
Compostbak

 COMPOSTEREN

1. Hoe lang duurt het composteringsproces?

Houdt u rekening met alle raadgevingen, dan oogst u na 6 tot
9 maanden een compost van prima kwaliteit.

2. Wat kunt u composteren en wat composteert u 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

    NIET

 • gekookt voedsel
 • saus, vet en olie
 • resten met dierlijk materiaal 
    zoals beenderen, vis- en vleesresten
 • synthetische materialen
 • luiers
 • aarde, grond, (hout)as, kalk
 • stof van de stofzuiger
 • uitwerpselen van vleeseters



4. Enkele tips

• Plaats drie compostbakken naast elkaar. Ze isoleren elkaar en de  
 compostorganismen migreren vrij van de ene bak naar de andere. 

• Zorg dat u de voorzijde van uw compostbakken eenvoudig kunt  
 verwijderen. Dat maakt het omzetten en oogsten een stuk gemakkelijker. 

• De spleten tussen de planken hoeven niet breder dan 1 à 2 cm te zijn.  
 Dat is voldoende voor een goede verluchting. Maak de planken zelf   
 breed genoeg. Dat houdt de compost warm en vochtig. Bij een  
 compostvat komt de lucht er via de onder kant in, bij een bak gebeurt  
 dat via de zijwanden. 

• Omgezette compost (dus bakken 2 en 3) voorziet u van een dak. Dit is  
 zinvol om de vochtregeling op peil te houden. 

• Laat vóór de bakken voldoende ruimte (minstens 1,5 m) om te werken,  
 te draaien met de kruiwagen, materiaal te mengen, eventueel te  
 versnipperen of te zeven. 
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3. Hoe gaat u te werk?

• U werkt het makkelijkst met 2 of 3 compostbakken naast elkaar. U kunt  
 compostbakken zelf maken. Maak de voorkant van de bakken afneembaar,  
 gebruik brede planken en laat daartussen een smalle spleet. Er zijn ook  
 stevige (kunststof)compostbakken (1m³) op de markt. 

• Vullen van bak 1: De verse tuin- en keukenresten brengt u naar de eerste  
 bak. U doet dit tot deze bak vol is. 

• Omzetten naar bak 2: Nu bak 1 vol is, is het tijd om het materiaal naar  
 bak 2 te ‘verhuizen’. Verwijder de voorkant van bak 1 en krab van boven  
 naar beneden met een riek het materiaal los. Is het materiaal te droog,  
 voeg dan water toe. Is het te plakkerig of te nat, meng dan wat bruin  
 materiaal bij. Schep alles in bak 2. De optimale omstandigheden van vocht,  
 lucht en voedsel die nu in het materiaal ontstaan, veroorzaken in korte tijd  
 een warmtepiek, die de compostering versnelt. Het nieuwe tuin- en   
 keukenafval, stapelt u terug in de geleegde eerste bak. 

• Omzetten naar bak 3: De vertering in bak 2 verloopt snel. Na enkele   
 weken is het volume erg geslonken. Wilt u luchtige, rijpe compost dan is  
 een tweede omzetting (van bak 2 naar 3) nodig. U herhaalt: voorkant bak  
 openen, materiaal loskrabben, en alles in de volgende bak kieperen. Bij de  
 eerstvolgende omzetbeurt oogst u eerst de rijpe compost uit bak 3 , en  
 schuift u de inhoud van bakken 1 en 2 door naar de volgende bakken. 



Compostvat

 COMPOSTEREN

1. Hoe lang duurt het composteringsproces?

Houdt u rekening met alle raadgevingen, dan oogst u na 6 tot
9 maanden een compost van prima kwaliteit.

2. Wat kunt u composteren en wat composteert u 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

    NIET

 • gekookt voedsel
 • saus, vet en olie
 • resten met dierlijk materiaal 
    zoals beenderen, vis- en vleesresten
 • synthetische materialen
 • luiers
 • aarde, grond, (hout)as, kalk
 • stof van de stofzuiger
 • uitwerpselen van vleeseters



 
 

 

3. Hoe gaat u te werk?

• Zet het compostvat op een niet-verharde, goed bereikbare plek, niet te ver  
 bij de keukendeur vandaan, bij voorkeur in een halfschaduw-omgeving.  
 Zorg ervoor dat de volledige bodemplaat op enkele tegels kan rusten. De  
 bodemplaat is van gaatjes voorzien. Zo kunnen lucht en bodemorganismen  
 in het vat dringen, en kan het eventuele overtollige vocht wegsijpelen. 

• Leg onderaan het vat een 10 tot 15 cm dikke laag bruin, structuurrijk  
 materiaal. 

• Vul het vat regelmatig bij met composteerbaar materiaal. Zorg zoveel  
 mogelijk voor afwisseling van bruin materiaal en groen materiaal. U doet  
 er goed aan altijd een voorraad bruin materiaal bij de hand te houden: een  
 zak dorre bladeren, dennennaalden, stro of houtsnippers. 

• Trek met de beluchtingsstok wekelijks luchtkokers in het composterende  
 materiaal om de luchtcirculatie te bevorderen. Als gevolg van het beluchten  
 en mengen versnelt u het afbraakproces en kunt u het vat dag na dag  
 bijvullen. 

• Is uw vat vol of werd het al meer dan een jaar niet meer geleegd , til de  
 romp dan op (bemerk de compostorganismen). Schep met een riek laag  
 per laag weg en leg het naast het vat. Leg de rijpe compost (onderste laag)  
 onder een afdak, en laat deze verder afrijpen. Afhankelijk van de  
 toepassing kunt u er voor kiezen om de compost te zeven. 

• Reinig de bodemplaat, maak de gaatjes en de groef van de bodemplaat  
 vrij, herschik zo nodig de ondersteunende stenen, herbegin de opbouw, vul  
 opnieuw met een laag structuurmateriaal en leg het nog niet verteerde  
 materiaal terug in het vat.
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