Compostmeesters leren anderen
composteren met hart en ziel
Composteer je jouw groente-, fruit- en tuinafval grotendeels zelf in
een compostvat, -bak of -hoop? Proficiat, dan behoor jij ook tot de
thuiscomposteerders. Het thuiscomposteren wordt in Vlaanderen
ondermeer gepromoot door VLACO vzw, de Vlaamse Compostorganisatie,
IGEAN en de gemeenten. Zij krijgen hiervoor op het terrein de medewerking
van de compostmeesters. Via allerhande activiteiten, onder andere tijdens
juni compostmaand, werken deze vrijwilligers mee aan het verkleinen van
de afvalberg.
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Dit is een informatieblad, géén reclamedrukwerk!

Wij brachten een bezoek aan de enthousiaste compostmeesters van
Kontich bij de opening op 30 april 2011van hun nieuwe demoplaats aan het
containerpark.
Welke taak zien jullie voor jezelf als compostmeester weggelegd?
Als compostmeester, willen wij mensen informeren en aanmoedigen om
thuis te composteren en de principes van het kringlooptuinieren toe te
passen.
Waar hebben jullie de kennis gehaald?
We hebben allemaal een opleiding gekregen, die IGEAN samen met
VLACO vzw organiseert, en zo het attest ‘compostmeester’ behaald. Maar
uiteraard is onze praktijkervaring in de eigen tuin zeker zo belangrijk. We
wisselen onderling info uit en af en toe scholen we ons bij om steeds op de
hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.
Hoe gaan jullie concreet te werk?
Deze vernieuwde demoplaats aan het containerpark is de plek bij uitstek
om vragen van inwoners te beantwoorden. Er staan hier zowel vaten als
bakken opgesteld zodat we ook in de praktijk kunnen laten zien hoe alles
werkt. We hebben ook de nodige informatiepanelen en brochures bij de
hand.
Soms komen er scholen op bezoek op het
containerpark. We maken van de gelegenheid dan graag gebruik
om de kinderen op een
speelse manier te laten kennismaken met
het composteren.
Worden de inwoners
nog op andere manieren benaderd?
We geven elke drie
maanden een ‘compostkrant’ uit die verstuurd wordt aan geïnteresseerden. Per seizoen staan
er nuttige tips en weetjes in over composteren en informatie over de milieuvriendelijke tuin.
Binnenkort is het opnieuw Juni Compostmaand en dan plannen we een
fietslus langs verschillende mooie tuinen in Kontich en Edegem.

Voorwoord
Van links naar rechts: schepen Jef Plasmans, compostmeesters Frans
Ceulemans-Ingrid Filliers-Wim Verellen-Paul Hautphenne- en Iris Wyns,
duurzaamheidsambtenaar Kim Caremans

Wat motiveert jullie om deze taak uit te voeren?
De redenen van de compostmeesters om mee te werken aan de
compostmeester-werking verschillen want ieder heeft zijn eigen talenten en
interesses. Heel veel tijd vraagt de werking niet maar het is wel belangrijk
dat we onderling goede afspraken maken over wie wanneer een handje
helpt. We krijgen ook ondersteuning van Kim, de duurzaamheidsambtenaar
van onze gemeente.
Datgene wat ons allemaal bindt is dat we via de compostmeesterwerking
iets positief willen doen voor het milieu. We halen veel voldoening uit de
reacties van de mensen die we verder helpen en leren vaak ook nog iets
bij. De contacten met de andere compostmeesters, zowel van onze eigen
groep als van andere gemeenten, zorgen ervoor dat het een aangename
en boeiende bezigheid is.
En hoe motiveren jullie de inwoners?
Thuiscomposteren is een interessante vorm van afvalpreventie en een
manier om duurzamer te leven. Het is goedkoper omdat je een deel van
jouw afval niet meer moet laten ophalen. Je krijgt er bovendien een goede
bodemverbeteraar voor in de plaats. Thuiscomposteren is dus niet alleen
goed voor het milieu, maar ook voor je eigen portemonnee.
Waar kunnen inwoners terecht met vragen?
Je kan steeds contact opnemen met de gemeentelijke milieudienst of met
één van de compostmeesters in je gemeente. Sommigen zijn zelfs bereid
om even langs te komen en mee naar een oplossing te zoeken in je eigen
tuin.
Ben je van plan om te starten met thuiscomposteren of wil je jouw kennis
verfijnen, dan kan je ook een gratis compostcursus volgen. Daarvoor kan je
contact opnemen met de gemeentelijke milieudienst of met IGEAN.
Veel succes met jullie verdere werking. En geniet van jullie nieuwe
compostdemoplaats!

