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Plan van Aanpak 2017
Werkgroep: Mulch en Compost en Bokashi
E-mailadres: compost@dnhofvandetoekomst.nl
Leden: Arend Joosten, Bertus ten Pas, Nico Ettema en Ad van Driel
Coördinator: Ad van Driel
Uitgangspunt van de werkgroep:
Door toepassing van de Permacultuur het hergebruik van eigen huis-tuin-snoeiafval bevorderen en de aanvoer
van externe compost beperken.
Verbeteren van de tuingronden door fermenteren met de Bokashi-methode en goede compostering.
Composteren van tuinafval van de tuinkamers.
Onze doelen voor 2017 en voor de iets langere termijn:
- Bevoorraden van mulch en compost voor de tuinen door inkoop. Onderzoek naar aanbieders van
producten die tuinen van D’n Hof kunnen verbeteren..
- Voldoende kennis verwerven over de mulchen en composteren in de Permacultuur
- Kennis van mulchen en composteren in de Permacultuur overdragen aan de leden via de nieuwsbrief
en informatieve bijeenkomsten.
- Bevorderen Bokashi methode bij de deelnemers.
- Kostendekkend aanbieden van mest en compost
De doelen passen binnen de kaders van D’n Hof omdat
Bijdragen aan een vergrote kennis van de Permacultuur bij de leden van D’n Hof met name gericht op
hergebruik van huis- en tuinafval.
Zo denken we onze doelen te kunnen bereiken:
1. Plan van aanpak voorraad compost presenteren voor seizoen 2017 op jaarvergadering.
2. Bespreken/Overdragen met/aan de leden/tuiniers van onze kennis van mulchen en gebruik van
compost.
3. Ervaringen van tuiniers/leden delen met andere leden
4. Toepassen van de Bokashi-methode.
5. Compostwerk op vaste tijdstip en op de kluszaterdag.
6. Inkoop en afname van compostproducten afstemmen
Dit gaan we concreet doen:
op korte termijn:
- Aanschaf compost en mest door leden vooraf afrekenen.
- Vastgestelde prijs per kruiwagen openbaar maken.
- Aanvoeren en verspreiden blad over tuinen promoten.
- Artikel plaatsen op de site en verspreiden per mail onder de leden over compostering
- Voorlichting geven over natte en droge Bokashi op D’n Hof.
- Advisering tuinders: Omgaan met Hulpstoffen om compostering en mulchen te verbeteren.
- Kliko’s vervangen voor fermenteringsproject BMF.
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op iets langere termijn:
- Compostering en mulchen zijn ingeburgerd in de Hofkamers.
- Fermenteren levert bijdrage aan de Permacultuur van D’n Hof
Dit hebben we daarbij nodig:
- Compostaanvoer dit seizoen.
- Snoeihout versnipperen voor looppaden in de Hofkamers
- Hulpmaterialen en Hulpstoffen voor Bokashi cultuur te ontwikkelen
- Vrijwilligers voor mulch en compost-activiteiten en experiment fermenteren.

Begroting 2017
De begroting 2017 is opgesteld op basis van de voorlopige uitgaven van vorig jaar. Een aantal uitgaven waren
in 2016 aanmerkelijk hoger dan begroot. Met name door de aanvoer van Compost en eenmaal compost/zand
rechtstreeks via van Berkel geleverd. De kosten voor de aanvoer van champignonmest en schapenmest zijn
gestegen Bovendien drukt de aanlevering van Compost eind 2016 op de uitgaven van 2017.
Daarom zal voor dit jaar het gebruik van compost en mest per kruiwagen in rekening worden gebracht bij de
leden. We hopen hiermee 75 % van de uitgaven te dekken. De bemesting voor de kassen en productietuin
blijft een gezamenlijke uitgave.
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Begroting 2017 compost en mulchen en Bokashi
aantal

omschrijving
Bokashi per 5 liter

Per stuk
2,50

1 zak

Edasil kleimineralen

€ 18.10

1zak

Vulkamin oergesteentemeel/
granulaat

€ 17.55

1 zak

ostrea schelpenkalk

€ 14.05

2x

Compost van Berkel

€ 360.00

x

Inkomsten 2017

Uitgaven 2017

€ 20,00

€

champignonmest

3X

Compostverbeteraar

17,55
????

€ 500,00

Compost via gemeente Uden

1x

€ 20,00

€

720.00
€

€ 100,00
€ 7,95
TOTAAL

€ 170.00
€ 23,85

€ 620,00
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€ 951.40

