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Beste,

Het was een bijzonder voorjaar waar corona de agenda en het nieuws 
bepaalde – en dat zal nog wel een tijdje zo doorgaan. Terwijl sommigen op 
hun tandvlees zitten, kon de natuur hier en daar op adem komen. Contact met 
anderen zochten we vooral online. Er is de afgelopen weken wat gefacebookt 
en gewhatsappt.

Eén cartoon – je hebt hem vast gezien – is daarbij de afgelopen weken bijzonder 
vaak gedeeld op sociale media, nl. die ‘flatten-the-curve’-grafiek waarop 
je twee wetenschappers in laboschort ziet staren naar de curve(s) van de 
corona-epidemie. Maar terwijl ze zich focussen op die kleine curve, zien ze die 
gigantische klimaatcurve niet die zich achter hun rug dreigt te gaan afspelen. 
De boodschap is duidelijk: ook die gigantische bult in de grafiek moeten we 
afvlakken. 

Corona kwam redelijk onverwacht, maar over die klimaatverandering worden 
we al vele tientallen jaren geïnformeerd – Al Gore en zijn Inconvenienth Truth, 
herinner je je nog wel. En ook de alarmkreten inzake biodiversiteit zijn al zo 
oud als de straat. We kunnen dus niet zeggen dat we erdoor verrast zullen zijn. 

Al enkele jaren na elkaar is het ’s zomers erg droog – en de zomer van 2020 
belooft niet veel anders. We kunnen het tij nog vertragen, misschien kunnen 
we het zelfs nog keren, sowieso kunnen we er ons (enigszins) op voorbereiden, 
bv. door – NU! – het thuiskringlopen te omarmen. Door te kiezen voor geschikte 
planten, door te mulchen en te mulchmaaien, door organische resten in de tuin 
te houden, door geen voedsel te verspillen, door spaarzaam te zijn met water 
en genoeg plaats te geven aan water om in de bodem te dringen komen we 
al een eindje. Het zijn misschien maar druppeltjes op een hete plaat/planeet, 
maar het zullen die miljarden druppeltjes zijn die verandering kunnen brengen. 
Help je de wereld een handje mee? Vlaco kan je hierbij ondersteunen. 

Alvast heel veel tuin-, kringloop- en leesplezier gewenst!

Kristof Van Stichelen

Elfriede Anthonissen

Team Thuiskringlopen
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Kringloopquotes

“Voor de eerste keer in de 
geschiedenis kunnen we de 

mensheid redden door niets te 
doen of te tuinieren;  

laat het ons niet verknallen!”
gevonden op Elle.com

“Onze grootvaders werden  
opgeroepen om te gaan vechten;  

ons roepen ze op om te gaan tuinieren. 
Dat zou toch moeten lukken, niet?” 

gelezen in De Standaard, maart 2020

 “Compost maken is dus eigenlijk de 
tuinversie van geuze produceren.   

Je legt het mengsel gewoon ergens en de 
bacteriën (die er in zitten en rond vliegen) 

maken er zelf wel iets moois van”
deelnemer onlineles Composteren.
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KRINGLOOPWEEKEND 2020

Op de kringloop en op Vlaco kan je rekenen!
De coronamaatregelen gooiden onze agenda helemaal om. De 
geplande evenementen werden geannuleerd en ook de Open 
Tuinen en demoplaatsbezoeken kunnen niet plaatsvinden. 

Maar wij zijn een kei in plannen aanpassen op het laatste moment 
en zetten alles in op de digitale koers.

Ook jij als kringloopkracht speelt hierin nog steeds een belangrijke 
rol. De digitale aanpak is misschien nieuw voor je maar het 
thema is een oude bekende. Zet mee je schouders onder de 
Thuiscomposteercampagne en krik samen met ons de kwaliteit van 
composteren verder op en breng het restafvalcijfer naar beneden!