Oude stookolietanks: wij pakken ze aan!

De zomer staat voor de deur. Als het weer het toelaat
breng je de volgende maanden weer heel wat tijd
door in je tuin. Wist je dat je heel wat van je tuinen keukenresten kan omtoveren in een kostbare
grondstof? Dit kan dankzij de magie van de natuur
die van je organisch afval duurzame compost maakt. Of gewoon door
zelf een creatieve bestemming voor je tuinafval te bedenken.

Strijd mee tegen kanker
en vergroot de hoop!
Wist je dat in taxussnoeisel een actief bestanddeel zit dat verwerkt wordt
in heel wat kankermedicijnen? En wist je ook dat er voor 1 kg van dit
bestanddeel baccatine, meer dan 12 ton snoeisel nodig is? Dan begrijp
je dat je hulp meer dan welkom is om de strijd tegen kanker aan te
gaan. De opbrengst van de actie van 2011 wordt geschonken aan het
Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen (MOCA).

Wist je trouwens dat het composteren belangrijke voordelen voor het
klimaat biedt? 1 ton GFT+-afval composteren bespaart 517 kg CO2.
Dit is de CO2 die 1 auto uitstoot wanneer hij 3.500 km heeft gereden.

Hoe kan je deelnemen?
Snoei vanaf 15 juni de taxus in je tuin en breng het verse snoeisel naar
het containerpark.

Ben je benieuwd naar meer voordelen? Tijdens Juni Compostmaand
verschijnen overal in Vlaanderen compostmeesters op markten,
infostands, in open tuinen en demoplaatsen. Zij geven je tips voor een
tuin met minder tuinafval, minder werk en dus meer tijd om te genieten.
Bovendien maak je bij deelname aan een wedstrijd kans op mooie
prijzen!

Waarmee moet je rekening houden?
• Enkel droog, jong, zuiver en vers taxussnoeisel komt in aanmerking.
• Snoei dus niet als het regent en hou het snoeisel steeds droog.
• Verzamel de eenjarige scheutjes van max. 20 à 30 cm.
• Vang het snoeisel op een doek op om vermenging met gras, bladeren
of ander snoeisel te voorkomen. Je kan het ook rechtstreeks in een
zak stoppen.
• Breng het snoeisel onmiddellijk naar het containerpark.
• Kijk dus eerst even naar de openingsuren van het containerpark
vooraleer je aan de slag gaat.

Ik wens je veel leesplezier.
Luc Vuylsteke de Laps
Voorzitter IGEAN

Rode

sticker op uw

PMD-zak - Wat

Tot wanneer loopt de actie?
De actie loopt van 15 juni tot
1 augustus 2011. Je kan met het
taxussnoeisel gratis terecht op het
containerpark.

nu?

1. Ga na waarom de ophaler uw PMD-zak niet
meenam. U vindt de sorteerregels op de
binnenzijde van de sticker.
2. Bied de correct gesorteerde PMD-zak
opnieuw aan bij de volgende ophaling. Zorg
er wel voor dat u het bovenste rode stickervel
verwijdert zodat alleen het onderste blauwe
stickervel nog op de zak kleeft.

Meer info?

www.vergrootdehoop.be
www.maguza.be/magazines/p/print/
kanker-behandelen-het-verhaal-van-kim

Geef hoop aan iedereen die te maken krijgt met kanker
en vergroot mee de hoop taxussnoeisel

