Een tweede en/of
derde compostbak
Om het omzetten te vereenvoudigen kan je ook
een tweede en/of derde
compostbak aanbouwen.
In de eerste bak gaat dan
het verse groenten- en
fruitafval. De tweede bak dient voor het half-verteerde materiaal
en in de derde bak kan de compost verder uitdrogen.

Compostbak
voor de grotere tuin

Geef je bak een dak
Werk je met 2 of 3 bakken, dan is het aangewezen om de laatste
bak te voorzien van een dak. (Half)rijpe compost slorpt immers
gemakkelijk en veel water op. Met een dakje op de compostbak
is het materiaal beschut tegen neerslag, en kan overtollig vocht
uit de compost verdampen. Bij een eerste bak is dit niet nodig.

De compostmeesters staan voor u klaar!
In elke gemeente van de Imog regio zijn er compostmeesters
die je graag helpen met al je vragen omtrent thuiscomposteren!
Raadpleeg de ophaalkalender voor data, of neem contact op met
de milieudienst van je gemeente voor meer info en contactgegevens.
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Geïnteresseerd in een cursus compost?
Wens je meer te weten over thuiscomposteren, kom dan gratis
een cursus compost volgen! Imog organiseert jaarlijks een infosessie rond composteren. Een ervaren lesgever geeft je in drie
lessen de basiskneepjes mee. De cursusdata worden gepubliceerd in de afvalkrant of bel gratis 0800 99 827.
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Bewerkt hout
Wortelstronken
Grof snoeihout
Beenderen
Saus, vet en olie
Dierlijk afval

Kattenbakvulling
Wegwerpluiers
Potaarde, turf, grond
Stof van de stofzuiger
Assen uit de open haard
Plastic, blik, bric

+€5

Enkel geldig in de gemeenten
van de Imog-regio: Anzegem,
Avelgem, Deerlijk, Harelbeke,
Kortrijk, Kruisem, Kuurne,
Spiere-Helkijn, Waregem,
Wielsbeke en Zwevegem.

Afdakje: €31

Aanbouwmodule: €75 per stuk

Compostbak (basis): €101

Ik kies voor:

m

Niet-composteerbaar

0c

cm

Telefoonnr

Verwelkte snijbloemen
Versnipperd snoeihout
Zaagmeel, schaafkrullen
Haagscheersel
Grasmaaisel (beperkt!)
Bladeren
Onkruid

100

Postnummer			Gemeente:

Aardappelschillen
Fruit- en groenteresten
Eierschalen
Notendoppen
Theebladeren en -zakjes
Koffiedik en filterzakje
Papier van de keukenrol

1300 L

Straat en nr.

Composteerbaar

Wens je een compostbak aan te
kopen, vul dan bijgevoegde antwoordstrook in. Je ontvangt een
overschrijving. De levering aan
huis kost je €12,10. Nadat wij de
betaling hebben ontvangen
wordt de thuislevering ingepland.
Dit gebeurt telkens op zaterdag.
Online bestellen kan ook via
www.imog.be.
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Begin met het toevoegen van grof materiaal.
Zorg daarna voor een goed
mengsel van bruin materiaal
(structuurmateriaal = droog)
en groen materiaal (rauw
groenten- en fruitafval = nat).
Hoe beter de vermenging bij
de start, hoe hoger de kans
op een goede compostering.

Mevr./Dhr.

Voer een 2e omzetting
uit, niet meer dan 3-6
maanden na de 1e, en enkele
maanden voor je de compost wil
gebruiken. De halfrijpe compost
kan je misschien al naast de
compostbak leggen. Dek hem af
zodat hij verder kan uitdrogen.

Ik wens een compostvat te bestellen

Gebruik de ruimte voor
je bak om alles goed te
vermengen en te verluchten en
werp het dan terug. Is de compost wat nat, voeg dan tijdens
het mengen structuurmateriaal
toe. Is de compost te droog,
vernevel er dan wat water over.

6 vuistregels!
Kies een plekje in je tuin.
Ideaal is een luchtige,
droge en (half)beschaduwde
plek. Plaats de bakken op volle
grond, nooit op een verharding.
Gun jezelf de nodige
werkruimte (indien mogelijk wel verhard) om materiaal aan- en compost af te
voeren met de kruiwagen en
de compost te zeven.

Thuislevering

Na enkele maanden zal je
bak vol zijn. Dan is het de
hoogste tijd om om te zetten.
Met een riek trek je de inhoud
van de bak goed uiteen. Dat lukt
het best als de voorste 4 planken verwijdert.

42% van de inhoud van een huisvuilzak
bestaat uit keuken- en tuinafval, materiaal
dat nog kan worden gecomposteerd. Reken zelf maar eens uit hoeveel geld je dat
dit jaar zal opleveren! Bovendien bekom
je door compostering van keuken- en tuinafval een humushoudend product, dat een grote rijkdom betekent in de tuin.
Is je tuin meer dan een paar 100m² groot of is de hoeveelheid afval die je regelmatig in je tuin verzamelt teveel voor
het compostvat, dan zit je goed met een compostbak!

