
Aan de bak met 
composteren
Tips voor het gebruik van uw compostbak



Aan de bak 
met composteren
Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) kunt u in de GFT-bak doen, 
maar u kunt het ook zelf composteren in de tuin. Zo sluit u 
de kringloop dichtbij huis. Bovendien krijgt u als beloning 
gratis goede bodemverbeteraar voor de tuin: compost. In 
deze folder leest u informatie en tips voor het gebruik van 
uw compostbak.

Wat is composteren?
Composteren is een biologisch proces waarbij bacteriën, schimmels en andere bodemorganismen 
groente-, fruit en tuinafval omzetten in compost. Na 6 tot 9 maanden kunt u het compost oogsten. 
Compost gebruikt u in de tuin en geeft voedingstoffen af aan uw planten.

Zo zet u de compostbak in elkaar

Nu is de compostbak klaar voor gebruik.

1. Leg de 
bodemplaat op 
de grond.

2. Plaats de bovenkant 
in de bodemplaat, in de 
uitsparing (gleuf).

3. Laat de luikje van boven 
naar beneden glijden in de 
groef. Druk naar beneden.



Leg op de bodemplaat een 15 cm 
dikke laag structuurmateriaal zoals 
houtsnippers, fijne takjes en dorre 
stengels van vaste planten. Dat 
zorgt voor een goede instroom 
van lucht en voorkomt dat de 
luchtgaten van de bodemplaat 
verstopt raken.

Nu kunt u de compostbak verder 
gaan vullen. Hierbij is het van 
belang dat u steeds ‘groen’ en 
‘bruin’ materiaal afwisselt. ‘Groen 
materiaal’ is groente-, fruit- en 
tuinafval met een hoge vochtig-
heidsgraad en weinig structuur, 
zoals gras, schillen en onkruid. 
‘Bruin materiaal’ is alles wat een 
uitgesproken structuur heeft en 
weinig vocht bevat, zoals dorre 

bladeren en stengels. Hoewel dit 
materiaal weinig voedingsstoffen 
bevat, is het erg belangrijk bij het 
composteringsproces.

Tip:  Het is handig om een voor-
raadje bruin materiaal bij de 
hand te houden. Vul in de 
herfst bijvoorbeeld een zak 
met droge bladeren. In de 
winter doet u dan steeds ook 
een handvol bladeren in de 
compostbak als u keuken-
afval naar de bak brengt. 

Starten met de compostbak: 
hoe doet u dat?

De compostbak een goede plek geven
Kies voor uw compostbak een goed bereikbare plek in uw tuin met een niet-verharde ondergrond. 
Zoek een zonnige plek uit met in ieder geval 3 uur zon per dag. Start bij voorkeur in het voorjaar of 
in de zomer met composteren. Plaats de bodemplaat op negen stoeptegels met enkele centimeters 
tussenruimte. Zo kan het overtollige vocht wegsijpelen en is er voldoende zuurstoftoevoer. 



Beluchtingstok
Gebruik wekelijks de beluchtingstok. Prik op een 5-tal plaatsen, draai een  
kwartslag en trek hem weer naar boven. Zo zorgt u voor toevoer van zuurstof,  
snellere compostering en een betere structuur van de compost.



Niet alles wat in de GFT-bak mag, kan ook in de compostbak. Dit komt omdat de omstandigheden 
in de compostbak anders zijn dan in de grootschalige composteerinstallatie. Zo zijn de vochtigheid 
en temperatuur in uw compostbak lager dan in een composteerinstallatie.

Wel in de compostbak

Wat kan wel/niet 
in de compostbak?

• aardappelschillen
• bladeren
• bloemen en planten
• eierschalen
• gemaaid gras
•  groente- en fruitschillen, loof, stronken (rauw)
•   koffiefilters en koffiedik, theebladeren 
• mest van kleine plantenetende huisdieren 
•  schillen van citrusvruchten 
• takken (fijngemaakt)

• botjes
• brood
• gekookt of bereid voedsel
• houtskool
• kaaskorsten
• kattenbakkorrels
• koffiepads en theezakjes
• kurk
• papier
•  speciale composteerbare inzamelzakken  

of kunststof (met kiemplant- of OK Compost-logo)

Gekookte etensresten zijn vaak zout en vet. 
Daardoor composteren ze moeilijk. Bovendien 
kunnen ze ongedierte aantrekken. Oud brood 
is te droog en gaat schimmelen. Deze schim-
mels remmen het composteringsproces.