De Vlaming is goed bezig
41 procent van de Vlamingen doet aan thuiscomposteren. 
Vergeleken met onze Europese buren is dat een bijzonder goede 
score. Vlaanderen zet dan ook al meer dan 20 jaar volop in op 
preventie van keuken- en tuinresten. En dat loont. Onze aanpak 
is uniek. Alle schakels in de keten worden betrokken. Vlaco werkt 
samen met OVAM, de Vlaamse afvalintercommunales, lokale 
besturen en jullie - vrijwilligers op het terrein - om keuken- en 
tuinresten opnieuw te gebruiken als grondstoffen in de eigen kleine 
kringloop.

Toch belandt er nog teveel organisch afval in de restafvalzak. Afval 
dat nog makkelijk composteerbaar is.

Help jij de inwoners uit je buurt mee op weg om die organische 
fractie te vermijden in de restafvalzak en te composteren?

Laat thuiscomposteren viraal gaan!
Tijdens het weekend van 13 en 14 juni zullen geen bezoekers van 
tuin tot tuin wandelen om jullie uitleg over composteren te horen 
maar laten we de compostvaten tot bij de mensen brengen! 

We maakten een leuk filmpje om de aandacht te vestigen op com-
posteren en de mensen op weg te helpen met de thuiscompos-
teerwijzer. Je kan het bekijken via de facebookpagina, je ziet het op 
onze website of je ontving het via mail.

Mail het – dat kan vanaf vrijdag 12 juni – rond naar uw vrienden en 
kennissen, post het op je prikbord van facebook of plaats het op 
Instagram met de vraag om zoveel mogelijk te delen. Je kan er zelfs 
een foto van je eigen compostvat bij plaatsen met een tip of een 
grappige anekdote uit je rijke thuiscomposteerervaring.

Actief-creatief
Vlaamse Compostorganisatie vzw
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Regelmatig – zeker nu we voornamelijk op onze digitale kanalen 
zijn aangewezen – posten we hapklare informatie, onder de 
vorm van blogs, op onze facebookpagina. Ook als doorwinterde 
kringloopkracht, kan je zeker iets hebben aan die online-berichtjes. 
Zie het als een proevertje dat je de mensen kan aanreiken, 
alvorens jij hen jouw kennis en ervaring als een driegangenmenu 
voorschotelt. Tijdens de coronaperiode postten we blogs voor en 
over moestuin, siertuin en keuken. Hieronder een greep uit dat 
online-aanbod. 

Wil je helemaal digitaal up-to-date blijven? Surf naar vlaco.be, 
zoek, like en share de Vlaco-berichten op Facebook, en – zeker 
niet vergeten – stuur ons jouw mailadres door op info@vlaco.be. 

M²- MOESTUINIEREN
Respect of verwondering voor de natuurlijke processen, ontstaat 
vaak vanzelf als je die processen van dichtbij en in de prakrijk 
ervaart. Vierkantemetermoestuinieren past netjes in deze visie. 
Ben jij een kringloopkracht die zelf fervent moestuiniert? Dan kan 
deze korte handleiding jou helpen om je verhaal op een beknopte 
manier - doorspekt met jouw passie - aan de mensen in je omgeving 
over te brengen zodat zij met een mini-moestuin kunnen beginnen. 
Als dat goed loopt en er is nood aan meer oogst, dan is uitbreiden 
altijd mogelijk.  

Heb je slechts een kleine oppervlakte tuin ter beschikking, of zet 
je net je eerste stappen als moestuinier? Dan is vierkantemeter-
moestuinieren iets voor jou! Zelfs een kleine oppervlakte levert 
best al wat interessante oogst op. Afhankelijk van de grootte van je 
gezin en beschikbare oppervlakte kan je starten met één of enkele 
vierkantemeterbakken.

First things first …
Hoeveel planten je in elk vakje plant, is afhankelijk van soort en 
ras. Welke planten je precies zet is afhankelijk van je eigen keuze. 
Sommige tuinliefhebbers gebruiken de m²-bak voor diepwortelende 
groenten (schorseneer, wortel, rammenas …), maar dan moet de 
diepte van het substraat in de bak wel voldoende groot zijn (30 cm 
of meer). Andere liefhebbers kiezen voor groenten met een (vrij) 
lange looptijd (boon, winterkool, prei …), wat betekent dat je m²-
bak lange tijd amper voor andere groenten en kruiden kan gebruikt 
worden. 

