
Alternatieven voor het gebruik van turfstrooisel bij compost 
Reacties naar aanleiding van een oproepje in Oase en de conclusies uit enige experimenten 

Peter Peels 

Verschillende mensen * er mag niet te veel ener kosvezel moet over grote men tot kachelhout ver
hebben op de oproep in gie voor het toe te passen afstanden naar West-Euro werkt. 
Oase 4-1994 (zie hier rnateriaal gebruikt zijn, pa vervoerd worden en De mengsels die ik maakte 
Mast) gereageerd. b.v. voor droging of ver komt daarom voor mij niet bevatten: half om half 
Hein Koningen (Amstel voer over grote afstand. in aarunerking. zand/compost; idem zaag
veen) en Marc Houben In Onze Eigen Tuin (jrg. sel lintzaag/compost; idem 
(Munstergeleen) kwamen 41 nr. I) las ik dat volgens Zelf aan de slag eiken houtkrullen/com
met de suggestie van ko Carl Koch de meest ge- Dit voorjaar ben ik zo vrij post; idem vuren houtkrul
kosvezels. Hein met prak len/compost; idem verpul
tijkervaring uit de Amstel verde houtschors/compost; 
veense heemplanikwekerij, Compost idem een derde compost! 
Marc met eenfoto uit Kew zaagsel / zand. 
Gardens in Landen. Wil Wie kan mij van tips voorzien om bet volgende probleem Ik bewaarde de mengsels 
lem Iven (Herpen) en 
Hendrik ter Haar (Nijver
dai) noemden het alterna
tief zand. Willem stelde 
daarnaast eierschalen / 
kippegrit voor (voor kalk
minnende plantjes) en 

op te lossen??? 
Wij maken op onze tuin al vele jaren compost. 

Omdat onderzoek beeft aangetoond dat compost beter in 
kwaliteit wordt wanneer bij langer heeft gelegen, bewaren we 

onze compost meerdere jaren. 
Wanneer we die compost dan verwerken, gaat dat uitstekend. 

Nu hebben we afgelopen jaar een kas gebouwd. 
De zaailingen daaruit planten we uit in 7x7 em plastic potjes. 

in emmers met onderin een 
gat. Zo werden ze weI nat, 
maar kwamen niet onder 
water. 
Halverwege de zomer za
gen de mengsels er alle
maal prachtig uit. Het uit

eventueel (milieuvriende Daarvoor vermengen we de compost half om met turf. planten van stekjes in de 
lijk?) kattebakspul en Dit werkt uitstekend. diverse mengsels potgrond 
schrijjt verder: "Ik heb AIleen kwam ik in een Duits milieutijdschrift een hartstocbtelijk leverde geen opvallende 
zelj zulke compost nooit betoog tegen, waarin gepleit werd voor zeer terugboudend ge verschillen op. 
nodig, maar ik kan me 
voorstellen dat mengen 
met (scherp zand en) 
zaagsel en/of houtsnippers 
(na compostering) ook 
prima zijn. Dan geen looi

bruik van turf. Met name omdat bierdoor in hoog tempo hoog
veengebieden worden afgegraven. 

Vanuit een ecologisch standpunt kan ik me hierin vinden. 
Maar hoe vind ik nou vlak bij huis een marlier om onze compost, 

wanneer we die in potjes gebruiken, 
lucbtig en rul te houden? 

Heeft iemand ervaring met vervangende manieren om te voorko

Toen ik in het najaar de 
plantjes uit de potjes tilde, 
hadden ze allemaal een 
prachtig losse kluit met 
een mooi wortelgestel. De 
enige die wat mindel' is, is 

zuurbevattende houtsoor men dat oude compost bij gebruik in potjes dicbtslempr? de samnstelling zand/ 
ten (eik, beuk) en ook geen compost. Die bevat zicht
terpentijn of hars bevat Mijn dank' en voelbaar mindel' lucht 
tende soorten. Neem zelj Reacties graag naar: Peter Peels, in het kIuitje. 
allerlei proeven. n Bekkerstr. 12 bis, 3572 SH Utrecht, Op het oog is er geen ver

030-734831. schil in groeiwijze tussen 
Eigen criteria de plantjes. Ze doen het al
Aardige suggesties (be lemaal redelijk tot goed. 
dankt!). Denkend vanuit bruikte produkten in de geweest om wat zaken uit 
een ecologisch perspectief, handel en bij tuincentra af te proberen. Tot slot 
komen niet alle toe te voe komstig zijn uit twee bron Overwegingen: vlak bij Voor kleinschalig gebruik 
gen material en wat mij be nen: enerzijds turfstrooisel huis te krijgen, liefst gratis zijn er ruimschoots vol
treft in aarunerking. en anderzijds restproduk restprodukten en in redelij doende altematieven voor 
Mijn criteria: ten van de teelt van kokos ke hoeveelheden. het gebruik van turfstrooi
* er mogen voor het mate noten en de produktie van Vrij eenvoudig kreeg ik de sel en kokosvezel. 0 
riaal op andere plaatsen touw. bescbikking over scherp 
geen vemielingen worden Aan beide produkten kle zand, zaagsel en hout Meer informatie: 
aangebracht in het land yen volgens bovenstaande krullen van een meubel Peter Peels 
schap, zoals b.v. bij het criteria bezwaren: land maker in de buurt en Bekkerstraat 12 bis 
grootschalig winnen van schapsvemieling in het ge houtschors van iemand 3572 BH Utrecht 
turf in Finland en Rusland; val van turfstrooisel, ko die grote hoeveelheden bo- Tel: 030-2734831 
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