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“Met azijn of waspoeder”
Onkruid bestrijden:
LEZERS GEVEN TIPS
HASSELT - In onze krant kon u gisteren lezen dat
de Overpeltse student Bart Stevens in zijn eindwerk over
onkruidbestrijding wegbranden met een gasbrander adviseert als
beste oplossing. Dat het onderwerp erg leeft, blijkt uit de massa
reacties die volgden op het artikel. Op onze Facebookpagina geven
heel wat lezers spontaan hun eigen verdelgingstips: van warm water
over Tante Kaat-middeltjes als azijn tot waspoeder in de tuin kieperen.
Onze tuinspecialiste Eef Coolen wikt en weegt de vele tips:

ik begrijp dat je in sommige omstandigheden weinig andere opties hebt. Ik denk dan aan grote
oppervlakten waar het onkruid
echt genesteld is. Als je dit moet
verbranden, herhaaldelijk, ben je
enorm lang bezig en dat kost natuurlijk redelijk wat geld.”
Liesbeth Vandikkelen:

“Gasbrander? Flauwekul.
Wij hebben last van kattenstaarten en dat is niet
kapot te krijgen. Ik heb
Geert HOUBEN
gehoord dat pure kalk
Eef Coolen: “Deze methode strooien, kan helpen.”

Monique Curvers:

“Ik trek het onkruid uit.”
Eef Coolen: “Onkruid uittrekken
met wortel en al is de meest efficiente manier om het te verwijderen. Doe het voordat er al zaadvorming is. Milieuvriendelijker
kan niet, maar het is tijdrovend.”
Naomi :

“Met stoom. Hier in Bilzen
heeft de gemeente zo een
wagentje.”
Onkruid uittrekken met
wortel en al is de meest
efficiënte manier om het
te verwijderen

wordt vaak gebruikt in publieke
ruimten. Een toestel, meestal ter
grootte van een zitmaaier, produceert stoom en rijdt over het onkruid heen. Hitte werkt. Maar
hoe ga je dat toepassen in de tuin?
Via de heetwatermethode kan
dat, maar ga je de hele tijd op en
neer lopen met emmers warm water? Niet eenvoudig.”

Eef Coolen: “Kattenstaart kan je
bestrijden door deze uit te trekken of meteen af te snijden. Na
verloop van tijd is er geen wortelreserve meer en is het sowieso gedaan met de plant. Ik weet niet of
kalk hier meteen voor helpt. Kalk
wordt wel gebruikt om de bodem

minder zuur te maken en zo mos
in het gazon te bestrijden.”

een gasbrander, maar dat
is prul.”

Larissa Vreys:

Eef Coolen: “Azijn is weliswaar
een natuurproduct, maar ik heb
er weinig ervaring mee. Onkruid
verbranden of verschroeien is
wel degelijk goed. Bij schroeien
krijgt de plant een warmteschok, bij verbranden wordt ze
helemaal zwart. Het nadeel is
dat je dit een aantal keer moet
herhalen omdat de plant nog
wortelreserves heeft. Door herhaling put je de plant uit. Zo’n
brander is tegenwoordig in bijna
alle tuincentra verkrijgbaar.”

“Goedkope waspoeder van
de Aldi. Strooi dat over je
klinkers als het heel lichtjes regent. Wij doen dat
vier keer per jaar.”
Eef Coolen: “Waarom strooi je
producten in de tuin of op de oprit die daar niet voor dienen? Niet
goed. Zeepsop op de oprit? Chemische stoffen uit de categorie
Tante Kaat-middelen in de tuin
toevoegen, raad ik sowieso af.”
M.J. Putzeys:

“Wij gebruiken schoonmaakazijn. Gewone azijn
gaat ook, maar is minder
sterk. Je hebt heel vlug
resultaat. We hebben ook

Eef Coolen: “Hier zitten we in
dezelfde categorie als Dreft en
waspoeder. Gebruik geen chemische troep in je tuin.”

“Onlangs zag ik de buurman strooizout tegen
onkruid strooien. ‘Gaat er
ook kapot van’, zegt hij.”
De NMBS ging
gisteren met de
gasbrander het
ondertussen
beroemde
onkruid op de
perrons te lijf.
Foto onder: het
eindresultaat:
propere perrons.

