
NIET
• gekookt voedsel
• saus, vet en olie
• resten met dierlijk materiaal zoals:

• beenderen
• vleesresten
• kattenbakvulling

• aarde, grond, (hout)as, kalk
• stof van de stofzuiger
• uitwerpselen van vleeseters

Wat kunt u composteren 
en wat niet?

WEL
• fruit- en groenteresten
•	 koffiedik	en	filterzakjes
• theeblaadjes en -zakjes
• noten en doppen
• tuin- en snijbloemen
• haagscheersel
• grasmaaisel (beperkt)
• bladeren en naalden
• uitwerpselen van planteneters

Thuiscomposteren in de kringlooptuin

v.u.: Vlaco vzw, Luc Vanacker, voorzitter, Kan. De Deckerstraat 37, 2800 MECHELEN - www.vlaco.be

Het compostvat
Hoe lang duurt het volledige 
composteerproces?
Na 6 tot 9 maand is uw compost 
klaar. Gebruik uw compost en sluit 
de kringloop.

Wat hebt u nodig om te 
composteren? 
• Mengsel van groen materiaal (stik-

stofrijke, vochtige, zachte en voed-
selrijke tuin- en keukenresten) en 
bruin materiaal (koolstofrijke, dro-
ge, stugge, grove tuinresten) 

• Een goede verhouding van lucht, 
vocht en voeding.   

Wat is composteren? 
Micro-organismen en kleine onge-
wervelden zetten keuken- en tuin-
resten om in een humus- en voed-
selrijk product.  

De compostbak
Plaatsen:
Drie compostbakken naast elkaar, 
met een verwijderbare voorzijde en 
voldoende werkruimte voor uzelf.

Opstarten:
Vers tuin- en keukenafval, 
brengt u naar bak 1.

Vullen: 
Bak 1 vol? Verwijder voorzijde, krab 
het materiaal los, controleer (en 
wijzig indien nodig) de vochtigheid 
en schep alles in bak 2.

Oogsten:
Voor luchtige, rijpe compost is een 
tweede omzetting (van bak 2 naar 
bak 3) nodig. Vervolgens kunt u de 
compost gebruiken in bv. moes-, sier- 
of fruittuin. 

Tip: bakken 2 en 3 voorziet u van een 
dakje.

Plaatsen:
Op een niet-verharde, goed bereikba-
re plek, niet te ver van de keukendeur.

Opstarten:
Een dikke laag structuurmateriaal 
onder in het vat.

Vullen:
Regelmatig aanvullen met compos-
teerbaar materiaal. Zorg voor afwis-
seling tussen ‘bruin’ en ‘groen’.

In werking:
Met de beluchtingsstok maakt 
u wekelijks luchtkokertjes in het 
composterend materiaal.

Oogsten:
Vat vol? Vat lang niet geleegd? 
Til de romp op, schep de bovenste 
onvolledig verteerde lagen opzij, en 
oogst de compost onderaan. De rest, 
doet u terug in het vat, en u begint 
opnieuw.

Meer weten over thuiscomposteren in de kringlooptuin?
Surf naar www.vlaco.be voor folders en brochures

 Er zijn duizend en één methodes te bedenken om keuken- en tuinafval 
in de tuin te verwerken. Thuiscomposteren is er een van.  

Een compostvat of een compostbak in de tuin levert u 
waardevolle compost op ...




