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Snoeihout, gratis en waardevol 
Veel tuiniers lijken met betrekking tot snoeihout - en ander tuinafval - aIleen 
gefixeerd door de drang zich er zo snel mogelijk van te ontdoen. Dat is jammer, 
want snoeiafval vormt een onmisbare schakel in de ecologische kringloap en is, 
toegepast als tuindecoratie, een makkelijk vormbare materie. 
Snoeihout leent zich prima als vormgevend materiaal en wint daannee ook nog aan 
ecologische functionaliteit. 
Hagen of mijten van snoeiafval, al dan niet doorgroeid met (klim-)planten 
bevorderen een goed microklimaat met een grote diversiteit aan insekten en 
schimmels, Daarbij bieden ze veel vogelsoorten een prima nestelgelegenheid en in 
de voet kunnen kleinere zoogdieren als egels en marterachtigen een verblij fplaats 
vinden. 

Houtmijten voor-de-sier 
Dat snoeihout ecologisch nuttig is zal 
niet bestreden worden, het heikele punt 
is het uiterlijk. Dat is niet echt vreemd, 
want de meeste houtmijten (snoeihout
afvalbulten) spreiden een dramatisch 
gebrek aan fantasie tentoon. 
Daarom een korte verhandeling over 
een goed opgezette gemodelleerde 
mijt. 

De Plaats: In plaats van een 
verborgen (schaduw-)hoekje komt de 
'mooie-rnijt' beter tot z'n recht op een 
wat zonniger plekje in de plantentuin. 
Bijvoorbeeld op een plaats waar een 
heester of haagje gewenst zou zijn. 
Zo'n zonniger plaats biedt tevens 
betere groeikansen voor allerlei 
aardige, rnooie of nuttige klinuners. 

De Vorm: De enige beperking 
waaraan de vorm gebonden is de 
mogelijkheid tot omwaaien bij hogere 
bouwsels met onvoldoende basis. 
Verder kun je er aile kanten mee op: 
Pyramidevormig of vierkant, als bol of 
een samenspel van hoekige en ronde 
vormen. 
Het is oak een rnakkelijk kneedbaar 
materiaal, wanneer een vorm niet 
bevalt kan door knippen en bijstoppen 
makkelijk op een ander model over
gegaan worden. 

De Opbouw: Eerst met het grovere en 
grillig gevormde materiaal de vorm 

uitzetten. Vlecht en steek dit zo in 
elkaar dat een zeker (nog los) verband 
ontstaat en knip of zaag alles wat 
buiten de gewenste vorm komt weg. 
Wanneer zo het grillige materiaal 
weggewerkt is, komen rechtere takken 
en stammetjes aan de beurt. 
Hiermee wordt de mijt rondom 
kruiselings doorstoken zodat er een 
stevige basis en verankering ontstaat. 
Steeds het uitstekende materiaal 
wegknippen of afzagen. 
Voor het inschatten van de 
uiteindelijke grootte kun je er van uit 
gaan dat het volume van het snoeihout 
door het stoppen wordt teruggebracht 
tot zo'n 25% of minder. 

De Dressing: Heb je eenmaal een 
redelijk uitgevulde vorm, dan kun je 
deze afwerken door het rondom los/
vast insteken van bossig dunner 
materiaal. Wanneer voorhanden kun je 
met verschillende soorten twijgen 
accenten aanbrengen. 
Probeer niet de takjes geheel weg te 
steken. De clou is het bijknippen mel 
de heggeschaar. Zo onstaat een opper
vlak dat te vergelijken is met een goed 
gevulde, gesnoeide winterse haag die, 
ook onbegroeid, een prettig bijge
houden aanblik biedt. 

De Kroon op de mijt: GemodeUeerde 
houtmijten zijn zonder opsmuk 
weliswaar decoratief genoeg, maar be
groeimg voegt beslist een extra 

De ecologische tuinen van
ICamminghahof 

Op het ongeveer 3 ha grote 
terrein van de voormalige 
Cammingha State in het 
Friese Ferwerd hebben Arie 
en Manja van Herpen hun 
'ecologische leeftuin' inge
richt. 

Deze bestaat jeitelijk uit ver
schillende soorten tuinen, 
waaronder een vijvertuin en 
boomgaarden met zo 'n twee
honderd verschillende oude 
enlof onbekende fruitrassen. 
Bijzonder is vooral ook hoe 
Arie en Manja van Herpen 
natuurlijk afvalmateriaal als 
vormgevend en ecologisch
functioneel element in hun 
tuin gebruiken. 

