








Humus is het kleinste
deeltje in de
organische wereld (wat
klei is bij de mineralen).
Composteren, dat is
humus maken, aan de
bodem teruggeven wat
we hebben afgenomen.





Wie composteert
heeft half zo veel
restafvalzakken
nodig, die bovendien
minstens 3 keer zo
licht zullen zijn!



Composteren, dat
is organisch afval

omzetten in een
hoogwaardige
grondstof en

tegelijk de
afvalberg

verkleinen en
dus minder

afval
verbranden!









"Composteren doet vaak nieuw talent ontluiken in een
klas. Leerlingen die bijvoorbeeld wat verlegen zijn

of gemakkelijk wegdromen, ontbolsteren
soms helemaal dankzij dit soort projecten.

Voor hen is het de perfecte gelegenheid om
hun autonomie te ontwikkelen en hun

zelfvertrouwen op te krikken. Ze worden
ongetwijfeld uitstekende

‘compostmeesters."





Een van de sleutels voor succes
is om stapje per stapje te
beginnen, de tijd te nemen en het
project op een heel natuurlijke
manier te laten evolueren!



Een compostproject is een
gezamenlijk avontuur dat

interactie creëert en banden
smeedt. Het zou jammer zijn om

het niet te doen.





In heel wat
supermarkten vind je
goedkope
compostbakken en
-vaten. Die zijn echter
vaak te klein en niet
echt duurzaam. Maak
daarom beter zelf een
compostbak of -vat
of investeer wat
extra, om duurzaam
te kunnen
composteren.

Beschouw een
wormencompost niet als een

vuilnisbak voor organisch

afval, wel als een kwekerij van

aardwormen. Mensen met een

wormenbak zijn met andere

woorden wormenkwekers. Niet

iedereen heeft ‘groene’

vingers, maar dat kan je leren!





Let er wel op dat je niet
start net voor de
vakantie. Beter is om 2
tot 4 weken ervoor te
beginnen, zeker als het een
lange vakantie is, zodat de
compostbak goed op gang
kan komen.











Na een paar jaar zal je
een nieuwe
compostsilo moeten
maken, het hout van
de pallets zal
immers zelf ook
beginnen
ontbinden.



Let op dat je de
wormen in het
begin niet te veel
eten geeft. Laat ze
eerst wennen aan
hun nieuwe
omgeving.



“ Een gemiddelde
worm verorbert elke
dag de helft van zijn

eigen lichaamsgewicht.
De echte veelvraten

spelen dagelijks zelfs hun
eigen gewicht in voedsel

naar binnen.”

Verzamel het koffiedik van
het leraarslokaal en giet het in
de compostbak om de wormen te
lokken, ze zijn er dol op.





Let op! Zorg voor
een goed

evenwicht tussen
verse, vochtige

materie en droog
materiaal. Je

vult de bak beter
regelmatig met

kleine
hoeveelheden aan

dan er af en toe
grote

hoeveelheden in
te kappen.



Gooi niet teveel
in een keer in de

compostbak.
Zeker als je
slechts één
soort afval

composteert
(bv.: bananen-

schillen,
aardappel-

schillen...)









Het afvalvolume neemt
met meer dan 75 % af tijdens
het composteren. Hoe meer de
compost rijpt en veroudert, hoe
kleiner de omvang, maar hoe hoger de
concentratie aan minerale elementen.
Laat de compost ook niet te lang rijpen,
want zo droogt hij uit en verliest hij aan
kwaliteit (de mineralen verdwijnen
geleidelijk door percolatie, verdamping...)



Let op! De compost is zo rijk en geconcentreerd
dat je hem niet puur mag gebruiken voor
potplanten. Meng hem altijd met oude potgrond.
Enkel komkommerachtigen en tomatenplanten
kunnen rechtstreeks in zuivere compost
groeien. Strooi in de tuin elk jaar een laagje
compost over de bodem.

Een rooster met mazen
van 5 tot 10 mm of de
spiraalbodem van een

bed
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