SNOEIHOUT:
VAN AFVAL TOT
GRONDSTOF
Als bodembedekking
tussen aanplant
Een laag verhakseld hout beschermt de bodem
tegen felle zon, slagregens en beperkt tijdelijk de
groei van onkruid uit zaad.

Composteren
Verhakseld snoeihout is een ideaal materiaal om
goed te composteren (zie folder ‘Composteer je
tuin- en keukenafval’).

Snipperwand
Met verhakseld snoeihout vul je een strakke wand
(zie folder ‘Haal het maximum uit je snoeihout’).

VERHAKSEL JE
SNOEIHOUT

LEVE DE TUIN. VOLOP GENIETEN
VAN JOUW STUKJE GROEN

Kringlooptuinier

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

HOE?
Surf naar www.vlaamsbrabant.be/levedetuin

Takken die te dik zijn voor je hakselaar, kan je
verwerken tot een takkenwal (zie folder ‘Haal het
maximum uit je snoeihout’).

Kies de hakselaar die bij jou past

MEER INFO
www.vlaamsbrabant.be/levedetuin
levedetuin@vlaamsbrabant.be
www.facebook.com/levedetuin

Je vindt hier een overzicht van de vier meest
gangbare types hakselaars. Kiezen doe je
vooral op basis van het type tuinresten dat je
wil ver werken (takken, haagscheersel, zachte
materialen of blad). Let bij je keuze ook op:
- de hoeveelheid die kan verwerkt worden;
- het onderhoud;
- de geluidsproductie;
- het uitzicht van het verhakselde materiaal.

INTRADURA

V.U.: Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

Takkenwal

De verschillende soorten hakselaars
Freeswals of
messenturbine

Draaiende
messen

Een traagdraaiend mechanisme trekt
het materiaal aan en nijpt of snijdt het
tegen een aandrukplaat in stukjes.

HAKSELMECHANISME

Sneldraaiende messen snijden
het materiaal in stukjes.

Hakbijltjes
Sneldraaiende bijltjes slaan
stukjes materiaal af.

GESCHIKTE TUINRESTEN

Zachtere takken (bv. wilg)

Zeer vlot

Vlot

Zeer vlot

Droge of zeer harde takken (bv. fruitbomen)

zeer vlot

Niet ideaal (droge takken maken de messen snel bot)

Zeer vlot

Lang haagscheersel (bv. liguster)

Vlot

Zeer vlot

Zeer vlot

Kort haagscheersel, zachte plantenresten,
klimop, ...

Freeswals: niet ideaal
Messenturbine: relatief vlot

Vlot

Zeer vlot

Verwerkingscapaciteit

Freeswals: redelijke hoeveelheden - Messenturbine: grote hoeveelheden

Grote hoeveelheden

Zeer grote hoeveelheden

Verstoppingen

Meestal eenvoudig te verhelpen door een terugdraaiknop

Trechter verwijderen en het materiaal uit de machine halen

Eerder uitzonderlijk

Onderhoud snijmechanisme

Af en toe de ruimte tot de aandrukplaat verkleinen met een stelschroef

Regelmatig slijpen of vervangen na het hakselen van droog of hard hout.

Na geruime tijd slijpen of vervangen

Geluidshinder

Meestal stil

Meestal lawaaierig

Meestal zeer lawaaierig

Resultaat

Kleine stukjes

Heel kleine stukjes

Grote en lange stukjes

Bodembedekking

Geschikt

Minder geschikt

Geschikt

Snipperwand

Geschikt

Niet geschikt

Geschikt

Compostering

Geschikt

Geschikt

Geschikt

EIGENSCHAPPEN

TOEPASSING SNIPPERS

2 tips voor fijn hakselen
1 WISSEL AF
Haksel je zachte plantenresten? Breng dan afwisselend
enkele takken snoeihout in. Zo voorkom je verstoppingen.

2 KIES VOOR EEN STILLE HAKSELAAR
Stille hakselaars produceren niet meer dan 93 dB (LWA) gemeten volgens
de Europese richtlijn 2000/14/EG. Veel rustiger voor jou én de buren.

