
De "tiende methode"
 
Verwerken van snoei- en dunningshout tot ecowallen 

Onder de titel "Meer groen voor groe
ne energie" is een brocbure verscbe
nen, waarin altematieve verwerkings
methoden van snoei- en dunningsbout 
worden belicbt. Novem, Sticbting Na
tuur en Milieu en Landscbapsbe-

Hasan Gadellaa 

niet omgeschakelde hoveniers en 
groenbedrijven zouden gemeenten een 
container kunnen plaatsen bij de 'stort' 
ten behoeve van het dikkere snoeiafval 
(dikker dan5 em). 

willigersgroepen in te scbakelen. Coor
dinatoren van deze ecowalopbouw 
zouden wellicbt een cursus kunnen 
volgen bij b.v. Landscbapsbebeer Ne
derland. Bij scbolen is bet belangrijk 

dat ouders en leerkracbten, maar 
vooral ook leerlingen bij de eeo

bet initiatief (zie Oase , 2000/3 , 
beer Nederland namen biertoe 

wal betrokken worden . Voorlich
biz. 28). ting voor en door gemeenten aan 
Helaas komt een van de duur de burgerij is bierbij een 'must'. 
zaamste en eeologiscb interes De kosten van verwerking zullen 
san tste verwerkingsmethoden volgens mij niet boger zijn dan 
nauwelijks en slechts onderge bij andere verwerkingsmethoden 
schikt aan de orde . omdat bet materiaal niet verkleind 
Van negen methoden worden de boeft te worden of overdekt moet 
kosten van verwerking gegeven, worden opgeslagen of onnodig 
maar voor de door mij genoemde verplaatst. Het ingezamelde hout 
"tiende methode" ontbreekt dit, kan immers direct naar de ecowal
terwijl deze methode tocb de lenlocatie binnen de gemeente 
meest voor de hand liggende is, worden gebracht. 
namelijk bet verwerken van Tijd en aandacbt vanuit de ge
snoeihout ter plaatse of eventu meente (coordinatie en organisa
eel in de directe nabijheid in tak tie) zijn vooral belangrijk bij bet 
ken- en stobbenrillen C'ecowal opstarten. Gedacbt moet worden 
len"). Deze "tiende methode" aan bet scbeiden van bet snoeima
draagt bij aan versterking en uit teriaal in diktes (dikker of dunner 
breiding van biodiversiteit en dan 5 em) door medewerkers van 
verdient wat mij betreft alleen al de plansoenendienst, de coordina
om die reden een 1O! tie van waar bet bout / de contai
Biodi versiteit is ook voor ons ner naar toe gebracht moet worden 
mensen van direct en indirect be en de begeleiding bij bet deskun
lang, omdat alles nu eenmaal dig opricbten van de eeowal. 
met elkaar verbonden is. Met die 
biodiversiteit gaat bet nog steeds maar 
verder acbteruit en bet wordt tijd om 
dit proces te keren. En de mogelijkhe
den zijn zo eenvoudig en liggen zo 
voor de band! 

Een eerste aanzet 
Als de gemeenten zelf nu eens zouden 
beginnen met bet zoveel mogelijk ter 
plekke of in elk geval binnen de eigen 
gemeente verwerken van snoeiafval. 
Voor burgers en buitenlui en voor nog 
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'Ecowal' in de Oase-tuin Foro: Marianne van Lier 

Ais deze container vol is kan bij ge
bracbt worden naar 'ecowallenprojec
ten' (bij scholen, dorpsbosjes, parken ) 
als een eeologische verbindingsweg 
en/of geleidingsbarriere. Kortom : bet 
ecolo giscb versterken van boutwallen, 
overboeken en bosje s en parken binnen 
de gemeente . 
Het opbouwen van een ecowal vraagt 
aandacht, kost tijd en man/vrouw
kracbt. Om de kosten te drukken zou 
het mogelijk moeten zijn hierbij vrij-

Mij lijkt bet tenslotte ook nog een leuk 
idee naast de Nationale Boomplant
feestdag een N.E.O. - feestdag (Natio
nale Ecowallen Opwerp-feestdag) te 
organiserenl 
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