
‘Niets mooier dan  
je eigen compost maken’
Peter Akerboom komt uit een tuinderfamilie en kreeg het moestuinieren met de 
paplepel ingegoten. In zijn moestuin bij Slot Zeist kweekt hij allerlei groenten en 
fruit. De compost om dat allemaal goed te laten groeien en bloeien, maakt hij zelf.  

Gratis compost  
voor inwoners van Zeist
Dit jaar mag u als inwoner van Zeist gratis twee zakken compost van 40 liter 
ophalen. Op vertoon van een legitimatiekaart kunt u hiervoor op zaterdag  
17 maart terecht bij recyclingstation Seysterberg, tuincentrum Van Ee  
en Kringloop Zeist. 

Workshop  
Wormcomposteren
Ook uw afvalstroom verminderen door zelf 

compost te maken? Kijk op www.milieucen-

traal.nl onder ‘Zelf composteren’ of doe mee 

met de gratis workshop Wormcomposteren  op 

zondag 25 maart bij De Boswerf. De workshop 

duurt van 14–16 uur en wordt gegeven door  

Edgar van Groningen van de StadsWormerij 

Amersfoort.  Aanmelden via boswerf@odru.nl 

of tel. 030-6922393. Inwoners uit Zeist gaan 

voor! Meer informatie via www.boswerf.nl.

Van bladafval tot compost voor openbaar groen
De gemeente Zeist doet momenteel een proef met fermenteren van 400 ton afgevallen bladeren 

van het openbaar groen. Dit gebeurt in een grote (zuurstofvrije) zak, waaraan onder andere kalk, 

klei en bacteriën worden toegevoegd. Na twee tot drie maanden is het gefermenteerde blad 

bruikbaar als bodemverbeteraar. De gemeente gaat dit gebruiken  voor het openbaar groen.  

De proef loopt tot eind 2018.  

Compostactie         2018

Deze themapagina is een uitgave van de gemeente Zeist in samenwerking met Samen Duurzaam Zeist 

en ODRU over inwoners, bedrijven en organisaties die meewerken aan een Groene Kringloop in Zeist.  

Contact Gemeente Zeist: tel. 14 030, e-mail: zeist@zeist.nl. Zie ook: Samen Duurzaam Zeist  

(www.samenduurzaamzeist.nl).  

Vormgeving: Effectgroep, Driebergen

Eindredactie en interview: Joke van der Leij, Tekstjuweel, Zeist

Voor een tuinliefhebber als Peter is de winter maar 

een saaie boel. Alles ligt stil en het is wachten op het 

voorjaar. Eén ding gaat gelukkig heel lang door: de 

composthoop onderhouden. “Ik heb twee compost-

hopen”, vertelt Peter. “Eén op mijn volkstuin en de 

andere bij mij thuis.  Per jaar haal ik daar zo’n twaalf 

40-literzakken compost vanaf. Eigenlijk heb ik mijn 

eigen compostfabriekje.”

Broeien
Een composthoop maken is niet moeilijk, vindt 

Peter. “Wat je nodig hebt is een stukje grond van 

minstens 1,5–2 m² in je tuin. Half beschut tegen de 

zon en de regen, zodat het kan opwarmen. Met  

wat palen en grof gaas kun je er een bak omheen 

maken. Ik maak meestal de grond een beetje los, 

zodat de bodem goed in contact is met het gft- 

materiaal dat je gaat verzamelen. De hoop dek ik  

af met oude bladeren en een oud laken. Dan gaat 

het lekker broeien.” 

Wormen
Om het composteerproces extra te stimuleren voegt 

Peter kalk en koemestkorrels toe. Verder keert hij de 

hoop om de paar maanden om. “Daarmee houd je 

het verteringsproces op gang en gaat het niet  

stinken. Gaandeweg komen er steeds meer wormen 

in de hoop. Ze maken kanaaltjes, eten het compost-

materiaal op en scheiden dat weer uit als vruchtbare 

grond. Ook dat versnelt het composteerproces.” 

Zwart goud
De vertering van al dat gft-afval tot compost duurt 

ongeveer een half jaar. Peter: “Als je het oorspronke-

lijke materiaal niet meer herkent en de compost 

donker en korrelig is, kun je gaan oogsten. Ik zeef 

alles door een oude beddenspiraal om onverteerde 

houtrestjes te verwijderen. Je ziet dan onder je han-

den een berg zwart goud voor je sier- en moestuin 

groeien. Je eigen compost maken, vind ik echt het 

allermooiste wat er is.”
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Compostwormen zetten dagelijks  

hun eigen gewicht aan afval om

Peter Akerboom bewerkt de composthoop op zijn moestuin Waar en wanneer halen?

Losse compost voor buurttuinen, scholen  

en particulieren:

 Kwikstaartlaan nr. 13, op vrijdag 16 maart 

van 12:00 – 16:00 uur en op zaterdag 17 

maart van 10:00 – 16:00 uur.

Compostzakken (ophalen zaterdag 17 maart):

 Recyclingstation Seysterberg: 

Zandbergenlaan 2, Huis ter Heide,  

van 9:00 – 16:00 uur.

 Tuincentrum Van Ee: Arnhemse Bovenweg 

15-b, van 9:00 – 17:00 uur.

 Kringloop Zeist: Johannes Postlaan 4,  

van 10:00 – 16:00 uur.

Op voormalige afvalbrengstation aan de 

Kwikstaartlaan kunt u ook zelf compost schep-

pen. Neem dan wel zelf een mand of vuilnis-

zakken mee om de compost in te vervoeren. 

Grote aanhangers worden geweigerd. De losse 

compost is afkomstig van het groen- en snoei-

afval uit Zeist dat in Soest is verwerkt  tot 

keurcompost.

Zolang de voorraad strekt
De compost is verkrijgbaar zolang de voorraad 

strekt. Wees er dus snel bij want de belangstel-

ling is meestal groot!  Bij locaties die na 17 maart 

nog compost over hebben, kunt u ook daarna 

nog terecht. Bel wel even van tevoren of er nog 

voorraad is. 

Beter voor het milieu
Scheiden van afval is beter voor het milieu.  

Het spaart grondstoffen en daardoor blijft min-

der restafval over om te verbranden. Gft wordt 

omgezet tot compost en biogas en kan worden 

hergebruikt. In Zeist werd in 2017 zo’n 80 kilo gft 

per inwoner opgehaald. Wethouder Roy Luca  

is blij met de inzet van de inwoners van Zeist: 

“Steeds meer mensen scheiden hun gft-afval. Als 

dank daarvoor krijgen ze mooie compost terug.” 

Compost is goed voor de structuur van de 

bodem, het bodemleven en daarmee ook voor 

de bodemvruchtbaarheid. Een betere bodem-

structuur houdt water, warmte en voedingsstof-

fen beter vast en is zo beter bestand tegen de 

gevolgen van klimaatverandering.


