Compostbak

Iedere tuin is verplicht een compostbak te hebben. Er zijn verschillende mogelijkheden:

1. Planken tussen vier palen bevestigen.
Dit is de meest voorkomende compostbak. Zaag eerst de tuinplanken op maat. Daarna de planken
met behulp van een elektrische schroevendraaier vastschroeven aan de palen. U bent in een uur
klaar. Zorg wel dat er tussen de planken voldoende ruimte zit ( 3 á 5 cm) voor de beluchting.

2. Pallets in carré plaatsen.
Wie een grotere compostbak wil hebben, koopt (tweedehands) 3 of 4 pallets. Plaats ze in carré en
bevestig de pallets op de hoekpunten aan elkaar. Bij 3 pallets laat je één zijde open, bij 4 maak je
een gesloten vierkante bak.

3. Gaas tussen vier palen spannen.
Dit is de goedkoopste variant. We gaan uit van een compostbak met een inhoud van 1 m3. Dus 1m
lang, 1m breed en 1m hoog. Materialen: Vier ronde tuinpalen (150 cm hoog), grofmazig gaas (120 cm
hoog en 4 m lang), krammetjes. Het maken van de compostbak gaat in 5 stappen: - Grondvlak. Zet op
de grond een vlak uit van 1x1m. Kies daarbij bij voorkeur een half beschaduwde plek, zodat de bak
wel warm wordt maar niet uitdroogt. – Gaten in de grond. Boor op de hoekpunten gaten in de grond
(50 cm diep) met behulp van de grondboor. – Palen plaatsen. Plaats de palen en stamp de aarde
goed aan. Graaf tussen de palen een gleuf van 20 cm diep. – Gaas vastzetten. Zet het gaas vast op de
eerste paal met behulp van krammetjes. De onderzijde van het gaas valt in de uitgegraven gleuf, de
bovenzijde valt samen met de kop van de paal. – Gaas spannen. Span het gaas tussen de palen en zet
het steeds met krammetjes aan elke paal vast.

4. Compostbak kopen
De makkelijkste variant. In de winkel van Arentsburgh zijn kompostbakken te koop, voor €20,-

