
Om de tuin opgeruimd en netjes te houden is het 
handig om blad, kleine takjes en zo te compos-
teren. Daar hoef je geen ingewikkelde construc-
ties voor te maken, een paar paaltjes en wat gaas 
achter in de tuin is al voldoende.Voor een beetje 
composthoop is twee vierkante meter meer dan 
genoeg. Dan kan je 2 compartimenten van een 
vierkante meter maken, één voor dit jaar, en één 
voor volgend jaar.  Heb je weinig tuinafval dan 
volstaat een kleinere. 
De klare compost kun je het 2e jaar al gebruiken, 
terwijl je je verse blad, plantenresten en takjes in 
het andere compartiment doet. Waar het vooral 
om gaat is dat de bult een hoogte van ± 1,5 meter 
moet krijgen om de nodige warmte (± 60 graden) 
te kunnen ontwikkelen, dat is van belang voor het 
vernietigen van ongewilde zaden.

Op de website van Velt (www.velt.be) staat een uitgebreide uitleg die samengevat wordt als MAN-
GO.

1.    Meng bruin en groen materiaal 

Bruin (koolstofrijk en luchtig) materiaal is: 
• zaagsel en de meeste houtsnippers 
• stro 
• dorre bladeren en takjes 

Groen (stikstofrijk en vochtig) materiaal is: 
• vers tuin- en keukenafval 
• mest 
• grasmaaisel. 

• Het groene materiaal levert vooral voedingsstoffen, en het bruine materiaal levert vooral struc-
tuur. 

• Vermijd pure lagen groen of bruin materiaal: gooi ze gewoon met een riek door mekaar! 
• Let er eerst op dat het afval niet te grof is, anders duurt het te lang voor het afbreekt: dus takken 

in kleinere stukken knippen of hakselen. 
• Veel materialen horen tussen bruin en groen in omdat ze van alles wat bevatten: stalmest, vers 

gesnipperde bladrijke takken (als je je haag geknip hebt!), vochtig hooi, … Deze materialen zijn 
ideaal voor je hoop, maar meng ze voor de zekerheid ook met andere soorten afval. 

• Je moet zorgen dat je een hele verscheidenheid aan materialen hebt, en ze goed mengt. 
• Hoe beter je mengt, hoe beter de start van je composteerproces. 
• (Etensresten, houtas, aarde, behandelde aardappel- en citrusschillen horen niet thuis in je com-

posthoop!) 
• (Lava- en basaltmeel mag je met een paar handenvol per m3 toevoegen; bentoniet ook als je 

zandgrond hebt) 
• (Kalk voeg je niet meer toe; vroeger was dat mode, maar wetenschappelijk is bewezen dat je 

daardoor veel stikstof verliest) 

Composteren



2.    Afdekken

• Met de klassieke bak, met gaas of open wanden, en zonder bedekking bovenop, loop je het risico 
dat de het materiaal snel uitdroogt en afkoelt. Daardoor kunnen de thermofiele bacteriën en alle 
andere compostwezentjes niet goed werken. 

• Geef je composthoop daarom wanden en een dak om het vocht en de warmte binnen te hou-
den. Met jute zakken, een oud tapijt, wat plastic zeil,… kom je al een heel eind. Er moet wel 
lucht bij de composthoop kunnen komen, dus niet luchtdicht afsluiten.

3.    Natmaken

• Doe de test: knijp een handvol gemengd compostmateriaal uit - met je handen dus. Als er water 
uit loopt, is het vochtig genoeg; anders voeg je nog water aan toe. 

4.    Een Grote hoop werkt beter dan een kleine

Logisch ook: de warmte- en vochtverliezen zijn immers beperkter. Een kubieke meter composteert 
beter en sneller dan een paar emmers afval. Vandaar: 
• Gooi kleine hoeveelheden gft-afval voorlopig op een wachthoop
• Zorg steeds voor een voorraadje bruin materiaal: wat gedroogd gras, houtsnippers
• Werk samen met je buren aan één grote hoop.
• Wanneer je eens een grote hoeveelheid vers materiaal hebt (bijvoorbeeld na een maai- of snoei-

beurt), dan zet je een echte hoop op
• Meng wachthoop- en bruin materiaal met vers materiaal; stapel dit mengsel laag na laag tot je 

een hoop hebt van minstens 1 m2 oppervlak, en maximaal 1m 80 hoog 

5.    Omzetten

• Na 10 dagen tot 3 weken zet je de hele hoop om: alles even door elkaar scheppen met de riek, 
waarbij je zorgt dat wat eerst aan de buitenkant zat, nu binnen in de hoop komt; tijdens het 
omzetten kun je eigenlijk ook (telkens) nieuw materiaal (oa grasmaaisel!) toevoegen; 

• Eventueel de hoop extra natmaken 
• Om de 10 dagen tot 3 weken blijven omzetten ( én eventueel materiaal toevoegen) màg, maar 

hoeft niet; je kunt ook telkens weer een verse hoop opzetten. 


