
Workshop: Maak je eigen supercompost! 
Een gezonde meststof voor je tuin, gemaakt van je eigen afval 
 
Datum en Plaats: zaterdag 13 juni  van 13.00 uur tot ca. 16.00 uur in de 

kantine van tuinvereniging OTV. 

 

Waarom deze workshop? 

Iedereen met een moestuin heeft wel een composthoop, om gemakkelijk 

van tuinafval af te komen. Maar lang niet iedereen weet er een meststof 

van te maken die gezond en voedzaam is voor bodem èn planten in de tuin.  

Als je weet wat er in de composthoop gebeurt, kun je het proces zelf sturen 

en een prachtige compost maken. Dat leer je in deze workshop. 

 

Programma 

1. Hoe werkt compostering en wat is voor nodig om het proces goed te laten verlopen. Hiermee kun 
je zelf je compostering verbeteren. 

2. Uitleg verschillende composteringsmethoden, zodat je weet wat de mogelijkheden zijn. 

3. Ontwerp van je eigen composteersysteem, dat aansluit op je eigen situatie 

4. Gebruik van je eigen compost voor gezonde bodem en planten 

5. Rondgang langs 3 à 4 composthopen van deelnemers om problemen en oplossingen in de praktijk 
te zien. 

Docent 

De workshop wordt gegeven door Dr  Ir Anne Marie van Dam (www.bodemdienst.nl).  Ze is bodemkundige 

en heeft als onderzoeker gewerkt aan ontwikkeling van compostering op bloembollenbedrijven. Ze heeft 

de kunst van het composteren op kleine schaal geleerd van Gerrit van Dale, één van de grondleggers van 

de GFT-compostering.  

Meedoen 

Ben je geïnteresseerd om aan de workshop mee te doen?  

Vroeg aanmelden wordt gewaardeerd. Tot 6 juni is de prijs is € 22,50, 

daarna € 25,00. Het aantal deelnemers is beperkt  (minimaal 8 en maximaal 

16). Meld je aan bij OTV, Carla v. Eijk c.van.eijk@hetnet.nl en maak het 

bedrag over op rekeningnummer NL78INGB0001258840 t.n.v. Onderlinge 

Tuinvereniging OTV met vermelding workshop composteren. 

Extra 

Deelnemers krijgen een infoblad op papier. Ze krijgen toegang tot de besloten Facebookgroep ’Maak je 

eigen supercompost’ om vragen te stellen en ervaring uit te wisselen. De groep wordt tot minstens eind 

2015 beheerd.  

http://www.bodemdienst.nl/
mailto:c.van.eijk@hetnet.nl