Volg de PMD-sorteergids

Je koopt een oudere woning. Bij de (her-)aanleg van het terras ontdek je dat er nog een oude
stookolietank in de grond steekt! Deze wordt echter al jaren niet meer gebruikt. Wat nu?
Om je te helpen, hebben IGEAN en de gemeente de handen in elkaar geslagen. IGEAN is op
zoek gegaan naar een erkende firma die tegen de meest voordelige voorwaarden de oude
stookolietanks buiten gebruik stelt. De firma Mourik uit Antwerpen kon daarbij de beste voorwaarden voorleggen.
Hoe werkt het ?
1. Je stelt je kandidaat bij IGEAN voor het Project Tankslag (telefonisch of via e-mail).
2. Als geïnteresseerde krijg je een invulformulier met handleiding toegestuurd, waarop de
gegevens over de stookolietank moeten ingevuld worden. Dit formulier kan je ook terugvinden
op www.igean.be onder de rubriek “Nieuws”. Hier vind je ook de tarieven voor 2011.
3. Via de post of per e-mail (milieu@igean.be) bezorg je het invulformulier aan IGEAN.
4. Met de informatie van het invulformulier maakt IGEAN een order op, dat je bij Mourik
moet indienen om de werken definitief aan te vragen.
5. De oude stookolietank wordt door Mourik overeenkomstig de voorwaarden van het order
op afspraak (1) geopend, (2) geledigd en gereinigd en (3) verwijderd of opgevuld.
Heb je interesse om deel te nemen? Schrijf je vrijblijvend in bij IGEAN tot 15 juni 2011. Je
kan het formulier downloaden via www.igean.be of geef je naam en adres door aan IGEAN
zodat wij het je per post kunnen bezorgen.
Heb je nog vragen, dan kan je contact opnemen met Peter Vernimmen van de intergemeentelijke milieudienst van IGEAN, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem, (tel. 03 – 350 08 13
of milieu@igean.be).

10e jaargang, juni 2011

10e jaargang, juni 2011

Juni Compostmaand... ook in je buurt.
Kom een kijkje nemen, neem deel aan de wedstrijd en win een ligbed!

Een kringlooptuin is een tuin boordevol leven
waar de lucht zich vult met gezoem van insecten
die zich nestelden in het verdorde hout dat je in de
tuin liet overwinteren.
Wist je dat er wel meer dan 600 soorten solitaire
bijen en wespen in ons land leven? Ze vormen een
belangrijke schakel in de biodiversiteit. Ze leveren
nuttig werk door voor de bestuiving en voor bestrijding van schadelijke insecten te zorgen. Én ze
steken niet.
Ontelbare wriemelende beestjes zetten in het compostvat de tuin- en keukenresten om in humusrijke
compost. Compost die de haagplanten beter doet
wortelen en ze kracht geeft om elk jaar opnieuw
jonge scheuten en frisgroene blaadjes te vormen.
Of bodemdiertjes die grassnippers ter plaatse verteren … een heuse vitaminekuur voor je gazon.
Ook kippen lusten wel een overschotje uit de keuken of verslinden met smaak de slak die het op je
jonge groenten gemunt heeft.
Tijdens Juni Compostmaand verschijnen overal in
Vlaanderen compostmeesters op markten, infostands, in open tuinen en demoplaatsen. Zij geven
je kringlooptips voor een tuin met minder tuinafval
en werk.
Je vindt een overzicht van al deze activiteiten in
onze regio in het overzicht op deze bladzijde.
Meer informatie over kringlooptuinieren vind je op
www.junicompostmaand.be
Bezoek je een activiteit, dan kan je ter plaatse
deelnemen aan de kringloopwedstrijd. Er zijn FSCligbedden, elk ter waarde van 139 euro, te winnen!

Aartselaar
18 juni 2011

PLAATS: containerpark – Dijkstraat 11
WANNEER: zaterdag 18 juni van 10 tot 12 uur
OMSCHRIJVING: Kom naar onze demonstratiestand
voor een antwoord op al je vragen over thuiscomposteren. De gemeente Aartselaar verloot een compostvat
onder de bezoekers.

4 juni 2011

7 juni 2011

PLAATS: George Van Raemdonckpark (naast het
OCMW)
WANNEER: zondag 29 mei van 13 tot 17 uur
OMSCHRIJVING: Tijdens de “dag van het park” staan de
compostmeesters met een infostand in het park. Het thema is ‘meer genieten in uw prachtige tuin’. De nadruk ligt
op kringlooptuinieren. De bezoekers kunnen in een ontspannen sfeer meer leren over compost, composteren
en kringlooptuinieren. Kom dus zeker een kijkje nemen!

PLAATS: containerpark – Georges Gilliotstraat 50
WANNEER: zaterdag 11 juni van 10 tot 12 uur
OMSCHRIJVING: Compostmeester Walter Van den Bogaert maakt alle geïnteresseerden wegwijs in het boeiende gebeuren van het thuiscomposteren. Informatiemateriaal en brochures zijn ter plaatse beschikbaar.

11 juni 2011

Boom

Kalmthout

PLAATS: diverse tuinen in Malle
WANNEER: zondag 26 juni van 13 tot 18 uur
OMSCHRIJVING: Geniet van de uitgestippelde fietslus
langs 6 prachtige tuinen in Malle. Geniet van moes-, sieren vijvertuinen en rust uit bij een gratis drankje in de pastorijtuin. Je kan de folder verkrijgen bij de deelnemende
tuinen of op www.malle.be.