Mest bevordert het composteringsproces. 
Maar om hygiënische redenen mogen 
alleen uitwerpselen van planteneters in de 
compostbak, zoals stro of zaagsel uit het 
caviahok. Gooi er dus geen uitwerpselen van 
vleeseters als hond of kat in. Ook geen katten-
bakkorrels: deze composteren niet. 

Doe onkruiden die zaden hebben of via hun 
wortels uitlopen liever niet in de compostbak. 
Ook zieke planten doet u ook bij voorkeur in  
de GFT-bak in plaats van de compostbak.  
GFT uit de groene bak wordt in de  
composteerinstallatie op hoge temperatuur 
gecomposteerd, waarbij de onkruidzaden en 
ziektekiemen worden gedood. 

Koffiepads en theezakjes bevatten plastic. 
Gooi deze daarom niet in de compostbak. 

Niet in de compostbak

Waarom niet in de compostbak?



Compost oogsten
Na 6 tot 9 maanden kunt u de compost oogsten. Trek de 
romp van de compostbak omhoog en zet deze opzij. Schep 
het verse afval en vervolgens het halfverteerde materiaal 
weg en leg het aan de kant. De onderste laag bestaat uit 
het verteerde materiaal. Leg deze verteerde compost bij 
voorkeur onder een afdak. Zodat er wel wind bij kan, maar 
geen regen. Zo rijpt de compost na en droogt hij verder. 
Daarna kunt u hem in de tuin gebruiken. Afhankelijk van de 
toepassing kunt u ervoor kiezen om de compost te zeven. 

Tip:  U kunt de compost testen op kwaliteit door de ‘knijptest’. Als u 
een hand compost samenknijpt, zou deze als een samengeperste 
bal op uw hand moeten liggen. Bovendien is de geur aangenaam 
en is de compost perfect voor het kiemen van jonge zaadjes, 
zoals tuinkers.

Reinig vervolgens de bodemplaat en maak de gaatjes weer vrij. Vul de 
bak opnieuw en start met 15 cm structuurmateriaal. Vul daarna verder aan 
met een mengsel van het verse en halfverteerde materiaal dat u net uit 
de bak haalde. Nu kunt u de compostbak weer dagelijks vullen.



Meer weten?
Meer informatie over composteren vindt u onder meer op:
www.milieucentraal.nl 
www.ivn.nl
www.compostgilde.nl 
www.vlaco.be

Over uw compostbak
Hoogte:  96 cm
Diameter: 80 cm met een vulopening van 52 cm
Inhoud: 290 liter
Gewicht: 9,5 kilo
Materiaal:  100% recycled HDPE (High Density Poly Ethyleen)
De compostbak is geproduceerd in Nederland door SULO BV.

Samen nog beter aan de bak
Papier, PMD, GFT en etensresten, glas en textiel: uw afval is grondstof 
voor nieuwe producten. Daarom zetten we ons in de gemeente Brummen 
in om afval te scheiden. Dat gaat goed, maar kan nog beter. Daar gaan 
we samen mee aan de slag. Meer producten van onze grondstoffen, 
minder milieubelastend restafval. Samen maken we de wereld een  
stukje beter! 



In deze folder leest u informatie en tips voor het 
gebruik van uw compostbak. 
De compostbak-actie is een initiatief van de 
gemeente Brummen en Circulus. Het is onderdeel 
van de ‘Samen nog beter aan de bak’-campagne. 
Met deze campagne willen we samen met inwoners 
afval nog beter scheiden en restafval verminderen. 

Wilt u meer weten over afval scheiden?
Kijk dan op www.circulus.nl. U kunt Circulus ook WhatsAppen, mailen of bellen! 
WhatsApp: 06 - 10 50 73 00
Contactformulier: op www.circulus.nl  
Telefoon: 0900 - 9552 (geen toeslag)
Gebruik ook de handige app van Circulus!


