97. De Luie Hond, ervaringen uit Engeland
In vlugschrift 85 (oktober 2002) berichtten we over een apparaat, de luie hond, waarmee ridderzuring in
weiland handmatig mee te lijf kan worden gegaan. Er zijn n.a.v. dit vlugschrift behoorlijk wat reacties
binnengekomen. Dat niet alleen, er ontstond opnieuw redelijk veel belangstelling om het apparaat aan te
schaffen. Dat kon via het Louis Bolk Instituut. Echter, begin 2003 is het Louis Bolk Instituut gestopt met
het verkopen van de Luie Hond. Geen nood, want vanaf begin dit jaar heeft het Engelse bedrijf dat de Luie
Hond maakt een vertegenwoordiger in Nederland. Het is de firma Jaap Sneeboer & Zonen te Bovenkarspel
(NH), tel. 0228 511365. De kosten voor het apparaat, inclusief verzending, bedragen ongeveer 130 Euro.
Het Louis Bolk Instituut onderhoudt nog wel contact met de producent in Engeland. Onlangs kregen we
allerlei info over hoe de luie hond in Engeland ingezet wordt. Heel in het kort wat meer hierover.
In Engeland is vanaf 2000 op projectbasis geëxperimenteerd met “wiedbrigades”. Om mogelijke
misverstanden te voorkomen: het gaat hier over het in groepsverband wieden van onkruid in weideland of
natuurparken. Een wiedbrigade bestaat uit 4 personen en kost 320,- Euro per dag (80,- Euro per wieder).
Hiervoor wordt 7 uur per dag gewied. De theepauze van 20 minuten gaat hiervan af.
De aanpak is professioneel. Voor elke klus wordt een werktijdvoorspelling gemaakt. Hierbij wordt rekening
gehouden met het onkruid dat aangepakt moet worden, de dichtheid waarin het onkruid voorkomt en de
verschillen tussen percelen / locaties. Voor zover mogelijk wordt rekening gehouden met factoren die de
snelheid van het werk kunnen beïnvloeden zoals hoogteverschillen (heuvelachtige gebieden), soort en
hoogte van de rest van de vegetatie, bodemvochtigheid, maar ook team spirit, ervaring en fitheid van de
beoogde brigade en individuele verantwoordelijkheid: wieders krijgen een persoonlijk werkdoel dat gehaald
moet worden. Ook wordt rekening gehouden met verwijderen en “onschadelijk” maken van het onkruid,
transport en accommodatie van de brigade en het onderhoud van gereedschap.
De meeste activiteiten vinden plaats in de maanden maart / april of september / oktober / november. De
bodemvochtigheid is dan vaak ideaal om wortelonkruiden te verwijderen en qua temperatuur is het
aangenaam werk. Meest voorkomende probleemonkruiden zijn Ridderzuring, Jacobskruiskruid, Speerdistel
en Akkerdistel. Als voorbeeld is in de tabel hieronder de ingeschatte werksnelheid aangeven voor verschillende dichtheden van Ridderzuring. Het type in de eerste kolom slaat op de grootte en leeftijd van de
planten tezamen met de bodemkarakteristieken en hoogte en samenstelling van de omliggende vegetatie.
Type

Aantal planten per
minuut verwijderd

1
2
3

4
2
1

Manuren (uur) per ha voor verwijderen van ridderzuring
0-5 planten
per 25 per m2
8
17
33

5-10
per 25 per m2
17
33
67

10-20
per25 per m2
33
67
133

Bron: Lazy Dog Tool Company, Spaunton

De Britse overheid heeft, op beperkte schaal, middelen ter beschikking gesteld om deze activiteit te
promoten. Nogmaals, het beoogde doel is een professionele dienstverlening te bewerkstelligen. Het is de
bedoeling dat de brigades ook ingezet kunnen worden voor het maken en onderhouden van muren, heggen
en omheiningen.
Eén en ander is na te lezen (in het engels) op de interessante website www.lazydogtoolco.co.uk. Hier is ook
alles te vinden over de Luie Hond zelf.
Jan-Paul Wagenaar, j.wagenaar@louisbolk.nl
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