
Voordracht Composteren 

Op zondag 10 april ging de les over composteren door op “ De 

Motten’ in Beringen. Alweer hadden we prachtig weer getroffen 

en een 25-tal leden kwam toe achter de voetbalterreinen van 

KVK Beringen op het terrein van De Volkstuin. 

We werden door 3 enthousiaste compostmeesters opgewacht 

en na een korte kennismaking met de werking van.  

De Volkstuin, die een 34-tal tuinders omvat, ging de les van 

start. Eerst kregen we uitgebreid uitleg over het compostvat.  

De compostmeester had zijn voordracht goed voorbereid.  

Hij verduidelijkte de opstart en het composteerverloop aan de 

hand van materiaal dat hij meebracht uit zijn eigen vat dat in 

volle werking is. Alle vragen kregen een antwoord.  

Goed gedaan!  

Daarna leerden de 2 andere compostmeesters ons stap voor 

stap hoe je best een compostbak/composthoop gaat opstarten 

en hoe je tot een kwaliteitsvolle compost kan komen. Ook hier 

was het zeer duidelijk dankzij het gebruik van het aanwezige 

materiaal. En de vragen die er nog bleven, werden vlot 

beantwoord. 

Goede bodemverbeteraar 

Zelf composteren spaart energie. Je verwerkt ter plekke het 

organische afval uit je huishouden: de kringloop blijft klein. 

Bovendien levert het een nuttig eindproduct op. Compost is 

humusrijk en daarom bruikbaar als bodemverbeteraar voor je 

tuin. 

Zorg voor voldoende doorluchting, vochtigheid en variatie van 

de composthoop. Dan krijg je geen last van ongewenste gassen 

en stank.  

Rond half twaalf werd de bijeenkomst afgesloten. Wie wou kon 

nog wat folders met extra info mee naar huis nemen. 

En nu maar zelf aan de slag!!! 



WAT TE DOEN IN DE TUIN IN MEI? 
 

Bladhoudende hagen zoals liguster, (haag)beuk, hulst en laurier 

mogen nu worden gesnoeid. Buxus snoei je best pas in 

de tweede helft van mei (na de IJsheiligen), anders kunnen 

ze vorstschade oplopen. Doe dit bij voorkeur op een bewolkte 

dag om verbranding van de toppen te voorkomen. 

Snoei vroegbloeiende struiken zoals spirea en kerria 

(ranonkelstruik). Door de verwelkte bloemen regelmatig weg te 

knippen, krijg je een continue verluchting van jouw struiken. 

Ook hebben ze hierdoor meer energie om nieuwe bloemen aan 

te maken. Let er op dat je enkel de uitgebloeide 

bloemen wegknipt, niet de jonge takjes. 

PAK DE BORDER AAN 
 

Wied onkruid en plaats eventueel een laagje mulch om onkruid 

de komende maanden te onderdrukken. Ook het planten 

van bodembedekkers is een goed idee om onkruid tegen te 

gaan. 

Vaste planten die in de tweede helft van mei nog niet bloeien, 

hebben hoogstwaarschijnlijk de winter niet overleefd. Vervang 

ze door nieuwe planten. 

Ook is het nu tijd om de uitgebloeide voorjaarsbloeiers op te 

ruimen. De bloemknoppen van narcissen, tulpen en hyacinten 

knip je af. De bladeren laat je best nog enkele weken staan, 

want hieruit haalt de bol zijn voedsel. 

Heb je de lenteknollen in pot gekocht? Dan kun je die nu 

verplaatsen naar een plekje in de border. Ook hier laat je de 

bladeren er nog aan. 

Zomerbollen mogen nu de grond in. Dahlia’s, begonia’s en 

gladiolen die je nu plant, zullen je de hele zomer plezieren. 

Bemest de border om je bloemen en planten extra 

voedingsstoffen te geven. 

Verdeling groenteplanten en zomerbloemen 

Voor de verdeling van de groenteplanten en zomerbloemen 

hebben we grote (geen kleine) kartonnen dozen nodig om de 

planten in te plaatsen voor de afhalingen. 

Wie groenteplanten komt afhalen op 7 mei brengt kartonnen 

dozen mee. Die gebruiken we de week daarna om de 

zomerbloemen in te zetten. De afhaling van de zomerbloemen 

op 14 mei is in het Brigidahuis omdat er in de patronaatzaal een 

andere activiteit plaats vindt. 

Fietstocht op 12 juni naar Herckenrode 

Onze fietstocht vertrekt aan het kerkplein in Koersel op 12 juni 

naar de abdij van Herckenrode waar we ook een wandeling 

gaan maken met een gids. De inschrijving en verdere 

inlichtingen vindt je in onze volgende publicatie. Hou deze 

datum alvast vrij. 

https://www.libelle.be/thuis/oei-ik-moet-aan-de-snoei-zo-knip-je-alles-netjes-bij-je-tuin/
https://www.libelle.be/thuis/makkelijk-onkruid-verwijderen/
https://www.libelle.be/thuis/video-welke-bodembedekkers-kun-je-nu-planten-voor-de-zomer/

