Kringlooptuinieren
VLACO (Vlaamse Compostorganisatie vzw) promoot in gans Vlaanderen het thuiscomposteren. Op hun
website vind je volop informatie over krinlooptuinieren, het gebruik van een compostvat, afvalarm tuinieren en
de gebruikswijzen van compost in de tuin.

Verkoop compostvaten, beluchtingsstokken en
compostbakken
Om makkelijker te composteren verkoopt de stad Ninove een aantal hulpmiddelen. Deze materialen zijn
rechtstreeks te koop aan het loket van de dienst leefmilieu of via overschrijving op rekeningnummer BE78
0000 0199 7186 (BIC: BPOT BE B1) van de stad Ninove met vermelding van naam en adres. Bij overschrijving
wordt alles aan huis geleverd.

Compostvat met beluchtingsstok
Prijs: compostvat 20 euro / beluchtingsstok 5 euro
Technische gegevens: kleur zwart, inhoud 280 liter, hoogte 93 cm, diameter 80 cm,
gewicht 7,3 kg, 100% gerecycleerd HDPE.
Onderdelen: bodemplaat, romp, schuif en deksel met ventilatie

Compostbak plastic
Prijs: 70 euro

Technische gegevens: kleur zwart, hoogte 100 cm, lengte/breedte 100 x 120 cm,
100% gerecycleerd kunststofafval.
Onderdelen: 4 achterplanken, 8 zijplanken, 4 voorplanken, 4 hoekplanken, 1
verstevigingsplank, 6 afstandhouders en 26 vijzen

Compostbak hout
Prijs: 40 euro
Technische gegevens: inhoud 863 liter, hoogte 100 cm, lengte/breedte: 97 cm x 94
cm, FSC-hout
Onderdelen: voorzijde en 2 zijkanten (volledig gemonteerd), 8 planken te monteren
als de achterzijde, bevestigingsschroeven en scharnierende haakjes

Kringloopkrachten
Kringloopkrachten zijn inwoners van Ninove die op vrijwillige basis de knepen van het kringkooptuinieren aan
geïnteresseerden aanleren. Zij hebben een opleiding gevolgd en willen hun kennis en ervaring meegeven aan
andere mensen.

Wie?
Marc Mertens - Echel 56 - 9401 Pollare
Benny Schaillée - Nederwijk 129 - 9400 Ninove

Wat?
 Op aanvraag is de demonstratieplaats op het recyclagepark, Pamelstraat-Oost 455 in Ninove open. Hier
worden de verschillende systemen van kringlooptuinieren getoond zoals een compostvat en

compostbak.
 Jaarlijks hebben ze een infostand op de Bloemenmarkt in de maand mei.
 Ze geven voordrachten. Contacteer hen rechtstreeks of via de dienst leefmilieu.
 Sensibilisatie naar scholen

Ook geïnteresseerd?
Wil je ook deel uitmaken van het team krinloopkrachten, aarzel dan niet en neem contact op met de dienst
leefmilieu.

Contact informatie
Leefmilieu (dienst)
stadhuis
Centrumlaan 100
9400 Ninove
T 054 31 32 67
leefmilieu@ninove.be

Openingsuren
Vandaag open van 08:30 tot 12:00
Morgen gesloten
Alle informatie

