscheidingen, wiglo’s,
boomschijfpaden, zitbanken … Laat
uw creativiteit de vrije loop.

Hakselen:
Wie geregeld snoeihout heeft, kan investeren in een hakselaar.
Kies een snijmechanisme aangepast aan uw type snoeihout.
Freeswals
Een freeswals nijpt kleine stukjes snoeihout af. Geschikt voor
houtige tuinresten, zoals twijgen en takken, meestal tot 4 cm
dik. Kleine stukjes kunnen gebruikt worden als bodembedekking, in de snipperwand of om te composteren.

Turbine-snijsysteem
Een ‘cilinder’ waaraan aan de buitenzijde messen zitten,
draait en snijdt het materiaal in kleine stukjes. Deze hakselaars verwerken niet al te zware takken en ook kruidige resten. De stukjes vergaan vrij snel en zijn voor heel wat tuindoeleinden geschikt.

Hakbijl-mechanisme
Met kleine “bijltjes” worden stukjes van het materiaal afgeslagen. Deze hakselaars kunnen de meeste tuinresten aan. Langere stukken zijn het resultaat. Deze kunnen gebruikt worden als
bodembedekking, in de snipperwand of om te composteren.

Draaiende messen
Een snel draaiende set van messen snijdt het materiaal in
kleine stukjes. Deze hakselaars verwerken ook zachte kruidige resten. De meestal heel kleine stukjes vergaan snel en
zijn vooral geschikt om te composteren.

Meer weten over snoeihoutbeheer in de kringlooptuin?
Surf naar www.vlaco.be voor folders en brochures
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