In dit artikel geeft Arie van
 
Herpen aanwijzingen over
 
hoe je het best een 'mooie
 
mijt' of een stevige takken

haag op kunt bouwen.
 

Voor wie de mooie mijten en 
de takkenhagen 'live' wil gaan 
bewonderen: 
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9172 PE Ferwerd.
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dimensie toe. Mijten zijn ideaal om te 
laten be- of door-groeien met klim
planten. 
Met eenjarige klimmers - en daarin is 
een meer dan overvloedige keuze - on
dergaat een houtmijt in enkele 
maanden een volledige metamorfose. 
Ook wanneer vaste klimmers toegepast 
worden, maken eenjarigen het wachten 
aangenaam. 
Bij de moestuin is een houtmijt ideaal 
voor klimmende voedselgewassen. 
Alles wat aan een stok of tussen 
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rijshout Oml100g wil - peulties, bonen , 
augurken, kalebassen, pornpoenen, 
Mexicaanse augurk, enz. enz. - kan 
gebruikt worden. 

De verganketijkheid: Een stevig 
gevlochten en gestopte mijt houdt zo'n 
twee tot drie jaar (afhankelijk van het 
gebruikte hout) vorm. Daama is het 
nodig hem (of haar?) opnieuw te 
stoppen . Hoewel het volume dan nog 
redelijk intakt is, zal bij het stoppen 
blijken dat vooral het dunne hout 
helemaal bros is geworden en er 
makkelijk weer hele bossen bijgestopt 
kunnen worden. Door het voortgaande 

Takkenhaag met frame 

verteringsproces zul je trouwens elk 
jaar opnieuw aanzienlijke hoeveel
heden snoeiafval kwijt kunnen. 
Wanneer het volume van de houtmijt 
in evenwicht is met de jaarlijkse hoe
veelheid snoeiafval kan een houtmijt 
eindeloos lang functioneren zonder vol 
te raken. 
Houtmijten die de afgelopen jaren nier 
meer bijgestopt zijn kunnen ook heel 
makkelijk worden verwijderd. Wan
neer je zo'n bros geworden mijt 
rondom 'bewerkt' met een afraste
ringspaal (als buitenmaatse vlegel), 
kun je daama met een hark of York de 
brosse houtresten· scheiden van de 
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daaronder ontstane compost. 
Vooral mijten die een tiental jaren 
hebben gefunctioneerd blijken flinke 
hoeveelheden prachtige humus prijs te 
geven, 

Takkenhagen: van vergankelijk tot 
monumentaal 
Wie de beschikking heeft over flinke 
hoeveelheden snoeihout en een plek 
snel uit de wind of het zieht wil hebben 
hoeft zich niet langer te bedenken. 
Takkenbagen zijn dan een ideale 
uitkomst: direct luwte; direct privacy. 
In onze tuin, aan de waddenkust, 
brachten deze hagen uitkomst. 
Bier op 'de klei' wil maar weinig echt 
lekker groeien in de volle wind. Met 
een takkenbaag creeer je , in een paar 
dagen, een ander klimaat. Een 
takkenbaag heeft alle ecologische 
voordelen van een houtmijt, want 
tenslotte is het gewoon een lange, 
srnalle en hoge houtmijt, die om z'n 
vorm te behouden, voorzien is van een 
frame. Dat frame is belangrijk, want 
ervaring heeft me geleerd dat gevloch
ten en gestopte hagen zonder frame 
snel deformeren tot een vorrneloze 
massa. 
Met een stevig frame, kun je 
monumentale hagen maken. Wanneer 
klimop (Hedera helix) wordt toegepast, 
dan zal zo'n haag een geleidelijke 
metamortose ondergaan tot een zware 
groene muur (of wal), Met klimop 
doorgroeide hagen zullen ; wanneer het 
frame goed gemaakt is, op den duur 
nauwelijks onderhoud behoeven. Een 
of twee keer bijknippen per jaar zal 
voldoende zijn om de vorm er in te 
houden. Ze zijn trouwens, mocht er 
onverhoopt iets mis gaan, makkelijk te 
repareren. Bijvoorbeeld door er 
domweg een nieuw frame omheen te 
zetten - wat bij een geheel doorgroeide 
klimophaag binnen korte tijd weer aan 
het oog onttrokken zal zijn. Je kunt 
zo'n begroeide haag ook rustig blijven 
bijstoppen, maar het zal duidelijk zijn 
dat dan alleen nog maar het gladdere 
snoeihout in aanmerking komt . 

