


Plantenafval- en takkenplek      

Dit is een plaats waar ge-recycled wordt. Geen 
afvalhoop. Hier kan men deponeren: planten-
afval, (rechts van de schuur, noordzijde) en afval van 
boom of struik: takken, snoeisel, (links van de schuur, 
westzijde). Zie plattegrond.
Het is de afval-plek van het Algemeen Groen, en, 
gedurende bepaalde periodes, ook afvalplek van de 
tuinders. Tuinders behoren ook een compostplek op 
eigen tuin te hebben! 
Takken kunnen ook op eigen tuin worden 
opgeslagen, verwerkt, e.d., maar dit mag ook – mits 
men zich aan de regels houdt – (zie hieronder) op de 
Takkenplek. 

Er zal een scherper onderscheid moeten worden 
gemaakt tussen de afdeling takken en de afdeling 
plantenafval/compost. 

Het planten-afval, mits aangevoerd volgens 
onderstaande aanwijzingen, zal door natuurlijke 
processen worden omgezet in goede, vruchtbare 
aarde (een natuurlijke bemesting), die de taaie klei van 
Zonnehoek ook van structuur verbetert.
Deze aarde kan door alle tuinders die dat willen 
gebruikt worden op eigen tuin.

Het takken-afval zal, mits volgens de regels 
afgeleverd, omgezet worden in haksel, dat o.a. 
gebruikt kan worden voor paden in de eigen 
tuinen. Eenmaal gehakseld, zal het ook sneller weer 
verteren (al gaat dat veel langzamer dan bij planten-
afval), en weer terugkeren als aarde in het systeem.

Geen takken – ook geen kleine – meer afleveren of 
mengen met plantenafval of gras. Dit gebeurt nog 
steeds! Ook snoeisel van coniferen, e.d. hoort nooit 
op plantenafval-hoop.

WAT ZIJN TAKKEN? Al het afval van boom of 
struik (enige uitzondering: blaadjes/bloemen).  
Wat maakt afval van bomen/struiken zo anders 
dan planten-afval? Verhouting. Takken zijn 
verhout, een versterking/verduurzaming van elke 
nieuwe loot. Ook half-verhout (jong dun takje) hoort 

daarbij. Takken verteren veel langzamer dan 
plantenstengels. Als je plantenstengels met 
takken mixt, krijg je een slecht hanteerbaar 
product. Dat kan alleen succesvol nieuwe grond 
worden als je tuinafval jaren kan laten liggen (tuin 
van je tante in Limburg). Deze ruimte en tijd hebben 
we op Zonnehoek niet. Dus: altijd scheiden, die 
takken van het plantenafval.

HOE DEPONEER JE DE TAKKEN? Takken 
handzaam aanleveren: lange, smalle stukken van 
maken. Zo veel mogelijk zij-takken en -takjes er 
af knippen. Als je dat niet doet, hebben anderen 
een probleem en extra werk bij het verwerken van 
de takken op Algemeen Werk. De hakselaar is geen 
gehaktmolen!

WAAR DEPONEER JE DE TAKKEN? Takken met 
veel vers blad er aan, of coniferen, sparren-takken 
met veel naalden: deze zijn nog te vers om te 
verhakselen. Knip ze netjes tot smalle stukken, en 
leg ze op de grote takkenwal, aan de buitenbocht 
(bospaadje inlopen). Daar kunnen ze verdrogen/
versterven voordat ze verhakseld worden.Takken 
zonder blad/naalden mogen ook in de binnenbocht 
van de takkenwal/op de grond gelegd worden, 
netjes gestapeld. 
Snoeisel: Ook snoeisel van coniferen op de 
takkenwal deponeren! En klein snoeisel van 
struiken. 
De grote takkenwal is een doorgangs-huis, geen 
eindproduct. Er gaan steeds takken af en bij. Vanuit 
de binnenbocht zullen takken van de wal gepakt 
worden om te hakselen.
Tuinders, leg geen takken meer neer rechts van 
de schuur!

GRAS: Gemaaid gras mag wel op de plantenafval-
hoop, maar moet dan zeer dun worden uitgespreid. 
Een dikker hoopje gras wordt snot en is dat een jaar 
later nog. 
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HOE DEPONEER JE PLANTENAFVAL?  Lange 
stengels altijd in stukken breken, dat verteert 
sneller, en iemands rug wordt straks minder belast.

WAAR DEPONEER JE PLANTENAFVAL? In 
de zomer (mei t/m september) houd je het op 
eigen tuin. In de andere maanden mag je het 
deponeren op de plantenafval-/compost-afdeling, 
zie de plattegrond: noord, rechts van schuur) 
mits aangevoerd volgens de (hier genoemde) 
aanwijzingen.
Zijn er geen nadere aanwijzingen ter plekke 
(vitrinekastje), dan: houd de hopen die al (bijna) 
compost zijn, vrij van vers materiaal.