11 juni 2011

25 juni 2011

Boechout
29 mei 2011

PLAATS: gemeentelijk park (ecohuis) – ‘s Herenbaan
127-129
WANNEER: zaterdag 11 juni van 10 tot 12 uur
OMSCHRIJVING: Breng een bezoek aan onze compostdemoplaats. De compostmeesters helpen je graag verder met je ‘compost’problemen.

Brasschaat
4 en 5 juni 2011

PLAATS: ecotuin d’Hooghe-Boey – Hoge Kaart 273
WANNEER: zaterdag 4 en zondag 5 juni van 10 tot 18 uur
OMSCHRIJVING: Hugo en Patricia ‘d Hooghe-Boey zetten hun prachtige ecotuin open voor het publiek. De tuin
bevat zowel een sier- als moestuin. In de moestuin vind
je heel wat ‘vergeten’ groenten.

5 juni 2011

PLAATS: Velt-tuin – Bergstraat
WANNEER: zondag 5 juni van 10 tot 18 uur
OMSCHRIJVING: Kom een kijkje nemen in de kringlooptuin van Velt. Alle aspecten van tuinieren komen er aan
bod. Ontdek er ook de prachtige composthoek.

26 juni 2011

PLAATS: gemeentelijke biologische moes- en kringlooptuin – Mudaeusstraat (tegenover het gemeenschapscentrum Jan vander Noot)
WANNEER: zondag 26 juni van 10 tot 17 uur
OMSCHRIJVING: De kringlooptuin geeft een overzicht
van de manieren waarop plantaardig materiaal op een
creatieve, esthetische en nuttige wijze kan aangewend
worden in de tuin. De moestuin omvat een uitgebreid assortiment aan groenten en keukenkruiden.

Edegem - Kontich
26 juni 2011

PLAATS: diverse tuinen in Edegem en Kontich
WANNEER: zondag 26 juni van 10 tot 17 uur
OMSCHRIJVING: Een aangename fietslus van ongeveer
9 km passeert langs enkele juweeltjes van tuinen in de
gemeenten Edegem en Kontich. Gepassioneerde tuineigenaars laten je binnengluren in hun tuin en vertellen je
al hun geheimen en ervaringen. Ecologisch-, afvalarm- en
kringlooptuinieren staan centraal. Bij de compostmeesters kan je terecht met compostvragen. Meer info vind
je op www.edegem.be. De brochure met fietslus en beschrijving van de tuinen is verkrijgbaar in de bibliotheek,
gemeentehuis of via milieu@edegem.be.

PLAATS: cc De Oude Pastorij
WANNEER: zaterdag 4 juni van 10 tot 13 uur
OMSCHRIJVING: Heb je vragen over thuiscomposteren? De compostmeesters helpen zowel beginners als
gevorderden en geven antwoord op al je vragen.
Op 4 juni 2011 kan iedereen een compostvat- of bak
aankopen voor de prijs van 10 euro per vat of 25 euro
per bak. Je kan deze onmiddellijk meenemen of achteraf
thuis laten leveren.

Malle
PLAATS: zaal C van het gemeenschapscentrum – Sint
Jozeflei 26
WANNEER: dinsdag 7 juni van 19.30 tot 21 uur
OMSCHRIJVING: De compostmeesters geven met een
prachtige presentatie uitleg over kringlooptechnieken die
je eenvoudig in je eigen tuin kan toepassen. Er wordt ook
aandacht besteed aan thuiscomposteren. Iedere deelnemer krijgt een wedstrijdformulier waarmee hij kans maakt
om een prachtige houten ligstoel in FSC-hout te winnen.
De presentatie duurt ongeveer 1 uur. Nadien is er mogelijkheid om vragen te stellen. Interesse? Bel of mail naar
03-310 06 37 of anny.de.schutter@malle.be. Gelieve in
te schrijven voor 1 juni.
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PLAATS: gemeentelijke basisschool Kadrie – Driehoekstraat 41 (ingang via Foxemaatstraat)
WANNEER: zaterdag 25 juni van 9.30 tot 12.30 uur
OMSCHRIJVING: Benieuwd naar kringlooptechnieken
zoals mulchen, composteren en snoeihoutverwerking?
De compostmeesters geven je graag meer uitleg op de
compostdemoplaats aan de ecologische tuin van Kadrie.

