
Composteren op KD en de compostmeesters 

 

Met de plannen voor de herinrichting van het Voorterrein is besloten de centrale 

compostvoorziening op de Boshoek af te schaffen. Zonder deze compostvoorziening voor 

algemeen gebruik zullen tuinders op eigen tuin moeten voorzien in de verwerking van hun 

tuinafval. Een en ander is ook een logisch gevolg van het in 2017 ingezette traject voor het 

Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.   

 

NB Voor het Algemeen Werk is een uitzondering gemaakt. Hiervoor zijn inmiddels op 4 

plekken in het Voorterrein compostvoorzieningen gerealiseerd. 

 

De voordelen van zelf composteren:  

Door gebruik te maken van wat de tuin je geeft kun je op een goedkope en relatief eenvoudige 

manier zelf compost maken. Compost bevat onmisbare voedingsstoffen voor planten. Het 

stimuleert het bodemleven en verbetert de bodemstructuur. Door het toevoegen van compost 

aan je tuin of aan je plantenbakken vergroot je de hoeveelheid en de diversiteit van de micro-

organismen die voedingsstoffen voor de planten beschikbaar maken. 

Door zelf te composteren, weet je precies wat er in gaat en wat je aan je tuin geeft. Je 

verwerkt ter plekke, je hebt geen gesleep met kruiwagen en karren.  

 

En een niet onbelangrijk voordeel voor het complex: we dringen hiermee het zware verkeer 

terug, er hoeven er geen zware vrachtwagens meer naar de Boshoek om de composthopen om 

te zetten. 

 

Inrichting van de compostvoorziening  

Hoe richt je een compostvoorziening in op je eigen tuin?.  

Velen gingen je voor, dus ga eens kijken en informeren bij de buren op het laantje. Uit een 

inventarisatie bij de schouw blijkt dat al op ongeveer 2/3 van de tuinen sprake is van een 

eigen compostvoorziening.  

Er zijn verschillende methoden. Er zijn composthopen, compostbakken, compostvaten, of 

compostcirkels van gaas etc. Ook het GFT van het huishouden kan daarbij worden gebruikt.  

Op internet is veel informatie te vinden; hieronder vind je wat handige websites. Kom je er 

niet uit en wil je graag advies dan kun je contact opnemen met een van de KD 

compostmeesters: Harro van Weert (tuin 17) of Nell Jansen (tuin 115). 

 

 

 

Handige websites 

 

Wat is compost? | Vlaco 

 

Composteerprincipes | Vlaco 

 

Composteren | compostgilde 

 

Composteren kun je leren - Natuur&Milieuteam Zuid | Natuur&Milieuteam Zuid (nmtzuid.nl) 

 

Zelf composteren: composthoop of wormenbak | Milieu Centraal 

 

https://www.vlaco.be/compost-gebruiken
https://www.vlaco.be/thuiskringlopen/thuiscomposteren/composteerprincipes
https://www.compostgilde.nl/composteren
https://nmtzuid.nl/project/compost-2/
https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/tuinonderhoud/zelf-composteren/

