Woelvork (grelinette)
(G.v.Eijndhoven)

(28-2-2019)
Heb je een een sier- of moestuin, dan hoort daar ook het regelmatig omspitten bij om
de grond wat luchtig te houden.
Soms is die grond vrij vast geworden door inklinken of verzadiging door kruipwortels.
Het omspitten is dan een vrij lastig, zwaar werk.
Om dit werk te verlichten is echter een handig hulpgereedschap bedacht, de z.g.
woelvork of grelinette.
Jammer genoeg vind je ze nauwelijks te koop in tuincentra e.d., echter wel in diverse
webshops. Als je googled op “woelvork” vind je ze te kust en te keur.
De prijzen variëren daar van €70 tot een paar honderd euro.
Soms zijn ze zeer professioneel maar een nadeel is dat ze meestal erg breed zijn,
een halve meter of meer.
Ik heb een goed alternatief bedacht dat aanzienlijk goedkoper is en ook uitstekend
werkt.
De breedte is < 30 cm en daardoor ook goed te gebruiken in kleinere of reeds
beplante tuinen.
Het bestaat uit een stevige riek (in tuin- of doehetzelf-centra te koop vanaf €10 ) met
4 vierkante, spits toelopende tanden waarop ik een kantelbalkje heb gemaakt van
vierkante (20x20mm) stalen buis. Zou ook een stevig houten balkje mogen zijn.
Later heb ik het kantelbalkje aan de achterzijde nog een keer extra aangebracht om
de aarde wat verder omhoog te kunnen drukken.
Let er wel op dat de tanden van de riek dik genoeg zijn (12 tot 15mm)
Het gereedschap werkt erg eenvoudig:
- Steek de riek in de grond
- Druk hem met je voet, evt. tot het balkje, in de grond
- Trek hem met de steel achterover om de aarde naar boven te woelen.
- Plaats hem opnieuw 15 á 20 cm verder naar je toe en herhaal.
Zie onderstaande foto’s.

Met dit gereedschap kun je de tuingrond tot 25cm diep, met minder inspanning,
omwoelen en het spaart je rug (en je portemonnee). Ook het verwijderen van
losgewoelde wortelresten gaat eenvoudiger.
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