Compostactie
‘Niets mooier dan
je eigen compost maken’

2018

Gratis compost
voor inwoners van Zeist

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.
Foto: Joke van der Leij

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.
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Waar en wanneer halen?

Compostzakken (ophalen zaterdag 17 maart):
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Kwikstaartlaan nr. 13, op vrijdag 16 maart

Tuincentrum Van Ee: Arnhemse Bovenweg

voorjaar. Eén ding gaat gelukkig heel lang door: de

Peter kalk en koemestkorrels toe. Verder keert hij de

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

15-b, van 9:00 – 17:00 uur.

composthoop onderhouden. “Ik heb twee compost-

hoop om de paar maanden om. “Daarmee houd je

maart van 10:00 – 16:00 uur.

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

het verteringsproces op gang en gaat het niet

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

stinken. Gaandeweg komen er steeds meer wormen

40-literzakken compost vanaf. Eigenlijk heb ik mijn

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

eigen compostfabriekje.”

materiaal op en scheiden dat weer uit als vruchtbare
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Workshop
Wormcomposteren
Ook uw afvalstroom verminderen door zelf

Foto: Stadswormerij

Een composthoop maken is niet moeilijk, vindt

Foto: Marlou Bours

grond. Ook dat versnelt het composteerproces.”

Broeien

Kringloop Zeist: Johannes Postlaan 4,
van 10:00 – 16:00 uur.

Van bladafval tot compost voor openbaar groen

compost te maken? Kijk op www.milieucen-

De gemeente Zeist doet momenteel een proef met fermenteren van 400 ton afgevallen bladeren

traal.nl onder ‘Zelf composteren’ of doe mee

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

met de gratis workshop Wormcomposteren op

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

zondag 25 maart bij De Boswerf. De workshop

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

duurt van 14–16 uur en wordt gegeven door

De proef loopt tot eind 2018.

Edgar van Groningen van de StadsWormerij
Amersfoort. Aanmelden via boswerf@odru.nl
of tel. 030-6922393. Inwoners uit Zeist gaan

Compostwormen zetten dagelijks

voor! Meer informatie via www.boswerf.nl.

hun eigen gewicht aan afval om
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