Kapellen
26 juni 2011

PLAATS: vertrek met de bus op het marktplein (achter de
brandweer) – Silvesterdreef
WANNEER: zondag 26 juni – vertrek om 9 uur en aankomst om 13 uur
OMSCHRIJVING: Bezoek aan de Dodoenstuin en Bijentuin te Schilde. In de Dodoenstuin staan veel geneeskrachtige kruiden. In de naastgelegen bijen- en insectentuin wordt veel aandacht besteed aan bestuiving en
het belang van insecten voor uw tuin. Verder zijn er ook
ecologische moestuinen te bezichtigen waar het gebruik
van compost toegelicht wordt. Tussendoor is het genieten van een lekker kopje verse kruidenthee met honing.
Alleen inwoners van Kapellen kunnen deelnemen aan deze uitstap. Inschrijven kan tot 22 juni via
milieudienst@kapellen.be of tel. 03-660 66 53.

Kontich - Edegem
26 juni 2011

PLAATS: diverse tuinen in Kontich en Edegem
WANNEER: zondag 26 juni van 10 tot 17 uur
OMSCHRIJVING: Een aangename fietslus van ongeveer
9 km passeert langs enkele juweeltjes van tuinen in de
gemeenten Kontich en Edegem. Gepassioneerde tuineigenaars laten je binnengluren in hun tuin en vertellen je al
hun geheimen en ervaringen. Ecologisch-, afvalarm- en
kringlooptuinieren staan centraal. Bij de compostmeesters kan je terecht met compostvragen. De brochure met
fietslus en beschrijving van de tuinen is verkrijgbaar bij
Kim Caremans via duurzaamheid@kontich.be of tel.
03-450 78 69.

Lint
18 juni 2011

PLAATS: compostdemoplaats containerpark – Lerenveld 15
WANNEER: zaterdag 18 juni van 10 tot 12 uur
OMSCHRIJVING: Alle aspecten van kringlooptuinieren
worden uitgelegd. Er zijn demonstraties van mulchmaaiers en hakselaars. Voorts geven de compostmeesters informatie over het houden van kippen en het afval dat ze
voor je kunnen ‘verwerken’.

26 juni 2011

Mortsel
1 en 22 juni 2011

PLAATS: wekelijkse markt (Fort 4)
WANNEER: woensdag 1 en 22 juni van 10 tot 12 uur

5 juni 2011

PLAATS: Velt Open Tuin – Neerhoevelaan 72
WANNEER: zondag 5 juni van 10 tot 12 uur

18 juni 2011

PLAATS: demoplaats composteren recyclagepark – SintBenedictusstraat 63
WANNEER: zaterdag 18 juni van 10 tot 12 uur
OMSCHRIJVING: Je wil composteren maar weet niet
hoe eraan te beginnen? Of je doet het al, maar ondervindt problemen? Loop eens langs de infostand van de
compostmeesters en wordt weer een stukje wijzer. De
compostmeesters helpen je graag verder.

Niel
18 juni 2011

PLAATS: compostdemoplaats ‘De Loods’ – Franklin D.
Rooseveltstraat 147
WANNEER: zaterdag 18 juni van 10 tot 12 uur
OMSCHRIJVING: Verneem alles wat je wil weten over
compost en composteren. De compostmeesters geven
je tips over ecologisch tuinieren, het gebruik van bodembedekkers en hakselhout.

Ranst
5 juni 2011

PLAATS: Knodhoeve – Knodbaan 147
WANNEER: zondag 5 juni van 10 tot 18 uur
OMSCHRIJVING: Jan, Marie en de compostmeesters
ontvangen je graag op 5 juni 2011 op de Knodhoeve te
Oelegem. Jan en Marie stellen die dag de ecotuin van
hun 100 jaar oude hoeve open voor het publiek (Ecotuindagen VELT). De compostmeesters maken van deze
unieke locatie gebruik om je meer te vertellen over composteren, kringlooptuinieren, ... Ze leren je om nog meer
te genieten van je tuin! Kom dus langs en laat je inspireren!

Rumst
18 juni 2011

PLAATS: containerpark – Korte Veerstraat
WANNEER: zaterdag 18 juni van 13 tot 16 uur
OMSCHRIJVING: Tijdens de dag van de compostmeester wordt je ontvangen op de gemeentelijke demoplaats

op het containerpark in Terhagen. Je krijgt uitleg over de
verschillende composteersystemen, afvalarm en pesticidenvrij tuinieren. Er wordt een hapje en drankje voorzien.
Iedereen is welkom!

