
stokzaag
Gerard van den Berg en Huib de Jong zijn
van eind april tot in september vrijwel
uitsluitend bezig met het bestrijden van

de reuzenberenklauw. De twee hebben zelf
gereedschap ontwikkeld, waarmee ze de
plant veilig kunnen bestrijden.

Van den Berg werkt al enkele jaren met
een stokzaag, waaIVan hij de tanden en
de bovenste sikkel heeft verwijderd...We

hebben van alles geprobeerd: met een zeis
of een kapmes kom je teveel in aanraking
met de planten, met de bosmaaier slinger
je de brandende sappen alle kanten op en

met een schoffel kun je al helemaal niks
beginnen."

Het blad van de stokzaag heeft Van den
Berg aan beide zijden vlijmscherp geslepen

zodat er een soort kapmes aan een lange

steel ontstaat. Hiermee maait hij de beren·
klauwen van een veilige afstand neer.

Bloeiende planten worden uitgestoken

met een sleuvenspa die De Jong aan drie
kanten geslepen heeft. Hiermee snijdt
hij de planten zo'n 10 cm onder de grond

schuin af. "Als je ze recht afsteekt loop je
het risico dat ze alsnog uitlopen, steek je
ze schuin af, dan blijft het sap eruit stro

men en bloeden ze dood", aldus De Jong.

Verstikken
De reuzenberenklauwen komen vroeg in

het voorjaar op en verstikken met hun gro
te bladeren de inheemse planten. Ze zijn
zelfbestuivend en produceren tot 100.000

zaden. Eén plant kan daardoor genoeg zijn
om een nieuwe haard te doen ontstaan.

De planten zijn bovendien bijzonder
taai: "Ze zijn echt beresterk, drie weken
na het maaien kunnen ze alweer in bloei

staan en bloemen die afgemaaid zijn kun·
nen nog zaad vormen met reserves uit de
steel", aldus Gerard van den Berg.

Onwetendheid
De Jong en Van den Berg maken zich zor

gen om de onwetendheid over de gevaren
van reuzenberenklauw. Niet alleen treffen
ze spelende kinderen of halfnaakte stel·
letjes aan tussen de planten, ook zien ze

vaak dat aannemers en loonwerkers onbe·
schennd werken tussen de reuzenberen
klauwen. Brandwonden door contact met
berenklauwen komen dan ook nog steeds

geregeld voor. •

Bekijk films over de Berenklauw
zaag en de roterende schoffel
via WNN.tuinenlandschap.nl ~

Turfbroodjes van
rietplagsel
Jarenlang werd in de Wieden en de Weerrib
ben turf gestoken waardoor een landschap
ontstond met open water, drijvende 'rietkra
gen' en moerasbos. Tegenwoordig wordt uit
landschapsbehoud materiaal afgeplagd. Van
dit plagsel maakt Staatsbosbeheer nu turven
voor gebruik in de tuin.

Bij het natuurbeheer van rietlan

den als de Wieden, de Weerribben
en het Naardenneer komt in Ne
derland jaarlijks bijna 350.000 ton
rietplagsel vrij. Dit materiaal ligt

ongebruikt in depots of op 'rillen'
in de gebieden zelf. Bij gebrek aan
afzet kunnen de depots niet wor

den geleegd, en de rillen hebben
negatieve effecten voor zowel de
natuur- als de belevingswaarde van
de rietlanden.

Stichting Probos uit Wageningen
kwam op het idee om turfbrood
jes te maken van dit rietplagsel.

Inmiddels is er geëxperimenteerd
met toepassingen elVan. Zo heb·
ben studenten van de hogeschool
Van Hall Larenstein de turven
gebruikt om tuinmuren en bor

derranden te maken. Ook zijn ze
bruikbaar als natuurlijk ogende
oeverbekleding voor vijvers. Staats

bosbeheer Dienstverlening zoekt
nu naar een manier om de turven
op de markt te brengen.

Biobrandstof
Het idee van de turfbroodjes ont

stond toen Probos in opdracht van

Natuurmonumenten en Staatsbos

beheer de mogelijkheden onder·
zocht om het rietplagsel nuttig te
maken. Daarbij was het van belang
het materiaal zo efficiënt mogelijk

te drogen. Een van de manieren
waarop dit gebeurde, was door
het rietplagsel te persen tot 'turf
broodjes' en die in het veld te laten

drogen.
Bij verbrandingstests bleek

echter dat de turven niet geschikt
zijn als biobrandstof. Ze leveren te

weinig energie en laten teveel as
achter.

Toch is het idee van de turven

niet overboord gezet. De stevige
baksteenvonnige broodjes hebben
een natuurlijke uitstraling en zijn
voor verschillende doeleinden te

gebruiken. De stapels drogende
turven verwijzen bovendien naar
de turfwinning van vroeger, waar
door ze niet misstaan in het land

schap.•

Voor informatie over dit project kan
contact worden opgenomen met Zwier
van Olst van Staatsbosbeheer Dienst
verlening; T (0570) 74 72 00
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