Zelf compost maken: een peulenschil !
Een logische stap op weg naar een “groenere” Groote Braak.
Het is goed om te proberen de verwerking van het groenafval uit het park anders aan te
pakken. Het is goed om zoveel mogelijk zelf te gaan verwerken hier op het tuinpark, een
groene maatregel volgens de richtlijnen van de AVVN (voor meer lieveheersbeestjes), maar
ook een voordelige maatregel, want het scheelt nogal wat geld als je het niet hoeft laten
afvoeren door een bedrijf. Voorlopig composteren wij alleen afval uit ‘t algemeen groen.
Maar ook u kunt heel goed zelf composteren, het is echt gemakkelijk. Misschien heeft u een
plek in uw tuin in de halfschaduw? Dat is dan de aangewezen plaats om een bak te bouwen.
Het is ook het goede tijdstip om te beginnen zo in het voorjaar, als de dooi invalt(ook, dat
was wat aan de late kant dit jaar) dan heeft u vast veel afval in de tuin waar u van af wilt.
Een paar weetjes over het composteren.
Composteren is het op natuurlijke manier laten afbreken van uw groene afval tot humus.
Humus is een enorme grondverbeteraar en zorgt ervoor dat uw grond het vocht beter kan
vasthouden. Het bodemleven wordt geactiveerd. Meststoffen slaan beter aan. Uw tuin wordt
op een goedkope manier gezonder. Het grootste deel van uw tuinafval kan de compostbak in
en zeker de helft van het keukenafval. Dus dat ruimt lekker op. Tijdens het omzetting proces
van afval naar compost komt warmte vrij, tot wel 60 graden, hierbij worden ziektekiemen en
onkruidzaden gedood. Het stinkt niet, als u de composthoop of bak vult met de juiste
afvalmaterialen, heeft u beslist geen last van stank of ongedierte.
Compostvat of bakken?
Elders in dit blad staan verschillende mogelijkheden: van zelfbouw compostbakken tot een
kanten klare bak. Of u gaat kiezen voor een compostvat of voor zelf maken hangt natuurlijk
af van uw budget en hoe handig u bent. Voordeel van een vat is dat het zeer compact is en u
kunt het natuurlijk direct in gebruik nemen. U plaatst het vat op de volle grond. In de bodem
zit een plaat met gaatjes waardoor bodemleven toegang krijgt tot alle lekkere hapjes in uw
compostbak. Ook zijn de bakken bij gewoon gebruik voldoende voor onze tuinen op de
Groote Braak. Daar bedoel ik mee dat, als u besloten hebt al uw struiken met de grond gelijk
te maken en ze dan fijn knipt dan past het natuurlijk niet in uw vat. Zoveel takken tegelijk, dat
vraagt om draconische maatregelen zoals laten hakselen, de Seineweg, of creatiever: er een
mooi vlechtscherm of een takkenwal mee maken. Hoe gevarieerder u uw bak vult, hoe beter
uw compost wordt.
Wat mag er nu eigenlijk in?
In principe alles wat plantaardig is of verteert. We zeiden al het grootste deel van het
tuinafval. Wissel flink af: een laagje klein geknipte twijgen, een laag blad, gras van het
gazon, niet teveel nat gras laat het dan eerst drogen, een goede afwisseling van de
droge en vochtige lagen is belangrijk. Verder uitgebloeide planten, groenten en
fruitafval (behalve citrusvruchten en bananenschillen), eierschalen, theeblaren en zakjes(het
nietje moet eraf) biologische aardappelschillen, notendoppen, houtzaagsel (geen mdf of
spaanplaat), aarde en potgrond, stro maar geen hele baal, dan is de verhouding zoek. Er zijn
ook afbreekbare zakjes, mijn ervaring is dat je die heel klein moet maken.
En wat er beslist niet in moet!
Gekookte etensresten, geen vlees, vis, vet, dit trekt ongedierte aan (ratten)! Geen bloeiende
planten of planten met veel zaad. Geen kattenbak strooisel of uitwerpselen van mens of
huisdier, dus ook geen luiers! Geen schelpen van mosselen. Geen zuivel. Geen houtskool.
Geen bagger uit de sloot. Geen vodden.

Omzetten om het proces op gang te houden.
Als u zich aan deze simpele aanwijzingen houdt, gaat het allemaal goed. Om het
composteren te versnellen moet de bak regelmatig “omgezet” worden. U schept met een riek
de inhoud van de ene bak laag voor laag in de andere, na 3 tot 6 maanden, als u het nog
een keer doet naar de derde bak krijgt u fantastische compost, die u nog kunt zeven door
een bak met kippengaasbodem.
Een compostvat is zó ontworpen dat omzetten niet nodig is, wel kunt u daarin een
compostversneller gebruiken, het verteringsproces wordt versneld en na 2 maanden is uw
compost al klaar voor gebruik.
Dit is een vrij beknopte handleiding, komt u er niet uit dan is er wellicht een buurman of
vrouw die al jaren zelf composteert en u verder op weg wil helpen. En natuurlijk mag u
iemand van de commissie Natuur & Milieu erop aanspreken. Want daar hebben we
tenslotte een tuin voor, om van elkaar te leren wat het echte tuinwerk inhoudt.
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