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Oude bomen, en ook ik, 
hebben het niet op ket-
tingzagen. Ze zijn dodelijk 
voor bomen, gevaarlijk 
voor mensen en (te) la-
waaierig voor alles en ie-
dereen. Toch heb je ze ooit 
nodig. Elektrische ketting-
zagen zijn in vergelijking 
met hun tegenhangers op 

benzine al flink wat stiller, 
maar zitten vast aan een 
kabel. Tot je overstapt 

naar een machine
op accu. Bij Kär-

cher kan het
met de

CNS 18-30 Battery (18V en 
30 cm zwaard, gewicht 
ong. 3 kg) en de CNS 36-35 
Battery (36V, 35 cm 
zwaard). Beide toestellen 
beschikken over automa-
tische kettingsmering en 
het oliepeil kan via een 
doorzichtig kijkvenster 
gecontroleerd worden. Op-
spannen van de ketting 
gebeurt via een draaiknop.

Info: www.kaercher.com

Draadloze kettingzaag
W GROENNIEUWS

W Mooi en meer: 
Een okkernoot is een prima 
schaduwboom. Toch voor 
grotere tuinen. Hij wordt 
namelijk tien tot vijftien 
meter breed en gaat even 
hoog. Meenemer is dat de 
geur van de bladeren mug-
gen en vliegen op afstand 
houdt. Tenminste zo luidt 
een oude boerenwijsheid, 
maar niet alle muggen en 
vliegen houden zich aan 

die regel. Wat wel vast-
staat is dat een boom van 
tien jaar oud elk jaar uit-
pakt met een massa lekke-
re noten. Een volwassen 
exemplaar gaat voor 15 tot 
40 kilogram of in stuks uit-
gedrukt 1.250 tot 4.000 
stuks. 
W Expert:
Bevriende tuinliefhebbers 
presenteren je wel eens 
een spontane zaailing uit 

eigen tuin. Weet echter dat 
je absoluut niet zeker bent 
van de groei- en smaak-
eigenschappen van hun 
ouderexemplaar. Bij boom-
kwekers vind je geënte 
exemplaren. Het geeft ze-
kerheid over onder andere 
het formaat van de okker-
noten, een perfecte smaak 
en zelfs een compacte 
groei. Zo houdt ‘Broadview’ 
het bijvoorbeeld op 8 tot 10 

meter breedte en hoogte. 
W Groenwijs: 
Notenbomen worden 300 
jaar. Toch vind je zelden 
exemplaren van die leef-
tijd. Hun hout was/is na-
melijk erg gegeerd voor 
meubelbouw. Een echte 
kaalkap gebeurde echter 
tijdens de Eerste Wereld-
oorlog. Notenhout bleek 
prima materiaal voor het 
maken van geweerkolven.

Voor groene vingers: okkernoot 

Stappenplan van 
een boomverzorger

W Maak de 
wortelzone vrij 
van stenen, 
tegels en zelfs 
gras en woel de 
teelaardelaag 
los, zodat vocht 
en lucht gemak-
kelijk toegang 
hebben.

W Boor voe-
dingskokers. 
Als het kan één 
of meer per 
vierkante meter 
en vul met 
compost en 
grondverbete-
ringsmiddel.

W Blaas sleuven 
van aan de stam 
tot aan de bui-
tenrand van de 
kruin. Daarmee 
leg je wortels 
bloot en stimu-
leer je wortel-
activiteit met 
compost, boka-
shi en andere 
stimuli voor 
bodemleven.

W Dek af met 
houtsnippers of 
mulch en laat de 
natuur verder 
zijn werk doen. 
Het volgende 
voorjaar zie je 
al de eerste 
effecten: mooi 
groene bladeren 
en een sterkere 
groei van tak-
ken en twijgen. 

grond onder en rond de 
boom is veelal uitgeput, 
vaak zelfs zodanig ver-
dicht dat er nog amper 

lucht en vocht in
doordringt,

terwijl alle
voeding

al lang
is opge-
bruikt.
Hij
moet

op-
nieuw ge-

activeerd
worden zodat

hij bruist van bio-
logisch leven en waardoor 
de wortels weer geacti-
veerd worden en de boom 
zich kan herstellen. 
“We hangen hem zo goed 
als aan een infuus. Niet 
dat bomen daarmee een 
eeuwig leven krijgen, 
maar enkele decennia toe-
voegen aan hun bestaan is 
zeker mogelijk. Appel- en 
perenbomen kunnen trou-
wens gemakkelijk 200 tot 
300 jaar oud worden.” 
Net dat laat Erfpunt gelo-
ven in de actie die ze op-
zet. De fruitbomen moe-
ten nog generaties men-
sen kunnen informeren 
over het verleden van de 
regio en het leven en wo-
nen in een niet eens zo ver 
verleden. 

