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Er is Prorail veel aan gelegen om het spoortracé goed te onderhouden. Goed begaanbare 
schouwpaden aan weerszijden van het spoor moeten garanderen dat het spoor goed 
bereikbaar is voor onderhoudswerkzaamheden en in het geval van calamiteiten. 
Voor onkruid is hierbij geen plaats. Uitvoerder Henk Liefers van IJzerman B.V. vertrouwt 
bij het onkruidvrij houden van zowel deze schouwpaden als het baanvak zelf op Toki. 
Deze bodemherbicide voor permanent onbeteelde terreinen heeft een zeer breed 
werkingsspectrum tegen onkruiden, grassen en mossen. 

Toki houdt onbeteelde terreinen onkruidvrij

'Dankzij lange duurwerking volstaat 
één behandeling'

Uitvoerder Henk Liefers samen met adviseur Kees Overheul

Verschillende contractaannemers hebben 
het onderhoud van het spoortracé uitbesteed 
aan het bedrijf uit het Gelderse Buren. 
“In totaal hebben wij zo’n 650 kilometer spoor 
in Utrecht, Brabant en op de Veluwe onder 
onze hoede,” aldus Liefers. De ondergrond 
van de schouwpaden bestaat veelal uit een 
mix van porfier en gebroken leisteen. 
“Een veelheid aan factoren draagt er toe 
bij dat er begroeiing ontstaat,” weet de 
uitvoerder. “Je hebt ondermeer te maken 
met maaisel en met slootresten. Maar ook 
het uitvoeren van kabelwerkzaamheden en 
mollen- en konijnenactiviteit stimuleren het 
ontstaan van onkruid. Het is dus zaak om die 
tracés goed te onderhouden.” 

Goede resultaten
Samen met adviseur Kees Overheul van 
middelenleverancier Rijnvallei Plantaardig zag 
Liefers het beschikbare middelenpakket de 
laatste jaren sterk beperkt worden. 

Toen eind 2008 het middel Casoron G 
wegviel besloot het Gelderse bedrijf een 
aantal proeven uit te voeren met het toen net 
geïntroduceerde middel Toki. Liefers: “Prorail 
hanteert bovenwettelijke eisen ten aanzien 
van middelen die op het tracé gebruikt 
mogen worden. Onze ervaringen met Toki 
op de proefvakken waren echter dusdanig 
positief dat Prorail Toki op de groene lijst 
heeft geplaatst.” Sindsdien past IJzerman B.V. 
Toki toe op de trajecten waar geen sprake is 
van diep-gewortelde onkruiden. “Toki kent 
een zeer breed werkingsspectrum en heeft 
een lange duurwerking tot een maand of 
acht,” aldus Liefers. “Daarbij is het ook 
effectief tegen mossen.”

Toepassen in april
“En omdat het preventief werkt, hoeven we 
niet te wachten tot de begroeiing de kop 
op steekt. Voor ons betekent dit dat we al 
in april Toki kunnen spuiten. En dat is heel 

plezierig, omdat mei en juni bij ons de drukste 
maanden zijn.” Liefers is enthousiast over het 
wateroplosbaar folie waarin Toki verpakt is. 
“Dit voorkomt onnodig contact en stuiven bij 
het vullen van de spuitmachine.” 
Als er al onkruiden aanwezig zijn op het te 
behandelen oppervlak is het volgens 
adviseur Overheul raadzaam om glyfosaat 
toe te voegen.”De contactwerking van Toki is 
namelijk gering.”
 
Tennisbanen en begraafplaatsen
Overheul kent vanuit zijn dagelijkse praktijk 
nog andere toepassingen van Toki. Met name 
tennisbanen en begraafplaatsen springen 
hierbij in het oog. “Op buitentennisbanen 
probeert men vaak met een beschermings-
doek te voorkomen dat de wind vrij spel heeft 
op de baan. Hierdoor ontstaat echter een 
schaduwkant van enkele meters. Op gravel-
banen werkt dit mosgroei in de hand”, aldus 
Overheul. “Met Toki wordt deze mosaangroei 
effectief tegengegaan.” Daarnaast 
constateert Overheul een opvallende stijging 
in het gebruik van Toki door gemeenten om
begraafplaatsen onkruidvrij te houden. ”Op 
een begraafplaats wordt altijd veel moeite 
gedaan om alles er zo netjes en verzorgd 
mogelijk uit te laten zien. Onkruid is wel zo’n 
beetje het laatste dat in dit plaatje past.”

Witte grindpaden
“Dankzij de lange duurwerking van Toki kan 
men nu volstaan met één bespuitingsronde 
in het voorjaar,” legt Overheul uit, verwijzend 
naar de situatie voor de introductie van Toki, 
toen meerdere behandelingen nodig waren. 
“Zowel de gemeenten als de beheerders van 
de begraafplaatsen zijn zeer tevreden met het 
eindresultaat. Met minder arbeid een nettere 
begraafplaats,” zo vat Overheul de kracht van 
Toki samen. “Een bijkomend voordeel van het 
werken met Toki is dat de grindpaden niet 
alleen schoner, maar ook witter worden.”          

Kijk voor meer informatie op www.agro.basf.nl


