COMPOSTEER
JE TUIN- EN
KEUKENAFVAL

VAN TUINAFVAL
TOT GRONDSTOF

Laat je helpen
Wormen, bacteriën en schimmels zetten jouw tuin- en
keukenresten om tot een kruimelige compost. Zorg dus
goed voor deze kleine helpers. Hoe? Geef hen een
gevarieerd menu, veel lucht en voldoende water.

Compostvat, -bakken of -hoop?
VAT: 	

kleine tuin, dus weinig tuinresten,
vooral keukenafval

BAKKEN: middelgrote tuin, dus tamelijk wat
tuinresten, gemengd met keukenafval
HOOP:

grote tuin, dus massa’s tuinresten
op heel korte tijd

Wat (niet) composteren?

LEVE DE TUIN. VOLOP GENIETEN
VAN JOUW STUKJE GROEN

Wist je dat 8 tot 9% van Vlaanderen tuin is?
Laat ons daar één groot groen paradijs van maken.
Met kansen voor dieren, planten en het klimaat.
Om nog meer te genieten.
Je hoeft er niet eens heel gek voor te doen.
Alle beetjes helpen. En wij helpen jou.

HOE?
Surf naar www.vlaamsbrabant.be/levedetuin

Niet alles composteert goed. Sommige materialen zorgen
voor geurhinder of trekken ongedierte aan. Let dus goed
op wat je bij je compost gooit.

WEL
- Tuinresten (grasmaaisel,
bladeren, haagscheersel,
onkruid* ...)
- Resten van groenten en fruit
- Koffiefilters en theebuiltjes

NIET
- Gekookte gerechten,
saus, vet en olie
- Aarde
- Brood

MEER INFO
www.vlaamsbrabant.be/levedetuin
levedetuin@vlaamsbrabant.be
www.facebook.com/levedetuin

* Onkruid dat in zaad staat is moeilijk te composteren. Je hebt er een stevige temperatuurspiek
voor nodig. Waag je er pas aan als je het composteren al goed onder de knie hebt.

Maak de kringloop rond,
geef jouw tuin compost
Na ongeveer een jaar krijg je rijpe, naar bosgrond
geurende compost. Breng hem aan rond de voet van je
planten, in de moestuin of op het gazon. Gebruik je de
compost in het gazon of in de moestuin? Zeef er dan
eerst de onverteerde stukjes uit.

Kringlooptuinier

Ben jij één van de 86% Vlaams-Brabanders met
een tuin? En is dat voor jou ook de plek bij uitstek
om in te genieten? Of dwarsbomen vervelende
tuinproblemen weleens dat plezier? Jammer als dat
zo is, want jouw tuin is kostbaarder dan je denkt.
Bekijk hem eens vanuit de lucht en zie hoe jouw
tuin en de tuin van jouw buren en die van
de buren van jouw buren samen één groot groen
lint vormen.

INTRADURA

V.U.: Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

Ga voor minder afval, maak je eigen compost
en verbeter je bodem. Composteren kan je leren.
Begin met deze folder.

Compostvat

Compostbakken

Composthoop

1 | Zoek een plaats met wat zon. Dit zorgt
voor een hogere temperatuur in het vat.

1 | Kies voor een plaats in de schaduw
en uit de wind. Zo vermijd je dat
de compost uitdroogt.

1 | Zoek voor je composthoop een plaats
in de schaduw. Zo vermijd je dat de
compost uitdroogt.

2 | Plaats 3 bakken van 1 m³.

2 | Een composthoop is ideaal als je op korte tijd
heel veel tuinresten verzamelt. Zet de hoop
in enkele dagen op en maak hem niet hoger
dan 1,5 m. Grote hopen maak je langwerpig.

2 | Leg
negen stoeptegels op de aarde,

laat tussen de tegels 2 cm tussenruimte vrij.
3 | Zet het vat op de tegels. Bedek de
bodemplaat met fijne twijgjes of
grove houtsnippers om verstopping
van de gaatjes te voorkomen.

3 | Leg op de bodem een laag takjes
of ander grof materiaal.
4 | Verzamel je tuin- en keukenresten in
de eerste bak. Zet het om de 3 tot
4 maanden met een riek om naar
de volgende bak. Herhaal dit na nog
eens 3 tot 4 maanden. In de derde bak
krijg je uiteindelijk je rijpe compost.

4 | Steek regelmatig de beluchtingsstok
in het materiaal, draai een kwartslag en
trek omhoog.
5 | Oogst jaarlijks je compost. Het onverteerde
materiaal breng je goed gemengd weer
in het vat.

5 | Dek je laatste bak af. Je compost
behoudt zo beter zijn voedingsstoffen
en wordt kruimeliger.

3 | Leg op de bodem een laag takjes of
ander grof materiaal.
4 | Maak
een gevarieerde en luchtige

mix van materialen. Zet je composthoop
minstens één keer per jaar om.
Zorg ervoor dat het materiaal van de
buitenkant van de composthoop in
het midden van de hoop komt.

3 tips voor de beste compost!
1 AFWISSELING
Meng dezelfde volumes kleine stukjes
stugge, drogere tuinresten (bladeren,
takjes en houtsnippers) met slappe,
vochtige tuin- en keukenresten (grasmaaisel en resten van groenten en fruit).

2 VEEL LUCHT
Belucht met een beluchtingsstok (bij
een vat) of door om te zetten (bij een
bak of hoop). Meng met tuinresten die
voor luchtholtes zorgen (bladeren, takjes,
houtsnippers).

Bekijk ook de doe-het-zelffilmpjes op www.vlaamsbrabant.be/kringlooptuinier

3 VOLDOENDE VOCHT
Test de vochtigheidsgraad van je compost: neem
een handvol en knijp het uit. Je compost heeft een
goede vochtigheid als het maar enkele druppels vocht
verliest. Is je compost te nat, meng het dan met droge
tuinresten. Te droog compost besproei je met water.