Takkenhagen op maat 
Zo'n takkenbaag is (net als een 
houtmijt) in elke tuin toe te passen. 
Irnmers kleine tuintjes produceren 
snoeiafval voor kleine haagjes en waar 
veel snoeihout is, is ook doorgaans 
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meer ruimte. Het is, in verband met het 
onderhoud, belangrijk de grootte van 
de haag in evenredigbeid te brengen 
met de productie van snoeibout. Zeit 
ben ik wat te entbousiast geweest en 
kom ik, om alle hagen mooi gevuld te 
houden , snoeibout tekort. 

Houten frames: Met een stevig 
doortimmerd houten frame kun je 
hoge, relatief smalle bagen maken. 
Zo'n frame kun je in aile rnaten en 
modellen opzetten, is ook gescbikt 
voor kleinere tuinen en Iaat zicb 
makk elij k stoppen. Wanneer je een 
hoge haag maakt is bet, zeker op 
winderige plaatsen, weI belangrijk een 
goed kruisverband tussen de palen aan 
te brengen. Door deze schoren ook een 
eindje de grond in te slaan, fungeren ze 
als grondanker en zorgen ze dat de 
haag niet kan verzakken of dunken. 
Probleem bij een houten frame is het 
onderhoud. Je kunt er later niet meer 
bij en ongeverfd without verrot vrij 
snel temidden van het verterende . 
snoeibout. 
De onvermijdelijke oplossing is dan 
verduurzaamd hout of bardhout. Beide 
brengen ecologische dilemma's in 
beeld. Zelf gebruik ik azote zaagafval 
dat als brandhout wordt verkocht. Zo is 
bet nuttig restantgebruik geworden en 
een milieuvriendelijke (geen conser
vering nodig), duurzame en voordelige 
oplossing. Wanneer je een grotere hoe
veelheid kan gebruiken - bet wordt 
meestal ongesorteerd in bundels van 

duizend kilo verkocbt - dan is her zeker 
de moeite waard om eens bij een 
houtzagerij te infonneren, 

Levend geraamte: Een andere oplos
sing is een geraamte van op hoogte af
gezette stammen. Ideale situatie hier
voor bieden jonge windsingels die aan 
uitdunning toe zijn. Meestal is de on
derlinge plantafstand ongeveer een me
ter en wanneer je twee rijen op de ge
wenste hoogte afzet kun je al bet ge
dunde rnateriaal ertussen werken. De 
afgezette rijen moeten weI voldoende 
licht krijgen om opnieuw uit te kunnen 
lopen en minstens elke twee jaar wor
den teruggesnoeid. Doe je dit niet, dan 

vangen de nieuw gevormde kronen te 
veeI wind en gaat de haag wiebelen 
waardoor het inzakken aan zienlijk ver
sneld wordt. Houd daarom ook geen 
opgaande bornen aan in zo'n haag, 
maar ervoor of erachter. Voor bet gro
vere werk voldoet zo'n levend geraam
te prima. Een bijkomend voordeel is, 
dat de door het knotten ontstane tak
kransen veel extra nestelgelegenheid 
bieden. 

Klimplanten: Takkenhagen vragen om 
klimmers. Niet alleen kunnen klim
planten voor spectaculaire effecten zor
gen, ze geven de haag ook ecologi
sche extra's. Doorgroeid met klim
planten worden de bagen voor veel 
vogels en insekten extra aantrekkelijk 
en klimmers behoeden de haag ook 
voor al te snel uitdrogen. 

Voge!s: Dat takkenbagen een prima 
nestelgelegenheid bieden blijkt uit de 
verscbeidenbeid aan nesten die je 
(meestal 's winters bij het stoppen) ont
dekt. Niet alleen merels, lijsters, hout
duiven en veel kleinere zangvogels, 
maar ook eenden blijken er graag in te 
broeden. 's Winters overnachten bier 
vaak trekvogels in de hagen en zoeken 
ook de meerkoeten en waterhoentjes ze 
op voor een bescbutte nachtrust. 

Arie van Herpen 
Ljouwerterdyk 14 
9172 PE Ferwerd 
tel. 05181 - 2727 Takkenh aa g met levend skel et in wind singel foto: Arie van He/pen 
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