
Hakselen 
Het eind van het tuinseizoen al weer in zicht en er wordt al weer volop gesnoeid en dus is er veel 
(tuin)afval en takken en misschien zelfs boomstammen. Om dat af te voeren kun je een takkenkar huren en 
dan wordt het verwerkt. Om alles goed te laten verlopen nog een keer de wensen van de hakselclub op 
een rij. 
 
Als je een takkenkar huurt graag aandacht voor het volgende: 

De Takkenkar  

 
 
 
 
 

 

- grote zijtakken afzagen. 
- wortels met een aardkluit afzagen. 
- geen bamboe, ijzerdraad, plastic of bouwafval. 
- takken in eenzelfde richting op de kar leggen. 
- laad de kar zo op dat er tijdens het rijden niets kan  
  afvallen. 
- de takkenkar is voor takken, dus geen tuinafval.  
 
  Heb je toch tuinafval? Doe het in de groene tuinafvalzak!  
  De stengels en/of takken klein knippen i.v.m. het composteren. 
  Je mag per gehuurde takkenkar 3 tuinafvalzakken     
  gebruiken. Deze moeten op de kar staan.  
   
Tip: zet eerst de zakken op de kar en daarna de takken. 
 

 

Voor de verfraaiingsploeg hebben wij de volgende wensen: 

Takken en tuinafval scheiden 

         

Tuinafval van de tuinbeurten: 
- onkruid  
- stengels en/of takken klein knippen  
- aanleveren in de groene tuinafvalzak 
 

       

Takken voor de hakselaar: 
- geen bamboe, ijzerdraad of plastic 
- takken graag in eenzelfde richting aanleveren 
- wortels met een kluit aarde afzagen 
- grote zijtakken afzagen 
- takken graag in eenzelfde richting aanleveren 
 

 

Als iedereen net zo goed mee werkt als vorig jaar, komt het allemaal goed. Bedankt weer. 



 

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPRO 

 

Meld je aan als hakselaar als je onze leuke, gezellige en hardwerkende club 

wilt versterken. We zijn gemiddeld eens per 3-4 weken aan het hakselen. Je 

kunt je aanmelden via de mail: tuinwijckbestuur@gmail.com of kom spontaan 

langs op een zaterdag dat we bezig zijn vanaf 09.30 en dan kan je gelijk 

meedraaien. 
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