>  GROTE HOMPEN plant van welke soort dan 
ook: deze horen zeer klein gemaakt te worden. 
Anders verteren ze veel te langzaam. 

>  Planten-WORTELKLUITEN: bewaar deze langdurig 
op je tuin in een hoekje totdat ze helemaal 
verstorven zijn. Hak ze dan in kleinere stukken, 
voordat ze op plantenafval-hoop kunnen.

>  Klimop-afval (+ andere taaie stengels van 
KLIMPLANTEN): alleen kleine hoeveelheden, 
zeer klein geknipte stengels kunnen meteen op 
de Planten-afvalhoop. Grotere hoeveelheden 
klimopafval: bewaar deze op je tuin tot deze 
geheel zijn verdroogd, en knip ze dan alsnog flink 
klein.

>  BAMBOE: (alle soorten): is niet gewenst op takken- 
of plantenafval-hoop. Zelf zorgen voor afvoer via 
huisvuil of grof vuil. Natuurlijk zijn stengels te 
her-gebruiken op eigen tuin als plantensteun, e a.  
Wortelkluiten van Bamboe: altijd naar Grof 
Vuil, o.i.d.  
Zorg dat je niet te veel Bamboe krijgt. Ook de 
“niet-kruipende” bamboe breidt zich elk jaar uit. 
Is geen geschikt gewas voor een volkstuin. 

>  ZADEN: “Bulkt” een plant van de zaden, dan is 
het verstandig deze af te knippen en in vuilnisbak 
te doen, alvorens de plant op composthoop o.i.d. 
te deponeren. 

>  Rozensnoeisel en STEKELTAKKEN: deze worden 
gelegd achter de schuur (sloot-zijde). Laat nergens 
anders stekeltakken vallen/slingeren, want het 
zorgt voor lekke banden! Vooral meidoorn!

>  STAMMEN, dikke takken (polsdik), + STRONKEN: 

mits deze netjes zijn bijgezaagd (geen uitsteeksels, 
zijtakken) kunnen deze tot nader order naar de 
insectentuin (op de punt bij tuin 17 +18).  
Als je de besloten insectentuin binnenkomt: 
Stammen, takken links langs heg, stronken rechts 
langs heg. Let niet op wat er nu al ligt, dat ligt 
niet op goede plek. Scheid stronk altijd van de 
stam. 
Natuurlijk zijn allerlei stronken, stammen, takken, 
twijgen in te zetten in je eigen tuin, als mooie vorm, als 
drager van paddestoelen, als zitbank, deel van schutting, 
plantensteun, enz.!

WAT HOORT NIET OP DE PLANTENAFVALPLEK? 
Afval van hardnekkige wortelonkruiden: 
Drie-zevenblad, Japanse Duizendknoop, 
“wandelende” Bamboe, wortels van Haagwinde.
Ook niet: afval van zieke kool (Knolvoet), afval 
van aardappelen of tomaten waar schimmel 
in kan zitten. Deze soorten afval afvoeren via 
afvalcontainer (op Zonnehoek of in de buurt), 
in dichte plastic zak.

Waarom spreken we hierboven van 
Plantenafvalplek en niet van Composthoop? 
COMPOSTEREN is een specifiek proces, dat lang 
niet altijd geheel lukt. Vocht, temperatuur, 
soort materiaal, etc. spelen een rol. Het is 
arbeidintensief, en een tuinder zal er op zijn 
eigen tuin meer succes mee kunnen hebben dan 
Zonnehoek op de algemene hoop. Wel -maar dat 
duurt wat langer- VERTEERT plantenafval tot goed 
materiaal. 
Het eindproduct van Zonnehoek zal deels 
gecomposteerd zijn, deels verteerd. In beide 
processen spelen allerlei kleine diertjes, 
bacteriën en schimmels een belangrijke rol. Het 
eindproduct is zeer vruchtbaar en een goede 
structuurverbeteraar. 
Wij hopen dat door de nieuwe indeling (2011) 
het beheer van de takken- en plantenafvalplek 
gemakkelijker zal worden voor het Algemeen 
Werk, (dat zijn de tuinders zelf!), en dat het product 
mooier, beter bereikbaar en bruikbaar wordt voor 
alle tuinders die het willen gebruiken. Kortom: een 
kwaliteitsverbetering in alle opzichten.

Laten we met z’n allen zorgen dat het hier 
netjes blijft, en bezorg anderen geen extra werk.


