Antwoorden op technische vragen
Datum waarop de vragen zijn gesteld: 4 april 2011
Datum waarop vragen zijn beantwoord: 19 april 2011
Steller vragen: H. Marchal
Onderwerp: vraag over aardappelkurk tegen onkruid
Vraag:
In het VNG Magazine van zaterdag 2 april jl. las ik bijgevoegd artikel over ‘aardappelkurk
tegen onkruid’. Aardappelkurk schijnt zeer geschikt te zijn als onkruidbestrijder en is
biologisch afbreekbaar. Het is veel effectiever dan houtsnippers die toch ongewenst groen
doorlaten. Een laag aardappelkurk zorgt ervoor dat de schoffelaars zo’n vier jaar niet in actie
hoeven te komen. Dit betekent een flinke arbeids- en kostenbesparing! Interessant…. Ik wil
graag een ambtelijke reactie op dit bijgevoegde artikel. Is het gebruik van aardappelkurk
‘iets’ voor onze gemeente? Levert het een financieel voordeel op en zorgt het ook nog eens
voor minder onkruid? Ik ben benieuwd…
Antwoord:
Aardappelkurk wordt in het openbaar groen in een aantal gemeenten (Skarsterlan,
Anna Pouwlona) kleinschalig, als proef toegepast. Het betreft nieuw ingeplante vakken
waarop een laag aardappelkurk is gestrooid. Ook in de sierteelt, potplanten en op
boomkwekerijen wordt het toegepast. In alle gevallen gaat het om onbedekte en
onkruidvrije grond, waarop de aardappelkurk is aangebracht.
Door het aanbrengen van aardappelkurk wordt de bodem – op den duur – verrijkt. In
Wijk bij Duurstede wordt verrijking zo veel mogelijk voorkomen. Snoeihout wordt
daarom zo mogelijk afgevoerd.
In bestaande beplanting wordt selectief geschoffeld. Doel is dat alleen het onkruid dat
het beeld verstoort en/of concurrerend is voor de beplanting wordt verwijderd.
In bestaande, grotendeels dichtgegroeide plantvakken is de aardappelkurk moeilijk aan
te brengen. Verspreiding is erg arbeidsintensief omdat het om grote hoeveelheden gaat.
In het artikel wordt gesproken over 14 ton aardappelkurk per 240 m2. Dat komt
overeen met 580 ton/ha! (Dit is vergelijkbaar met de hoeveelheid groenafval van
bewoners en gemeente dat jaarlijks afgevoerd wordt). Het is niet bekend hoe
aardappelkurk zich in bestaande beplanting gedraagt.
Voor gebruik in bestaande beplanting lijkt aardappelkurk niet geschikt.
Het is interessant om de ontwikkelingen van de proeven met aardappelkurk te volgen.
Er zijn geen inlichtingen ingewonnen over de prijs.

