
In de voriqe Oase vroegen we om creatieve oplossingen voor het probleem: wat doe je met de vaak grote hoeveel
heid maaisel die vrijkomt bij de maaibeurten in juni en in het najaar. We ontvingen verschillende reacties. Onder an
dere van Ruud Bokhove, beheerder van heemtuin Presikhaaf in Arnhem. Zijn ervaringen kunt u lezen in onder
staand artikel. 

"voor Heemtuin Presikhaaf Geef de grand terug wat je 
is het tuinafval geen prohem antneemt bleem maar oplossing. " 

Ruud Bokhove We hebben op een gegeven mo

Een simpel aardappelveldje , dat 
rouleert over de verschillende ak
ker(tje)s van Heemtuin Presikhaaf 
in Arnhem, voorkomt dat de natuur
Iijke wijze waarop de Arnhemse 
heemtuin omgaat met zijn land, uit
mondt in een zelts te aktieve akker
flora. De teeIt van aardappels zorgt 
ervoor dat de alte uitbundige ak
kerflora weer in evenwichtiger ba
nen wordt geleid. . 
Z6 succesvol blijkt het op zich een
voudige principe dat in Arnhem 
wordt gehanteerd : Geef de grond 
zoveei mogelijk terug van wat je 
aan hem onttrekt. En daarmee is 
gelijk het probleem wat je met al je 
heemtuin-'afval' aan moet juist de 
oplossing geworden voor een ge
zonde, evenwichtige verbouw van 
gewassen. 

Voor ik de vraag in Oase, waar ik 
als beheerder van de heemtuin met 
die enorrne hoeveelheden maaisel , 
blad , snoeihout , houtsnippers en 
'ruigte' heen moet , zal beantwoor
den , is het misschien goed om 
eerst wat uitleg te geven over hoe 
het er op Heemtuin Presikhaaf aan 
toe gaat. 
De heemtuin zelf is 2,3 ha groot en 
bestaat o.a. uit graslandjes , moe
ras, houtsingels, bomenpartijen van 
gemiddeld 200 jaar oud en natuur
lijk niet te vergeten de akkers. Deze 
zijn onderverdeeld in vijf perceeltjes 
van gemiddeld 380 rn-, in totaal on
geveer 1900 rn". 
Vanat het begin van zijn bestaan in 
1981 wordt op Heemtuin Presik
haat compost gemaakt. Aile com
post die geproduceerd wordt, 
blijft ook op de heemtuin. Het 
gaat daarbij om zo'n 11 rrr'per jaar. 
De compost wordt elk jaar in het 
najaar en in de winter volledig op 

de akkers gebracht met bovenge
schetst resultaat. 

Hoe gaat dat nu in de dagelijkse 
praktijk?
 
Vanaf de vierde week van juni
 
wordt het eerste maaisel aange

voerd. De hoeveelheid kan natuur
lijk verschillen per maand, maar de 
aanvoer gaat door tot midden fe
bruari . Elke keer ats er een riieuwe 
laag op de composthoop wordt ge
legd (wat voor materiaal dan ook) 
wordt deze afgedekt met zo'n 300 
liter (3 kruiwagens) kalkarm zand, 
afkomstig van de heemtuinakkers . . 
Om het humusproces te versnellen , 
wordt op de bovenste laag twee ki
lo landbouwkalk gestrooid en wordt 
het geheel goed nat gemaakt . On
dertussen is het verteringsproces al 
flink aan de gang. 

ment een proefje gedaan met een 
grondthermometer en daaruit bleek 
dat de temperatuur kan oplopen tot 
niet minder dan 70 graden Celsius 
in het midden van de composthoop. 
Die hoge temperatuur kan prima 
worden gebru ikt om lastige wortel 
stokkruiden kapot te laten broeien . 
Pas na een paar weken zakt de 
temperatuur naar zo'n 35 a 40 gra
den Cels ius en deze situat ie blijft 
dan vaak enige maanden stabiel. 
Ondertussen moet de compost
hoop wei goed nat blijven c.q . nat
gehouden worden. Om die prakti
sche reden is voor een Iigging vlak
bij het beheerdersgebouw gekozen. 
Van daaruit kan de composthoop 
zo nodig met leidingwater nat ge
houden worden. De composthoop 
krijgt overigens tot ongeveer twaalf 
uur 's ochtends zon en de ligging is 
noord - zuid. 

