Hoe maak je compost?

Met een compostvat of compostbak in je tuin zorg je ervoor dat waardevolle
stoffen uit de natuur opnieuw gebruikt worden. Dat is op de eerste plaats een
goede zaak voor de planten en bomen in je tuin, want met compost krijgen zij de
ideale voedingsbodem om te groeien. Maar ook je eigen portemonnee doe je een
plezier: al wat je composteert, moet je niet meegeven met de vuilniskar of GFTcontainer. En niet betalen, dus. En bovendien draag je door te composteren bij
tot het verkleinen van de afvalberg en zorg je voor het milieu.

Behalve putje winter is ieder moment van het jaar geschikt om met composteren te beginnen. Compost maken is een kwestie van warmte, vocht en
lucht. Eerst bewerken bacteriën en schimmels het materiaal. Ze maken het zacht
zodat kleine diertjes als wormen, springstaartjes en miljoenpoten er zich een weg
doorheen kunnen knabbelen. Zij maken er fijne, kruimelige, voedzame en naar
bosgrond geurende compost van. Voor je compostbak zoek je best een plekje
achter in de tuin, in de halfschaduw. Een compostvat is meer geschikt voor een
kleine tuin en staat liever in de zon.
Zorg voor een goede verluchting van je compost en zet hem regelmatig om.

De kwaliteit van je compost begint natuurlijk met de ingrediënten die je er zelf
ingooit. Maar opgelet: wat er in een compostbak of -vat mag, is niet hetzelfde als
wat er in de GFT-container mag. We zetten de ideale compostingrediënten even
op een rijtje.

Wat kan je thuis zelf composteren?
Keukenafval

Tuinafval

Aardappelschillen

Haagscheersel

Groenteafval

Snoeihout (versnipperd)

Schillen van citrusvruchten

Gras

Fruitresten

Plantenresten uit moestuin

Eierschalen

Mest van planteneters

Doppen van noten

Onkruid

Papier van keukenrol

Hooi en stro

Koffiedik en filterzakje

Herfstbladeren

Verwelkte snijbloemen

Dennennaalden

Wat kan je niet composteren?
Gekookt voedsel

Uitwerpselen van honden en katten

Brood

Timmerhout

Vet, saus en olie

Wegwerpluiers

Vlees- en visresten

Stof uit stofzuigerzak

Kattenbakvulling

As uit de kachel

Tips voor een levendige hoop
• Maak beter geen gebruik van toevoegingen als kalk, houtas, klei, grond of

• Verzamel organisch materiaal dat verteerbaar is en zorg voor voldoende
variatie in de ingrediënten: groen materiaal heeft bijvoorbeeld weinig structuur
maar een hoog vochtgehalte (vb. gras en groenteafval), bruin materiaal is
droog en stug, maar zorgt voor structuur (vb. stro, houtsnippers).
• Verklein het materiaal. Dat zorgt voor een snellere omzetting.
• Zorg voor voldoende vocht en zuurstof, maar laat je hoop niet te nat worden.
• Zet je compost eens in de 3 maanden om, dan is hij na 9 maanden gebruiksklaar.

Voor meer info over composteren: bel gratis De Vlaamse Infolijn op 0800-3 02 01
of surf naar www.vlaco.be
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compostversnellers.