Peter Smeets

“Azijn, groene Dreft en
zout. Dat werkt beter dan
Roundup en is een stuk
goedkoper.”
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“Een goede geut javel
(bleekwater) erop”

Jessica Martens:

Eef Coolen: “Gewoon zout helpt.
Maar waarom zou je zout in je
tuin strooien als er betere alternatieven bestaan? Strooizout lijkt
me sowieso niet goed. Het is niet
goed voor de planten. Kijk maar
naar hagen dicht bij een weg waar
in de winter gestrooid is. Seizoenen later is de schade vaak pas
zichtbaar. Geen goed idee.”

Eef Coolen
Tuin- en landschapsarchitecte

Matthias Allary
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Eef Coolen: “Veel mensen hebben
wel een mengsel waarvan ze denken dat het werkt, maar ik ben
geen voorstander van al die
brouwsels omdat ze niet vertrekken vanuit een ecologisch gedachtegoed. Roundup wordt nog verkocht, maar is omstreden. Ik ben
tegen chemische bestrijding, maar

OPENBAAR ONDERZOEK
Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
‘Albertknoop’ te Lanaken
Het plan kan ingekeken worden:
• In het gemeentehuis van Lanaken
• Bij Ruimte Vlaanderen, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel.
• Op de website www.ruimtevlaanderen.be
De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing over het plan nemen na
het openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek loopt van 20/09/2016 t.e.m.
18/11/2016.
Adviezen, opmerkingen of bezwaren kunt u tijdens deze periode
schriftelijk indienen. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs bij de
betrokken gemeente of verstuur hem aangetekend naar Ruimte Vlaanderen,
Koning Albert II-laan 19 bus 16, 1210 Brussel. U kan uw
adviezen, opmerkingen of bezwaren ook digitaal kenbaar maken via
de website www.ruimtevlaanderen.be
Een infomoment gaat door op vrijdag 21 oktober 2016 van 15u tot 19u en op
zaterdag 22 oktober 2016 van 10u tot 15u in de Fabriek van Wienerberger, 2e
Carabinierslaan 145, 3620 Lanaken-Veldwezelt. Op zaterdag 22 oktober start na
afloop van het infomoment om 15u een wandeling op het terrein voor
geïnteresseerde bezoekers.

Koning Albert II-laan 19 b 16
1210 Brussel

Hasseltse perrons zijn onkruidvrij
HASSELT - Zes NMBS-personeelsleden hebben gisteren het

onkruid op de perrons in het station van Hasselt verwijderd. Dat
gebeurde met de grote middelen: bos- en grasmaaiers en
onkruidverbranders. De NMBS belooft dat de andere Limburgse
stations die met onkruidproblemen worstelen, nu ook snel aan de
beurt gaan komen. Overal wordt gekozen voor het wegbranden.
“We kiezen voor deze aanpak
omdat pesticiden verboden zijn”,
zegt NMBS-woordvoerder Dimitri
Temmerman. “We hebben dit
speciale materieel nu aangekocht
voor onze eigen mobiele onderhoudsdienst. Onze medewerkers
hebben de nodige veiligheidsinstructies gekregen. We zorgen er
ook voor dat er geen treinen halt
houden, wanneer er werken bezig
zijn op een bepaald perron.”

In Hasselt waren de uiteindes van
de perrons vooral erg hoog
begroeid. Daar werden eerst nog
maaiers ingezet, waarna dan ook
de branders gebruikt werden.

“Stilaan schandalig”

Heel wat reizigers volgden vanop
afstand de werken. “Goed dat ze
dit nu eindelijk doen”, zegt Roger
Appeltans die op de trein naar
Brussel wacht. “Het werd stilaan

schandalig. In afwachting van een
nieuw station, want dat is ook
dringend nodig, kunnen ze het
huidige toch minstens deftig
onderhouden.”
“Bedoeling is dat onze ploegen twee
keren per maand het station gaan
bezoeken”, zegt NMBS-woordvoerder Temmerman. “We zullen het
onkruid blijven wegbranden. Dat dit
op deze schaal gebeurt in een
station, is een primeur voor Hasselt.
In de komende dagen zullen de
andere treinstations in de provincie
volgen. Hopelijk zitten de weersomstandigheden vanaf nu een beetje
mee zodat we de groei van het
onkruid onder controle kunnen
houden.” (dj)