Composthopen in Heemtuin Presikhaaf foto: Ruud Bokhove 
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In de loop van het seizoen wordt 
de hoop (met een breedte van 2,5 
meter) ongeveer 12 meter lang 
met (natuurlijk) een variabele 
hoogte van een halve tot tweeen
halve meter. 
Eind april wordt de composthoop 
volledig omgedraaid: wat bovenop 
lag komt nu onderop, materiaal wat 
droog is in het midden en het natte 
materiaal aan de buitenkant. Ook 
hier hanteren we weer dezelfde 
werkwijze als bij de opbouw van de 
hoop in eerste instantie: per laag 
van een halve meter wordt weer 
landbouwkalk gestrooid en het ge
heel moet goed natgehouden wor
den. Aileen hoeft er nu geen grond 
tussen. Zo in begin september kan 
de compost gebruikt worden voor 
de akkertjes, ook al is het dan ze
ker nog niet meer dan crlekwart 
volledig verteerd . Een voordeel is 
juist dat, eenmaal onder de grond 
gewerkt, het humificatieproces op 
de akkers doorgaat en dat op die 
manier het bodemleven wordt ge
stimuleerd. 

Het snoeihout van Heemtuin Pre
sikhaaf wordt overigens voor het 
grootste deel versnipperd en ge
bruikt voor bedekking van de pa
den en paadjes op de Stadsboer
derij Presikhaaf en de heemtuin 
zelf . Dit komt dus niet terecht op 
de composthoop. 

Met de Stadsboerderij wordt zo at 
en toe ook stalmest geruild tegen 
(heerlijk geurend) hool, afkomstig 
van onze tuin. De stalmest wordt 
om de drie jaar op een van de vijf 
akkertjes gebracht als deze te arm 
mochten zijn. Hoofddoel is en blijft 
het natuurlijk, om een zo rnooi mo
gelijke akkerflora te laten ontstaan, 
waar tussen de verschillende ge
wassen de prachtige bloemen uit
stekend gedijen. 
Op een akker wordt altijd rogge 
verbouwd , op de andere akkers 
volgens een roulatiesysteem haver, 
gerst , tarwe of aardappel , vias , 
boekweit. De granen worden heel 
vaak als lesmateriaal gebruikt voor 
de basisscholen in Arnhem en de 
teelt van aardappels wordt gebruikt 
om de overaktieve akkerflora een 
jaar te onderdrukken. 
De aardappels worden verkocht 
aan het bezoekende publiek of 
gaan als veevoer naar de Stads
boerderij . En zo is de cirkel weer 
rond.... 

Mochten er nog vragen zijn dan 
ben ik te bereiken bij het Centrum 
voor Natuur- en Milieu-educatie in 
Arnhem, tel. 085-642233. D 

IrAtI'.l
 

Xaast deze uitgebreide reactl e van 
Ruud Bokhove ontvingen we ook 
nog telefoni sche readies op onze 
oproep in Oase 2, 1993 "Maar wat 
doeje met al het maaisel?": 

>.< Ook Hendrik ter Haar nit Nijver
dal raadde ons composteren aan en 
het leek hem ver der een idee, her 
maaisel aan boeren te verkopen , Hij 
herinnerde zich van vroeger, dat 
boeren het maaisel van kruidenrijke 
graslanden graag vo or kalveren af
namen. Met het idee van mulchen 
(een methode uit de biologische tuin
bouw, waarbij fijn maai sel ter verrij
king en bescherming van de grond 
tus sen de gewassen al s een soart 
groene deken wordt uitge
strooid) heeft hij slechte ervaringen 
opgedaan: te veel slakken. 

* Piet Logtenberg nit Eindhoven 
dacht even eens aan composteren 
(niet te veel aarde gebruikenl) , be
graven (als je toch een ongewenst 
gat hebt, bedekken met een laagje 
zand), mulchen (droog materiaal ge
bruiken, dat vermij dt slakk en) en 
verbranden en dan weer als co m
post gebruiken . 

Enig neuzen in on s archief le verde 
geen andere oplossingen. 
Nieuwe sugges ties blij ven uit eraard 
welkom. 

- Advertenties -


Wilde Plantentuinen 

Wilde plantentuin ontwerper heeft ruimte om
 
nieuwe opdrachten aan te nemen.
 

Gespecialiseerd in:
 
* Zeldzame wilde planten
 

*Stimulering vlinderbestand
 
* Microklimaat
 

* Weinig onderhoud I 
* Zowel kleine als grote tuinen 

* Na tuinaanleg wordt u persoonlijk begeleidt, zo 
dat in vroeg stadium problemen voorkomen
 

kunnen worden.
 

Voor informatie of advies,
 
Henk Pleiter, tel. 05219 - 7312
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