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Compost : GFT - afval wordt het Zwarte Goud  
 

*  Iedereen kan compost maken! Het is heel eenvoudig. De natuur doet het werk. 
 

*  Compost  van je eigen composthoop is prachtig organisch materiaal  
 dat de kwaliteit van elke grondsoort (veen, zand, klei) verbetert.  

 
*  Leve de bodem! Compost zorgt voor de bodem; de bodem zorgt voor de planten. 

  Zo werk je met de natuur mee en dat werkt super! 
 

*  Via compost bevat de bodem allerlei gezonde, actieve, zichtbare en onzichtbare 
 beestjes. Dit bodemleven is belangrijk voor een natuurlijk evenwicht.  
 
 
*  Goede compost stinkt niet. Zelf composteren vermindert de afvalberg aanzienlijk.  

 
*  De composthoop is de sterf- en kraamkamer van je tuin, een onmisbare schakel  
 in de kringloop van je tuin. 

  
 *  Compost geeft de grond een zwarte kleur. De grond zal zo sneller opwarmen in de  
  lente en trager afkoelen in de herfst. Zo hebben planten een langer groeiseizoen. 
 
  
 *  Compost maken brengt het besef dat ‘alles met elkaar samenhangt in de natuur’  
  nabij. Leuk om te zien, en natuurlijk niet alleen voor de kinderen! 
 
 * Compost geeft de bodem een betere structuur: zand krijgt samenhang,  

 veen en klei wordt luchtiger. Dit bevordert de plantengroei, de waterhuishouding  
 het bodemleven en voorkomt ziektes. 

 
 *  Compost gemaakt van eigen afval is een gratis ‘wondermiddel’ voor je tuin. 

Compost dient als voorraadkamer in de grond: water en voedsel worden erin 
opgeslagen en blijven zo langer beschikbaar voor de planten. 
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WEL OP DE     NIET OP COMPOSTHOOP 
COMPOSTHOOP   WEL IN  GFT-BAK  OPMERKINGEN 
 
klein tuinafval grof tuinafval  grof: takkenroute gemeente, beestjeshotel 
dunnere takjes dikke takken  takken op takkenwal, boomstammen in de tuin 
 
bladverliezend groen groenblijvend groen  klimop/coniferen vertragen composteerproces 
haar van mens/dier        idem beuk, eik, kastanje, tuinboon > looizuur 
weinig grasmaaisel veel grasmaaisel  grasmaaisel als mulch onder heesters verwerken 
 
doornloos groen groen met doorns  doorns verteren slecht en blijven scherp! 
onkruid  wortels/zaad onkruid  wortelonkruid drogen, zaaionkruid tijdig wieden 
 
konijnenzaagsel/stro hondenpoep/kattenbak alleen uitwerpselen van planteneters  
organische (stal)mest kunstmest  koeien/paarden/kippenmest met stro is OK 
kalk, eierschalen klimop, avocado-rest  eierschalen verteren zeer traag (2-3 jr)! 
 
schillen peren/appels schillen citrusfruit   schillen citrusfruit schimmelt snel (blauw) 
haren hond, kat, mens                   brood  brood schimmelt snel en trekt ongedierte aan 
 
EKO-aardappelschillen bespoten aardappels  groeistopper aanwezig op niet-EKO-aardappels 
pindadoppen hazel/walnotendoppen  zachte doppen verteren, harde eerst verbranden 
 
fijne groenteresten groffe groenteresten  bijv. koolstronken, avocadopitten niet 
rauwe groente gekookte etensresten  gekookte etensresten bevatten vaak vet en zout 
koffie/theeresten          vlees/visresten 
uitgebloeide EKO-bloemen    niet-EKO-bloemen 
houtas           potgrond potgrondresten direct op aarde / boomspiegel 
  
COMPOSTHOOP OF VAT   
= in de (half)schaduw, op een praktische plek, eventueel camoufleren met planten of hekje. 
= niet te droog en niet te nat! ‘Iets vochtig’ is prima.  
= te nat = zuurstofgebrek = stank > omwerken met droger ‘bruin’ materiaal (herfstblad/karton).  
= te droog = mieren en geen vertering > omwerken met vochtig ‘groen’ materiaal (gras, GFT)   
= materiaal verkleinen en mengen, variatie bevordert de vertering 
= mest en kalk toevoegen (‘sterrenhemel’) bevordert de vertering 
= zuurstof nodig > aerobe omzetting > geeft geen stank (deksel vat op stand ‘open’ houden) 
   zonder zuurstof > anaerobe omzetting > wel stank  
 
= onder de 5 graden ligt de vertering stil omdat het dan te koud is voor de beestjes 
= compostworm is klein en rood. Gooi geen regenwormen (lang en roze) in de composthoop! 
= kleine hoop (tot 1 m3) = koude omzetting    grote hoop = warme omzetting (ziektekiemen dood) 
= elke tuin is groot genoeg voor een composthoop(je)! 
 
= karton of een krant bovenop fruitafval leggen: dit voorkomt dat fruitvliegjes eitjes leggen 
= contact met de grond is belangrijk, het vat of de hoop niet op bestrating plaatsen 
= 3 lagen : pas aangebracht materiaal – in vertering (veel beestjesaktiviteit) – klaar/rust 
= compost oogsten in de lente en een laagje (van 1 à 2 cm) op je tuin aanbrengen. 