Meer informatie over het 
project Pittig Erfgoed: 
www.erfpunt.be/projecten/
pittig-erfgoed/

Stephan Delaru-
elle van Erf-
punt Waasland
weet het wel
zeker: “Fruit-
bomen van

meer dan 75 jaar zijn zo 
goed als steeds achterblij-
vers van weideboomgaar-
den of fruitweiden bij 
boerderijen. De oogst er-
van was een welkome aan-
vulling op de dagelijkse 
kost en de verkoop van 
het fruit zorgde voor een 
financieel appeltje voor 
de dorst.” 
De meeste van de boom-
gaarden gingen echter 
voor de bijl. Boerderijtjes 
werden opgeslokt door 
grootschalige landbouw, 
moesten plaats ruimen 
voor meer rendabele 
fruitteelt met laagstambo-
men of verdwenen bij het 
verkavelen tot meerdere 
bouwpercelen. 
Gelukkig werden ze hier 
en daar toch behouden. 
Milieubewuste eigenaars 
integreerden een of meer-
dere bomen in hun tuin, al 
of niet als schaduwboom 
of – toch nog – voor de op-

brengst. 
Erfpunt Waasland 
spoorde met hulp 
van het provinciebe-
stuur Oost-Vlaanderen 
deze achterblijvers op. 
Zestien van de meer dan 
60 opgespoorde sites wer-
den meer gedetailleerd in 
kaart gebracht. “Meestal 
gaat het over een of enkele 
appel- of perenbomen, 
soms ook nog over kerse-
laars.” 
Rassen noemt Stephan 
niet. “Dat kunnen we na-
melijk pas achterhalen als 
de oogst rijp is.” Veel bo-
men tonen duidelijk wat 
tijd met hen deed. Ze zijn 
verzwakt. De voorbije 
droge zomers en ook 
wind- en regenvlagen liet 
hen nog wat meer op re-
tour schakelen. 
“Snoeien of kandelaberen, 
redt hen niet”, weet 
boomverzorger Nico 
D’Hamers van Pan Boom-
beheer, die door Erfpunt 
werd aangezocht voor 
technisch advies. 
“Wat deze bomen nodig 
hebben is een stand-
plaatsverbetering.” De 

Oude fruitbomen zijn niet alleen 
mooi, maar ook nuttig want ze gaan 
voor oogst én voor gastvrijheid voor 
heel wat tuinvogels en (nuttige) 
insecten. Ze vertellen boven-
dien een verhaal over de 
plek waar ze staan. 
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Do 
Investeer liever in het
 revitaliseren van ou-
de bomen, dan in het 
planten van nieuwe. 
Een volwassen en 
goed ingewortelde 
boom gaat voor een 
veelheid aan milieu-
effecten, incluis 
schuil- en woongele-
genheid voor (nutti-
ge) insecten en tuin-
vogels. 

Don’t
Denk niet dat dood 
hout in de kruin indi-
catie is van een aan-
gekondigde dood. Het 
wijst wel op een ver-
stoorde wortelwer-
king. Geef ademruim-
te en consulteer voor 
waardevolle bomen 
zeker een boomver-
zorger. 

Pittig 
erfgoed

In een notendop
W Oude bomen 

vertellen een 
verhaal

W Mooi én nuttig
W Voeg honderd 

jaar toe aan hun 
levenskans!

 HUISHOUDEXPERT
Zamarra Kok

W Hout De houten snij-
plank, de houten lepel of 
dat mes met houten heft 
kunt u beter met de hand 
afwassen. Hout kan 
kromtrekken of zelfs 
splijten door het hete 
water. Ook kunnen som-
mige houtsoorten vlek-
ken op andere vaat ver-
oorzaken. 
W Kunststof Op de 
meeste kunststoffen ar-
tikelen staat duidelijk 
aangegeven of ze vaat-
wasbestendig zijn of 
niet. Bepaalde kunst-
stoffen kunnen vervor-
men, verkleuren of zelfs 
scheuren onder invloed 
van het hete water in de 
vaatwasser. Daarbij 
droogt kunststof niet of 
nauwelijks, zodat u het 

alsnog met de hand 
moet afdrogen.
W Oud servies Het antie-
ke zondagse servies is, 
zeker als het gedeco-
reerd is, niet bestand te-
gen de vaatwasser. De 
opdruk kan vervagen en 
er kunnen kleine barst-
jes ontstaan. 
W Metalen Als u dan 
toch met de hand het 
servies aan het afwas-
sen bent, gooi dan ook 
het zilveren bestek maar 
in het sop. Net als koper, 
tin en aluminium raakt 
zilver aangetast door 
vaatwasmiddel.
W Email Wilt u uw email 
mooi houden, was het 
dan met de hand af. 
Email is kwetsbaar voor 
verkleuring.

Mes afwassen 
zonder ongelukken
Ik heb mezelf eerlijk gezegd 
nog nooit in de vingers gesneden 
tijdens het afwassen van een scherp mes, maar 
blijkbaar is er een markt voor veilige messenbor-
stels. Met deze koddig uitziende Bladebrush van Jo-
seph Joseph kun je beide kanten van een mes tege-
lijkertijd schoonmaken zonder ongelukken. 
10,95 euro, verkrijgbaar bij huishoudwinkels en online

Niet voor vaatwassers

W GESPOT

W GETEST

Op vakantie 
neem ik bij 
voorkeur mijn 
eigen (zil-
ver)shampoo, 
krullenconditio-
ner en dagcrè-
me mee in na-
vulbare flesjes. 
Het probleem 
met de harde plastic fles-
jes is dat je ze nooit hele-
maal leeg krijgt. Daarom 
ben ik zo blij met de reis-
flesjes van de Hema. Ze 
zijn gemaakt van zacht 
siliconen, waardoor 

vloeistoffen, crè-
mes en gels ge-
makkelijk uit het
flesje te knijpen
zijn. Er blijven
geen restjes ach-
ter en ze zijn
eenvoudig
schoon te ma-
ken. Door het

kleine formaat zijn ze 
ook geschikt voor hand-
bagage.
5,50 euro per twee stuks 
(38 ml en 60 ml), hema.com
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