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Paul Schotman
introduceert de
‘schoboho’ oftewel
Schotman-boombandhouder
Green hack: handigheidje om boomband makkelijk
toe te passen
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Iedereen die ooit bomen geplant heeft,
kent de irritatie. Jouw rol boomband
valt in de modder, raakt in de war of is
ineens helemaal afgerold. Paul Schotman,
voormalig greenkeeper, maar momenteel
betrokken bij boombeplantingsprojecten
voor De Enk Groen & Golf, heeft een even
simpele als slimme boombandhouder
ontwikkeld. Voor zijn vondst kreeg hij
de NWST Green hack-award.
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GREENHACK
De boombandhouder bestaat uit een ijzeren
grondpin waaraan een dubbele schijf bevestigd
is, waartussen je een volle rol boomband kunt
bevestigen. De boomband loopt door een oog
en kan zo precies op maat worden afgerold,
zonder dat de band vies wordt.
Paul Schotman: ‘Als ik nu naar een ander project
ga, roepen mijn collega’s meteen: Je neemt
toch wel je boombandhouder mee? Diezelfde
collega’s zijn overigens ook van mening dat
ik een octrooi op de houder moet aanvragen.
Dat zie ik niet gebeuren. Ten eerste is dat te
duur en ten tweede denk ik niet dat de houder
te octrooieren is. Het werkt in ieder geval wel
heel makkelijk. Op dit project bijvoorbeeld
moet ik veel bomen op een talud plaatsen.
Ook dan kun je de houder makkelijk meene-

men. De smid die de houder voor mij in elkaar
heeft gelast, heeft er zelfs een naam voor
verzonnen: de “schoboho”, oftewel Schotmanboombandhouder. De houder die die ik nu heb,
is verder helemaal “circulair” en in elkaar gelast
met stukken afvalstaal. De schijven zijn oude
sponsorborden van de golfbaan.’
Engerlingen
Schotman is niet helemaal ‘vies’ van uitvinden.
Een aantal jaren geleden ontwierp hij een
methode om engerlingen op golfbanen te
bestrijden. Het idee daarachter was een vrachtwagenzeil met een waterdichte zoom die je
met de beregening van de golfbaan kunt laten
vollopen. Het zeil kun je op die manier heel
makkelijk op de grond leggen, zonder dat er
gevaar voor wegwaaien is. Schotman gebruikt

dit zeil om engerlingen mee te vangen. Je rolt
het zeil ’s avonds uit; in de ochtend daarna haal
je het weer weg en kun je de engerlingen heel
makkelijk van het gazon rapen.
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Uitvinder Paul Schotman,
voormalig greenkeeper, is
momenteel betrokken bij
boombeplantingsprojecten
voor De Enk Groen & Golf

Paul SChotman toont de NWST Green Hack Award
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