Composteren (compostvaten, compostbakken – compost kopen)
De gemeente wil het thuiscomposteren en het recycleren van snoei- en grasafval in
de tuin bij gezinnen aan te moedigen. Tot 60% van het restafval in de vuilniszak
bestaat uit groenten-, fruit-, en tuinafval en dit kan perfect thuis verwerkt worden
tot bruikbare compost. De gemeente organiseert regelmatig een demonstratie
composteren in bakken en vaten. Meer info: www.thuiscomposteren.be
Compostvaten en compostbakken
Het gemeentebestuur van Hoegaarden biedt haar inwoners de mogelijkheid om
compostvaten en -bakken aan te kopen aan een sterk verlaagde prijs.
Het compostvat kan 400 liter compost bevatten.
Een compostbak is gemaakt uit latten gerecycleerde kunststof en heeft een inhoud
van ongeveer 1 m³. Tussen de latten zijn omvangrijke luchtsleuven gelaten. Een
compostbak is evenwaardig aan minstens 2 compostvaten en is dus vooral bedoeld
voor middelgrote tot grotere tuinen.
De compostbakken worden aangeboden in de vorm van een bouwpakket.

COMPOSTVAT

COMPOSTVAT

400 liter

€ 20 per stuk
COMPOSTBAK

COMPOSTBAK
1m²

€ 30 per stuk

De vaten en bakken zijn te koop aan het loket van de dienst burgerzaken van het gemeentehuis. Met
het kasticket als aankoopbewijs begeeft u zich naar het gemeentelijk depot “De Polder”, gelegen aan
de Kloosterstraat 29/1 in het centrum van Hoegaarden, waar u uw compostvat of -bak kunt afhalen.
Bij de aankoop delen we u de openingsuren van dit gebouw mee.
Compost kopen
Zowel particulieren als landbouwers kunnen compost bestellen en afhalen bij de
composteerinstallatie van EcoWerf. Compost in bulk of bigbag wordt ook aan huis
geleverd in Hoegaarden. Particulieren kunnen voor kleine hoeveelheden
voorverpakte compost ook terecht in een DifTar-containerpark. Voor een zak
compost van 40 liter betaal je 3 euro (incl. btw). Betalen kan enkel via Bancontact.
Voor meer info www.ecowerf.be . Bestellingen kan telefonisch via het groene
nummer 0800/97 0 97 of vul het contactformulier in

Meer informatie en Contact
Duurzaamheidsambtenaar
Elke HACOUR

tel: 016 76 87 02

e-mail: elke.hacour@gemhoegaarden.be

