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Natuurlijke uitstraling
Tuincentra en hoveniersbedrijven hebben interesse getoond in de

rietturven, maar ze willen wet zeker weten dat het een goed product

is. Hoe houden de turven zich na een paar jaar? Blijven ze stevig?

Gaan ze misschien schimmelen? Lopen de rietwortels opnieuw uit?

Dat soort dingen moeten we verder onderzoeken. BlL, het grootste

hoveniersbedrijf van Nederland, heeft het materiaal uitgeprobeerd

in een modeltuin in Blauwestad, een nieuw woongebied in Oost·

Groningen. Volgens de hoveniers passen de turven goed in een

omgeving met een natuurlijke uitstraling.

Volop mogelijkheden dus voor het 'afval' uit de Weerribben. Als

het inderdaad gaat lukken, dan liggen de turven straks in de schap

pen van de tuincentra.

Ouderwetse
turven in een

Een paar honderdduizend kuub rietplagselligt
metershoog opgeslagen in grote depots aan de rand
van de Weerribben. Het bijgevolg van al dat maaien
en plaggen dat nodig is om het open landschap te
behouden. Tonnen afval, waar we niets mee konden.
Tot we er met andere ogen naar keken. Kun je er geen
turven van maken? Rietlurven, voor in de tuin?

In het voorjaar van 2007 ging het project Turven uit ri€tplaggen van

start, een samenwerking tussen Natuurmonumenten, de provincie

Overijssel en Staatsbosbeheer. Zij onderzochten de mogelijkheden

en de markt voor turven. Geen turven zoals we die van vroeger ken

nen, gemaakt van veen en gebruikt als brandstof. De nieuwe turven

bestaan uit rietplaggen, rietwortets en ptantenresten. Het meest

logisch zou zijn om ze als biomassa te verkopen, voor de opwekking

van groene energie. Energiebedrijven zijn immers hard op zoek naar

organisch materiaal. Maar rietturf bevat zand en dat maakt het min·

der geschikt voor de verbrandingsovens.

De rietturven zijn wél geschikt voor de tuinsector. Om het materi·

aal uit te proberen en de markt op te warmen, is bij het

Natuuractiviteitencentrum in Ossenzijl een proefopstelling gemaakt

van de toepassingen. Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein

hebben in september van alles gebouwd: een plantenzuil, een

schutting, een plantenborder en een oeverbeschoeiing. Ze stapel

den de muurtjes op verschillende manieren en probeerden ook een

wapening van wilgentenen uit. Het resultaat was prachtig.


