Ga voor minder afval, verwerk je
snoeihout in een takkenwal,
snipperwand of vlechtwerk. Goed voor
je portemonnee, mooi om te zien én lief
voor dieren. Want egels en zangvogels
vinden beschutting en nestgelegenheid
in jouw snoeihout.

LEVE DE TUIN. VOLOP GENIETEN
VAN JOUW STUKJE GROEN
Ben jij één van de 86% Vlaams-Brabanders met
een tuin? En is dat voor jou ook de plek bij uitstek
om in te genieten? Of dwarsbomen vervelende
tuinproblemen weleens dat plezier? Jammer als dat
zo is, want jouw tuin is kostbaarder dan je denkt.
Bekijk hem eens vanuit de lucht en zie hoe jouw
tuin en de tuin van jouw buren en die van
de buren van jouw buren samen één groot groen
lint vormen.

Tips

Wist je dat 8 tot 9% van Vlaanderen tuin is?
Laat ons daar één groot groen paradijs van maken.
Met kansen voor dieren, planten en het klimaat.
Om nog meer te genieten.

- Kies palen in niet-geïmpregneerd
Europees hardhout, zoals kastanje.

Je hoeft er niet eens heel gek voor te doen.
Alle beetjes helpen. En wij helpen jou.

- Plaats de palen voldoende diep
(1/3 van de totale lengte) in de grond.

HOE?

- Maak de gaten voor de palen bij voorkeur
met een grondboor. Maak ze wat minder
diep dan gewenst en sla de palen vast tot
de gewenste hoogte boven de grond.

Kringlooptuinier

Surf naar www.vlaamsbrabant.be/levedetuin

MEER INFO
www.vlaamsbrabant.be/levedetuin
levedetuin@vlaamsbrabant.be
www.facebook.com/levedetuin
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VAN TUINAFVAL
TOT GRONDSTOF

CREATIEF MET
SNOEIHOUT

Takkenwal

Snipperwand

Vlechtwerk

Een takkenwal bestaat uit een dubbele rij palen,
waartussen je snoeihout stapelt. De op te vullen
ruimte varieert van 30 cm tot 1 m. Ideaal voor
veel en lang snoeihout. Gemakkelijk te verwerken.

Een snipperwand is een opvulbare wand, gemaakt
van een enkele of dubbele rij palen, waartegen je aan
weerszijden een afrasteringsdraad of wapeningsnet
bevestigt. Ideaal voor verhakseld snoeihout of veel
herfstblad.

Een vlechtwerk bestaat uit één enkele rij palen,
waartussen je lange takken vlecht. Ideaal voor
lange buigzame takken. Gebruik het als een
romantisch tuinhek of een lage boord.

Wat heb je nodig?
1. Gepunte niet-geïmpregneerde houten palen (1015 cm diameter), afrasteringsdraad
(5 cm maaswijdte), krammen;

1. Gepunte houten palen (6-8 cm diameter),
versgesnoeide takken van wilg, hazelaar
of andere bomen en struiken met lange
buigzame takken;

2. Koord, stokjes, grondboor, voorhamer,
kniptang, hamer.

2. Koord, stokjes, grondboor, voorhamer,
snoeischaar.

2. Maak om de 60 cm een gat voor een paal.

Hoe ga je te werk?

Hoe ga je te werk?

3. Plaats de palen en sla ze vast tot
de gewenste hoogte.

1. Markeer de uiteinden en span een koord.

1. Markeer de uiteinden en span een koord..

2. Maak om de 1 m een gat voor een paal.

2. Volg stap 2 tot 3 van de ‘takkenwal’.

3. Plaats de palen en sla ze vast.

3. Verwijder zijtakjes van de
te vlechten takken.

Wat heb je nodig?
1. Gepunte houten palen (8-12 cm diameter);
2. Koord, stokjes, grondboor, voorhamer.

Hoe ga je te werk?
1. Markeer de vier hoeken met stokjes
in de grond en span hier een koord rond.

4. Vul de takkenwal gelijkmatig met snoeihout.

4. Bevestig aan weerszijden de
afrasteringsdraad.
5. Vul met houtsnippers, bladeren
of dennenappels.

Wat heb je nodig?

4. Vlecht de takken tussen
de palen en druk ze naar
beneden.

Kies de kringloopwand die bij je past
1 TAKKENWAL
Je wenst veel, lang snoeihout met weinig
moeite te verwerken.

2 SNIPPERWAND
Je hebt verhakseld snoeihout of veel
herfstblad en houdt van een strakke afsluiting.

3 VLECHTWERK
Je beschikt over lange buigzame takken en
wenst je tuin een romantische toets te geven.

