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Tekst: Caroline de Vlaam

Met de opkomst van stadslandbouw 
en buurttuinen komen steeds meer 
mensen in contact met voedsel-
productie en tuinieren vlakbij huis. 
Zelf groente en eetbare bloemen 
telen, het groeiproces ervaren en 
met de oogst gezamenlijk koken en 
eten, activiteiten die zorgen voor 
meer contacten en samenhang in 
de buurt. Zo werk je samen aan 
een fijne, groene woonomgeving. 
Bovendien is het vaak een open-
baring dat de bodem bruist van 
leven en dat die levende bodem de 
voorwaarde is voor gezonde plan-
ten, dieren en het voedsel dat je er 
teelt. In zo’n buurttuin leer je al 
snel anders te kijken naar voedsel  
productie en leer je begrijpen waar-
om er in de tuin een composthoop 
is. Voor sommigen komt dan al snel 
het besef dat ze in hun huishouden 
resten weggooien die goed gebruikt 
kunnen worden in de tuin-kring-
loop. Want als je zelf kookt en een 

balkon- of kamerplant hebt, dan 
ontstaat plantaardig afval vanzelf.
De volgende stap is dat je je reali-
seert dat, vooral in de stad, deze 
resten niet apart worden ingeza-
meld maar verdwijnen, samen met 
het overige afval. Een zichtbare 
composthoop geeft aanleiding tot 
allerlei gesprekken over milieu en 
het huishouden, en in het gunstig-
ste geval kunnen omwonenden hun 
resten bijdragen voor de tuin.

Probleem of plezier
Als compostmeester en tuincoach 
kom ik regelmatig bij buurt tuinen 
en tuinverenigingen waar de wens 
bestaat om het compostproces 
te verbeteren. Vaak ontbreekt de 
kennis om het goed te doen en 
laat de kwaliteit te wensen over. 
Het ‘product’ zorgt dan voor meer 
problemen dan plezier. Als zaden 
en wortel-onkruiden niet vernietigd 
worden in de composthoop worden 
ze opnieuw verspreid. De tuiniers 
willen zulke compost niet gebrui-

ken, geef ze ongelijk! De kosten 
om het groenafval of de mislukte 
compost af te laten voeren kunnen 
flink oplopen. 

Composteren is organiseren
Composteren is een mooi proces, 
maar om dat samen in een buurt-
tuin of op een volkstuincomplex 
goed te doen is best een uitdaging. 
Wie wil het eigenlijk en waarom? 
Zijn andere tuiniers bereid om mee 
te doen? Worden afspraken nage-
leefd? En het belangrijkste: hoe krijg 
je goede kwaliteit compost?
De organisatie van de tuin en de 
aansturing zijn belangrijk, dat kan 
per plek erg uiteen lopen. 
In buurttuinen wordt door buurt-
genoten gewerkt en is iedereen 
vrijwilliger. Er zijn enkele enthou-
siaste trekkers en er is meer of 
minder tuinkennis. Samen wordt 
de tuin ontwikkeld en beheerd. 
Misschien is er korte tijd een tuin-
coach. Vaak komt het groenafval 
op een hoop terecht maar wordt 

Composteren hoort bij 
tuinieren. Het is immers 
onderdeel van de kringloop 
van organisch materiaal, 
essentieel voor een gezon-
de, levende bodem. In de 
buurttuin is het bovendien 
een goed middel om buurt-
bewoners bewust te maken 
van dit wonderbaarlijke 
proces, alchemie bestaat 
dus toch!

Composteren met je buren
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er niet echt gecomposteerd. Soms 
omdat het niet als belangrijk wordt 
gezien, vaak ook uit onwetendheid. 
Gemeenten verstrekken ook nogal 
eens gratis compost. Dat kan heel 
handig zijn, maar het motiveert niet 
om zelf te composteren.
Volkstuinverenigingen hebben vaak 
een duidelijke structuur. Iedere 
tuinier heeft een eigen stukje grond, 
met of zonder huisje. Er is een 
bestuur dat gezamenlijke belangen 
regelt. De sfeer kan enorm uiteenlo-
pen, van ieder voor zich tot kennis, 
gereedschap en oogst delen. Op 
sommige tuincomplexen wordt het 
groenafval collectief verzameld en 
afgevoerd terwijl op andere plekken 
sterk aangemoedigd wordt om zelf, 
op eigen tuin, te composteren. Op 
weer andere plekken wordt centraal 
gecomposteerd, met wisselend 
resultaat. Ook als de kwaliteit van 
het eindproduct goed is ontstaat er 
vaak een overschot wegens gebrek 
aan afnemers. Voor tuinbesturen is 
het veranderen van een gegroeide 
situatie een hele uitdaging.
Ook grotere stadslandbouwprojec-
ten zijn vaak goed georganiseerd, 
met eigenaars of initiatiefnemers in 
een stichting met een bestuur. Deze 
zetten de lijnen uit, spreken regels 

af en moeten hun tuiniers, meestal 
vrijwilligers, meekrijgen.