Schelle
11 juni 2011

PLAATS: de plukboerderij – Steenwinkelstraat 499
WANNEER: zaterdag 11 juni van 14 tot 16 uur
OMSCHRIJVING: Praktijkles thuiscomposteren – Hoe
maak ik goede compost? Hoe gebruik ik compost? Wat
is composteerbaar en wat niet? Hoe kies ik tussen een
compostvat, compostbak of composthoop? Hoe belucht
ik de inhoud van een compostvat? Het antwoord op deze
en vele andere vragen krijg je van de ervaren Velt-compostmeesters.

Zandhoven

Schoten
Surf voor meer informatie/activiteiten naar www.schoten.
be of http://compost.schoten.be

Wijnegem – Wommelgem
5 juni 2011

PLAATS: diverse tuinen in Wijnegem en Wommelgem
WANNEER: zondag 5 juni van 10 tot 17 uur
OMSCHRIJVING: Verschillende mensen stellen hun tuin
open. Geniet mee van deze prachtige tuinen en leer hoe
je de natuur aan het werk kan zetten met de hulp van
compost. Niet alleen tuinen komen aan bod. Je kan ook
een prachtige boomgaard bewonderen. Je vindt de uitgestippelde fietsroute van 15 km terug op www.wijnegem.
be, www.wommelgem.be en op de milieudienst van beide gemeenten. Stap op de fiets en geniet! Of doe je het
liever in groep? Afspraak om 13.30u aan de Sint Janskapel in de Uilenbaan te Wommelgem.

Wuustwezel
18 juni 2011

PLAATS: Achter d’Hovenfeesten – Achter d’Hoven
WANNEER: zaterdag 18 juni van 18 tot 23 uur
OMSCHRIJVING: De compostmeesters vertellen je alles over composteren in een vat of bak, over het gebruik
van bladeren in de tuin, houtsnippers of grasmaaisel als
mulchmateriaal, over het gebruik van mulchmaaiers, ….

18 juni 2011

PLAATS: composterf containerpark – Populierenhoeve
WANNEER: zaterdag 18 juni van 9 tot 13 uur
OMSCHRIJVING: Kom kijken naar de verschillende composteringssystemen, maak kennis met kringlooptechnieken en beoordeel de ‘truc’ met het karton. Voor de aanwezige kinderen is er een korte knutselactiviteit voorzien.

Zoersel
3 juni 2011

PLAATS: braderij Sint-Antonius
WANNEER: vrijdag 3 juni van 18 tot 24 uur

19 juni 2011

PLAATS: Opendeurdag gemeente Zoersel
WANNEER: zondag 19 juni van 10 tot 12 uur
OMSCHRIJVING: Tijdens de braderij en de opendeurdag geven de compostmeesters je meer uitleg over
compost(eren) en het gebruik van groenmateriaal. Je
kan ook een compostvat aankopen of je GFT+-container
ruilen voor een compostvat.

6 praktische tips voor thuiscompostering
1. Start in het voorjaar, de zomer of de herfst. Een
composthoop bij vriesweer opzetten heeft weinig zin
omdat het composteringsproces dan moeilijk op gang
komt.
2. Breng het afval zo vers mogelijk aan.
3. Voeg geen te grof materiaal toe. Hoe kleiner het afval,
hoe gemakkelijker de organismen het kunnen afbreken.
Verkleinen doe je best met een snoeischaar en/of
hakselaar.
4. Meng het materiaal goed. Zorg dat ‘groen’ materiaal
(bv. gras, fruitresten) steeds vermengd wordt met ‘bruin’ materiaal (bv. stro, takjes, bladeren).
5. Voeg geen te grote hoeveelheden van hetzelfde materiaal in één keer toe. Grote hoeveelheden
gras of bladeren kan je gerust uitstrooien tussen struiken en bomen of onder de haag. Op die
manier zal er ook minder onkruid groeien.
6. Zorg voor een goede beluchting. Als je met een composthoop of een compostbak werkt, moet
je de compost af en toe omzetten. Enkele keren per jaar is voldoende. Je kan tussendoor het
bovenste vers materiaal mengen met het materiaal er net onder. Bij een composthoop doe je dat
met een riek. In een compostvat gebruik je minstens één keer per week de beluchtingsstok.

Verantwoordelijke uitgever: J. Van Hoydonck, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem.
Deze krant werd gedrukt op 100% gerecycleerd papier, op een ecologisch verantwoorde manier ontinkt.

Meer genieten in je prachtige tuin!
Zet de kringloop aan het werk!

