ACTIE COMPOST
LIJST VAN DETAILHANDELAARS IN
INDIVIDUELE COMPOSTEERAPPARATUUR

Voor meer informatie over het milieu:
Milieu-infodienst
Leefmilieu Brussel
Tel: 02 / 775.75.75 - Fax: 02 / 775.76.21
E-mail : info@environnement.brussels
Website Leefmilieu Brussel
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INDIVIDUELE COMPOSTERING
Vind het juiste materiaal voor de :
• Composteren in de openlucht
o kleine tuin (vat)
o grote tuin (bak - silo)
• Vermicompostering

De lijst van "Handelaren in composteringsmateriaal" bevat de belangrijkste
categorieën van wat u kunt vinden om uw compost te starten en/of te verbeteren,
namelijk:
✓ Vat
✓ Silo
✓ Beluchtingsstaaf
✓ Zeef
✓ Insectenloep
✓ Shredder
✓ Vermicomposter
✓ Wormen

Ik composteer mijn organisch afval
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HOE KRIJGGEN WORMEN?
Als u een klein lapje grond hebt en uw grond voldoende vochtig is, kunt u op wormenjacht
gaan door een val te bouwen op basis van koffiedik, waar ze dol op zijn.
Wormenval

Graaf een gat van +/- 30x30x30cm. Plaats een container met een gat erin. Vul het met koffiedik.
Dek het af om te voorkomen dat de regen het vult.
Na 2 of 3 weken zal de container gevuld zijn met compostwormen (afhankelijk van hoe nat uw
grond is).

Als je geen lapje grond hebt, kun je wormen vinden::
✓ Hetzij bij een buur, vriend, collega of familielid, die een werkende compost in
zijn tuin heeft (niet alleen een stapel hout en dode bladeren)
✓ Of door contact op te nemen met een Meestercomposteerder
✓ Of door contact op te nemen met een buurtcompostvat bij u in de buurt!
Compostbakken zitten meestal vol met wormen.
De managers zullen u wat geven met een grote glimlach en veel geluk!
✓ Om te weten te komen welke buurtcomposteringsfaciliteit het dichtst bij u in de
buurt ligt.
✓ Of door contact op te nemen met een wormdonor op het uitwisselingsplatform:
Plus 2 Vers -
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DEELERSLIJST
(Deze lijst is niet volledig)

TUIN
PLASTIC VAT "MILKO" (tussen 70 en 80 euros)
Het "Milko" vat (290l) bestaat uit twee deelbare delen:
- Geperforeerde bodem voor een optimale beluchting en uitwisseling met de
bodem
- Vatlichaam (met zijdeksel - onderste deel) dat het mogelijk maakt het vat
van bovenaf te voeden en de "rijpe" compost te verwijderen
Wederverkopers :
❖ Environnement Éco Circulaire asbl
1030 Bruxelles
0496 29 95 93
https://shop.ecocirculaire.be/

❖ Ferme NOS PILIFS
1120 Bruxelles
02 262 11 06
info@pilifs.be
https://www.fermenospilifs.be/eco-jardinage/

❖ Pépinières de Boitsfort
1170 Bruxelles
02 673 73 73
info@pepiniere.be
https://www.pepiniere.be/

❖ Wolu Garden Center (KESTEMAN)
1932 Sint-Stevens-Woluwe
02 721 80 47
mailto:wolugardencenter@outlook.com
https://www.barbecues.be/

❖ WORMS asbl
1060 Saint-Gilles
02 611 37 53
mailto:info@wormsasbl.org
https://worms-asbl.myshopify.com/
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NATURE THERMO" COMPOSER (tussen 50 en 200 euro)
Het vat "Nature Thermo" heeft een inhoud van 400 l of 1200 l
- heeft twee openingen: een scharnierend deksel voor het storten van afval en een deur
aan de voorzijde voor het gemakkelijk keren of verwijderen van de compost
- opvouwbaar
Wederverkoper
Brico
Région Bxl Capitale
https://www.brico.be/fr/search?text=compost

HOUTEN COMPOSTER (tussen 100 en 140 euro)
Wederverkopers
❖ Ferme NOS PILIFS
1120 Bruxelles
02 262 11 06
info@pilifs.be
https://www.fermenospilifs.be/eco-jardinage/

❖ Pépinières de Boitsfort
1170 Bruxelles
02 673 73 73
info@pepiniere.be
https://www.pepiniere.be/

❖ Wolu Garden Center (KESTEMAN)
1932 Sint-Stevens-Woluwe
02 721 80 47
mailto:wolugardencenter@outlook.com
https://www.barbecues.be/
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INTERIEUR
"CITY WORMS " VERMICOMPOST (tussen 85 en 100 euro)
Bestaande uit 3 bakken die op elkaar gestapeld kunnen worden.
✓ Kan 30 liter afval verwerken
✓ 40 × 40 × 73 cm
✓ 4 kleuren: groen, zwart, blauw en oranje
✓ Volledig in Frankrijk gemaakt
Wederverkopers
❖ Environnement Éco Circulaire asbl
1030 Bruxelles
0496 29 95 93
https://shop.ecocirculaire.be/

❖ WORMS asbl
1060 Saint-Gilles
02 611 37 53
mailto:info@wormsasbl.org
https://worms-asbl.myshopify.com/

VERMICOMPOST "ECO-WORMS" (tussen 80 en 85 euro)
Bestaat uit 3 bakken die op elkaar gestapeld kunnen worden.
✓ Beschikbare kleuren: te controleren bij de detailhandelaars
✓ Hoogte 60 cm
✓ Diameter 42 cm
✓ Inhoud 48 liter
✓ Volledig in Frankrijk gemaakt
Wederverkoper
❖ WORMS asbl
1060 Saint-Gilles
02 611 37 53
mailto:info@wormsasbl.org
https://worms-asbl.myshopify.com/

BOKASHI (tussen 60 et 80 euros)
Wederverkopers
❖ Bokashi Compost

NEW Points de vente

Région Bxl Capitale
0475 291 861
hello[at]bokashicompost.be

https://bokashicompost.be/new-points-devente

❖ Bioplanet
Région Bxl Capitale
https://www.bioplanet.be/

❖ WORMS asbl
1060 Saint-Gilles
02 611 37 53
mailto:info@wormsasbl.org
https://worms-asbl.myshopify.com/
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ACCESSOIRES
TAMIS (tussen 10 en 50 euro) en AERATION ROD (tussen 12,50 en 15 euro)
Wederverkopers
❖ Environnement Éco Circulaire asbl
1030 Bruxelles
0496 29 95 93
https://shop.ecocirculaire.be/

❖ Ferme NOS PILIFS
1120 Bruxelles
02 262 11 06
info@pilifs.be
https://www.fermenospilifs.be/eco-jardinage/

❖ Pépinières de Boitsfort
1170 Bruxelles
02 673 73 73
info@pepiniere.be
https://www.pepiniere.be/

❖ Wolu Garden Center (KESTEMAN)
1932 Sint-Stevens-Woluwe
02 721 80 47
mailto:wolugardencenter@outlook.com
https://www.barbecues.be/

❖ WORMS asbl
1060 Saint-Gilles
02 611 37 53
mailto:info@wormsasbl.org
https://worms-asbl.myshopify.com/

INSECTEER MAGNIFIER

Wederverkopers
:
❖ Ferme NOS PILIFS
1120 Bruxelles
02 262 11 06
info@pilifs.be
https://www.fermenospilifs.be/eco-jardinage/

❖ Pépinières de Boitsfort
1170 Bruxelles
02 673 73 73
info@pepiniere.be
https://www.pepiniere.be/
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