RUIMTE VOOR PLANT EN DIER

Aanlegwijzer takkenril
De top 11 voor Natuur&Landschap in Overijssel
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Voer het meeste hout af !
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Takkenril in het landschap
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Takkenril op het erf

Locaties voor takkenrillen

Nuttig snoeihout
Bij het onderhouden van houtwallen, bosjes en bomen komt snoeihout vrij.

je eigen erf? Met paaltjes aan de zijkant, waar het snoeihout tussen klemt,

takkenril. Veel dieren en planten profiteren van een goed aangelegde

Binnen een paar jaar slinkt een takkenril en kun je het aanvullen met nieuw

Laat dit niet liggen, maar voer het af. Of nog beter: verwerk het in een

takkenril. Het biedt namelijk voedsel en nest- en schuilmogelijkheden
voor verschillende zoogdieren, amfibieën, insecten en vogels.
Aanleg takkenril

Het snoeihout kan direct tijdens het snoeien in een takkenril worden

verwerkt. De lengte van een takkenril kan variëren van drie tot twintig
meter, of zelfs langer, en is meestal één tot anderhalf meter hoog. Het

formaat is afhankelijk van de locatie en het beschikbare snoeihout. Maak

een takkenril door het snoeihout in de lengterichting van groot naar klein

op te stapelen. Stammen en dikke takken onderin, dunnere takken bovenop.
Vlecht hierbij de takken zoveel mogelijk in elkaar. Plaats je een takkenril op

houd je de breedte zelf in de hand. In een bosperceel is dit niet noodzakelijk.
snoeihout. Let op! Verwerk geen dood/ziek snoeihout of takken van
fruitbomen in de takkenril. Zo voorkom je dat ziekten (schimmels
en virussen) overslaan naar de gezonde bomen.

Kies voor het plaatsen van een takkenril een rustige plek op het erf.

Dit kan aan de rand van een boomgaard, moestuin of in een hoek die nog
geen bestemming heeft. Plaats geen takkenril in een houtwal of singel.

Dit heeft een negatieve invloed op de groei van planten en struiken. Alleen
sterk woekerende soorten zoals de brandnetel en de braam profiteren van
een takkenril op deze plaats.
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