
Wat ga ik doen?
Het snoeiseizoen komt er weer aan. De grotere 
takken die hierbij vrijkomen, kunnen 
natuurlijk worden gebruikt om huis  
of jachthut warm te stoken. Van de dunnere 
takken kunnen houtrillen worden gemaakt. 

Voor welke soorten?
Houtrillen worden door vele soorten gebruikt. 
Rosse woelmuizen, bosspitsmuizen en kleine 
marters, zoals de hermelijn en de wezel 
vinden er dekking of gebruiken het om 
voedsel te vinden. Merel en winterkoning 
kunnen erin broeden, patrijs eronder. Gewone 
pad, bruine kikker en kleine watersalamander 
zijn soorten die er gebruik van maken als 
schuilplaats, waardoor ook de ringslang er 
voedsel kan vinden.

Waar?
Houtrillen kunnen overal worden geplaatst,  
al is het voor het onderhoud ervan handig als 
de bomen waarvan het snoeimateriaal wordt 
gebruikt niet te ver weg staan. Houtrillen zijn 
goed toepasbaar op de erfscheiding of aan  
de randen van percelen. Wanneer stevig 
aangelegd en goed onderhouden, kan een 
houtril ook als veekering worden gebruikt.

Wanneer?
Takkenrillen kunnen het gehele jaar worden 
aangelegd, wanneer er takken beschikbaar 
zijn. In najaar en winter worden knotbomen 
doorgaans gesnoeid, maar afgebroken bomen 
en takken, geveld door een zomerstorm, 
kunnen ook prima worden verwerkt tot  
houtril of takkenhoop. 

Hoe ga ik te werk?
Plaats voor een houtril staanders van dikkere 
takken, paaltjes of jonge bomen met een 
lengte van ongeveer anderhalve meter een 

Het agrarisch cultuurlandschap verliest door schaalvergroting  
steeds meer kleine elementen. Ruigten, struiken, heggen, wildakkers 
en faunaranden bieden dekking en voedsel voor het wild en vele 
andere diersoorten. In overleg met de grondgebruiker kan vaak met 
een kleine ingreep het landschap aantrekkelijker worden gemaakt  
voor de fauna. Ecoloog Jeroen Koorevaar geeft praktische tips.

Heeft u ook een eenvoudig uit te voeren maatregel om  
de biotoop te verbeteren? Mail uw tip naar 
redactie@jagersvereniging.nl o.v.v. biotooptip en 
wellicht wordt uw tip in een volgende editie vermeld.  
U ontvangt dan een zaadmengsel met inheemse soorten 
voor de aanleg van een stukje bloemrijk grasland of 
akkerrand.

halve meter in de grond. Houd hierbij een 
tussenafstand van circa een meter aan.  
Doe dit zodanig dat het geheel een breedte van 
ongeveer een meter krijgt. Plaats tussen de 
staanders de takken tot een hoogte van 
ongeveer een meter. De lengte van de houtril 
kan worden aangepast op de lengte van het 
perceel, de beschikbare ruimte of de 
beschikbare hoeveelheid takken. Deze 
afmetingen zijn indicatief. Smaller en lager  
is uiteraard ook mogelijk, al vermindert de 
dekking die de houtril biedt dan wel. 
Het onderhoud van een houtril is heel 
eenvoudig. Voeg in het najaar of winter 
vrijgekomen snoeimateriaal toe op de 
bestaande houtril. Werk vooral niet te netjes. 
Hoe grilliger een houtril is, hoe meer soorten 
er gebruik van kunnen maken.
Niet genoeg ruimte voor een houtril? Een 
takkenhoop voldoet ook prima als dekking 
voor veel soorten. Hetzelfde principe, maar 
dan zonder staanders. Probeer deze dan in  
het midden wel een hoogte van ongeveer een 
meter te geven om voldoende dekking te 
bieden. •

 

Knotbomen
Wanneer je de palen, waartussen de takken van de 
houtril worden geplaatst, vervangt door knotbomen, 
zoals wilg of eik, blijven de staanders langer goed en 
kan het snoeimateriaal ter plaatse worden 
toegepast.

EEN BETERE 
BIOTOOP BEGINT 
BIJ JEZELF

Jeroen Koorevaar is werkzaam bij Adviesbureau E.C.O. 
Logisch (www.eco-logisch.com). Voor inventarisatie 
en monitoren van (beschermde) flora/fauna en advies 
over toepassing van Flora- en faunawet en Natuur-
beschermingswet bij projecten op gebied van 
ruimtelijke ontwikkeling.
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