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Meststoffen reglement tuinvereniging Kringloop  
 

1. Wie een tuin in huur heeft van de vereniging, dient die bemestingsmaatregelen te nemen die tot 

bevordering en instandhouding van de vruchtbaarheid en de biologische activiteit geëigend zijn. 

De tuingebruiker dient door het juiste gebruik van oude runder- en paardenmest, RHP-gecertificeerde 

meststoffen, compost en ander organisch materiaal, zoals bij voorbeeld de verbouw van 

groenbemestings-gewassen, grond en gewas in een gezonde toestand te brengen en te houden. 

Bij grond verbetermiddelen die door de vereniging worden ingekocht voor algemeen gebruik door alle 

leden, wordt de af te nemen hoeveelheid en de eventuele kosten per tuin bepaald door het bestuur. 

Deze bepalingen worden kenbaar gemaakt aan de leden middels de nieuwsbrief en zijn terug te lezen op 

de website van de tuinvereniging.    

2. Het gebruik van organische hulpmeststoffen is als aanvullende bemesting geoorloofd, mits de 

daardoor toegevoegde hoeveelheid stikstof geen evenwichtsverstoring in de bodem veroorzaakt en de 

toediening zoveel mogelijk via het composteringssysteem verloopt. Tot de organische hulpmeststoffen 

waarvan het gebruik onder de vermelde voorwaarden geoorloofd is, behoren ook die welke afkomstig 

zijn van kleinvee zoals kippen, konijnen, duiven, en dergelijke.  

3. De volgens punt 2 hierboven bedoelde organische hulpmeststoffen mogen geen gifhoudende 

schadelijke stoffen bevatten, of andere stoffen die het bodemleven en/of de kwaliteit van het gewas 

(houdbaarheid, smaak, geur, verteerbaarheid, en dergelijke) nadelig kunnen beïnvloeden.  

4. De door de vereniging toegestane meststoffen zijn: 

 Patentkali  Versterkt vruchten en knolgewassen. 

 Maerl   Bindt zuren en verbetert houdbaarheid. 

 Beendermeel  Geeft extra stikstof. 

 Bloedmeel  Geeft extra stikstof voor bladgroenten, erwten, bonen, uien 

 Kippenmestkorrels  Bevatten stikstof, fosfaat en micro-elementen voor tomaten,kool, 

                                           wortelen, uien, prei, bonen, bladgroenten. Oplossen in water. 

 Lavameel  Natuurlijk afweermechanisme tegen ziekten en parasieten. 

 Thomas slakkenmeel Werkt zuurverlagend en pH-verhogend. Bevordert vruchtvorming.  

                                           Direct na het spitten strooien. 

 Dolomietkalk  Ontzuurt compost. 

 Basaltmeel  Werkt opdrogend, verhoogt zuurgraad, bevat kiezel, verstevigt de 

                                            weerstand van de plant.  

 5. De door de vereniging toegestane biologische gewas- beschermingsmiddelen zijn onder andere:  

 Pyrethrum vloeibaar alle zuigende en vretende insecten 
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 Spruzit   alle zuigende en vretende insecten 

 Plantschoon  alle zuigende en vretende insecten 

 Thuricide  rupsen, koolmot en andere larven 

 Bactospeïne  rupsen, koolmot en andere larven 

 Brandnetelpreparaat insectenvraat 

 Lac balsem   afdekmiddel bij boomwonden 

 Preicobakt  bevordert gezondheid boomstammen 

 Bio boomuitstrijk bevordert gezondheid boomstammen 

Voor het tegengaan van slakkenvraat is, naast bekende huismiddeltjes als koffiedrab, biervallen, 

houtsnippers en ander ruw materiaal, uitsluitend het in de handel verkrijgbare middel Escar-Go® 

toegestaan. 

Ook kunnen biologische gewas-beschermingsmiddelen zelf worden vervaardigd, zoals gier op basis van 

water met brandnetel, alsem, boerenwormkruid of paardenstaart (heermoes).  

Deze planten komen op diverse plaatsen op de Kringlooptuin voor. Ook een oplossing van zachte zeep 

kan gebruikt worden voor het bestrijden van insecten. 

6. Niet toegestaan is het gebruik van chemisch-synthetische gewasbeschermingsmiddelen, herbiciden, 

verdelgingsmiddelen voor schadelijke insecten en dieren, grondontsmettingsmiddelen, gier, drijfmest, 

hormoon bevattende preparaten en soortgelijke middelen ter bevordering van de groei, vruchtbaarheid, 

rijping, kleur en dergelijke. Ook kiemremmings- en ontsmettingsmiddelen tijdens het bewaren mogen 

op de tuin niet worden gebruikt. 

7. Om bij de teelt van aardappelen het optreden van de schimmelziekte phytophthora tegen te gaan, 

mogen alleen vroege aardappelrassen worden verbouwd. Het loof mag niet gecomposteerd worden, 

maar moet direct worden afgevoerd om schimmelziekte te voorkomen. Aardappelen mogen pas na drie 

jaar weer op hetzelfde perceel worden geteeld. 

Indien aardappelziekte op het complex is geconstateerd zal het bestuur de leden schriftelijk sommeren 

de bovengrondse plantendelen onmiddellijk te verwijderen. 

Wanneer een tuinlid hierin nalatig is, behoudt het bestuur zich het recht voor om in te grijpen. 