Tips
Waar moet je rekening mee houden 
bij het samen composteren? Welke 
valkuilen kom je tegen? Hoe organi-
seer je het composteren het beste?
• Vind allereerst medestanders die 

samen een compostteam willen 
vormen. Het is altijd meer werk 
dan je denkt, hoe interessant en 
nuttig ook. 

• Zorg er allereerst voor dat dit 
compostteam goed op de hoogte 
is, bv door een cursus te volgen 
waarbij aandacht is voor de 
kenmerken van de eigen locatie. 

• Organiseer een informatieve 
bijeenkomst voor alle tuiniers 
waarin het nut van zelf compos-
teren en de globale werkwijze 
worden besproken.

• Maak afspraken waar iedereen 
zich aan kan en moet houden. 
Dit ligt voor de hand maar is niet 
altijd gemakkelijk, zeker niet in 
een gegroeide situatie. 

• Maak keuzes over hoe ecologisch 
je wilt werken en wat je wel of 
niet op de composthoop wilt. 
Werk je zo ecologisch mogelijk, 
dan is niet biologisch groente- en 

fruitafval misschien ongewenst, 
maar voor veel mensen een stap 
te ver. Maar weinig mensen 
eten immers 100% biologisch. 
Tuiniers zouden hun keukenafval 
dan niet kwijt kunnen, terwijl dat 
juist helpt bij de bewustwording 
en bij de betrokkenheid. 

• Een logische en voldoende ruime 
opzet van de composthoek helpt 
bij het sorteren en verwerken. 

• De tuiniers brengen zelf hun 
materiaal. Kies voor inname-
bakken met duidelijke informa-
tieborden, ook voor resten die 
niet op de composthoop mogen, 
en laat de composthopen tijdens 
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Pure alchemie! (Foto: Caroline de Vlaam) Goed bereikbaar en toch afsluitbaar (Foto: Machteld Klees)

Laat zien en leg uit wat je doet
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werkdagen opbouwen onder 
leiding van het compostteam. Er 
zijn altijd tuiniers die nog niet 
weten hoe het moet. 

• Let op dat er niet makkelijk grof 
vuil gestort kan worden. Mocht 
dat toch gebeuren, ruim het snel 
op, want dat trekt meer onge-
wenst afval aan.

• Het enthousiast maken van 
zoveel mogelijk tuiniers voor het 
composteren helpt bij het uitvoe-
rende werk. Vergeet niet om hier-
bij ook juist nieuwe tuiniers te 
betrekken.

• De compost wordt ter plekke 

gemaakt en zelf weer gebruikt. 
Dat is goed voor de bodem en de 
portemonnee. Het inzichtelijk 
maken van de kosten van afvoe-
ren versus composteren helpt om 
het draagvlak te vergroten.

• Bedenk bijtijds waar je straks 
compost nodig hebt, daar kun 
je dan rekening mee houden. 
Je kunt bijvoorbeeld een apar-
te hoop maken voor planten 
in zaad. Dat is duidelijk en die 
compost kan beter in een hees-
terbeplanting worden toegepast 
dan in de moestuin. 

• De temperatuur in de compost-

hoop is belangrijk om zaden en 
wortelstokken te doden en vraagt 
behalve kennis ook de nodige 
aandacht en inzet. 

• Als je ook grover snoeiafval wilt 
composteren loont het de moeite 
om een goede versnipperaar te 
kopen en er veilig mee te leren 
werken. Buurttuinen kunnen 
overwegen er samen een te delen. 
Je kunt ook overwegen om af en 
toe een hovenier te laten versnip-
peren, supersnel en ook grof hout 
kan mee, maar het kost wel wat.

Caroline de Vlaam is tuin-en land-
schapsontwerper en tuincoach. 
Als compostmeester geeft ze work-
shops en cursussen en traint nieuwe 
compostmeesters en compostteams.
www.facebook.com/CompostclubNL

In Vlaanderen wordt veel meer 
gecomposteerd en voorlichting gege-
ven dan in Nederland.
Zie: www.compostmeester.be en 
www.vlaco.be

Pompoenen onttrekken de composthoop 
‘s zomers aan het gezicht (Foto: Machteld 
Klees)

Rijpe compost zeven (Foto: Caroline de Vlaam) Informatieve borden (Foto: Machteld Klees)
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