Hoe vul je je moestuinbak?
Welk substraat je in de vierkantemeter-moestuinbak aanbrengt, is 
van een aantal factoren afhankelijk. Meestal kweek je in een m²-
bak soorten die nogal wat voeding vragen. Daarom kies je best ook 
voor een voedselrijke vulling. Reken er op dat je ongeveer 2 tot 3 
kruiwagens (of 200 tot 300 liter) nodig hebt. Lees onze 6 tips: 

1. Heb je momenteel compost in huis, dan meng je 3 delen compost 
met ongeveer 7 delen tuingrond;

2. Heb je geen compost liggen, maar is je tuingrond voldoende 
voedselrijk, dan kan je die ook gerust gebruiken. Zeef of haal er 
dan wel even de grootste wortels en wortelstokken uit;

3. Heb je zand liggen maar geen compost en maak je graag je 
grond wat losser dan kan je gerust ook wat zand bij de tuingrond 
mengen om die wat losser te maken;

4. Heb je enkel wat potgrond beschikbaar? Ook die is zeker 
bruikbaar, zuiver of gemengd met tuingrond, om in je m²-bak 
aan te brengen;

5. Je gebruikt bij voorkeur een groot dekzeil of je kruiwagen om 
het mengsel vooraf klaar te maken. In de bak mengen gaat vaak 
een pak moeilijker en je loopt het risico dat je het worteldoek 
(of de binnenkant van je bak) schade toebrengt met je schop of 
spade;

6. Hark - na het vullen van je bak - het substraat goed los, egaliseer 
en duw de toplaag lichtjes aan. Besproei vervolgens lichtjes met 
een gieter (met broeskop) het bodemoppervlak.

Wat kweek je in je vierkantemeterbak?

Zelf raden we aan om de m²-bak vooral te gebruiken voor kruiden, 
snelle groenten en plukgewassen. Deze geven het meeste 
voldoening als je voor de allereerste keer m²-tuiniert.  Soorten die 
je zonder probleem in een m²-bak kan zaaien, zijn radijs, spinazie, 
rucola, tuinkers, pluksla, kervel, peterselie, snijselder, veldsla, 
postelein, winterpostelein, bieslook, basilicum, dille, koriander 
…  Al deze soorten hebben vrij kleine zaadjes, nemen een relatief 
beperkt oppervlak in, leveren na 3 à 6 weken al oogstbaar blad. 
Meerdere keren per jaar zaaien en oogsten is zeker mogelijk. 

Het is zover! Je kan aanplanten in je vierkantemeter-
moestuinbak. Hoe ga je te werk?
1. Hark het bodemoppervlak in je m²-bak heel fijn;

2. Span een draad waarlangs je wil gaan zaaien of planten;

3. Maak met je vinger of met de steel van je hark een geultje van 
een vingerdikte diep;

4. Zaai in dat geultje! Een mooie algemene regel: tussen elk 
zaadje laat je een afstand die vijf keer de grootte van het zaadje 
bedraagt. Ook breedwerpig zaaien, verdeeld over plantvakjes 
van pakweg 30x30 of 40x40, is ook een mogelijkheid;

Grond-grondiger-gegrond

mailto:info@vlaco.be
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5. Doe voorzichtig de gleuf terug dicht en duw de bodem lichtjes. 
Als je breedwerpig zaaide, strooi je na het zaaien voorzichtig nog 
een halve centimeter grond over de zaadjes. Gebruik een gieter 
met broeskop om alles voorzichtig nat te maken;

6. Breng eventueel wat labeltjes aan zodat je niet vergeet wat je 
waar hebt geplant of gezaaid;

7. En dan moet je even wachten… en af en toe gieten als de bodem 
uitdroogt;

8. Na enkele dagen zullen er al plantjes hun kopje boven de grond 
steken (bij rucola en tuinkers gebeurt dat vaak al na een dag of vier, 
bij sla en radijs reken je op zeven à acht dagen). Radijs, spinazie, 
rucola, tuinkers, pluksla, kervel, postelein, winterpostelein: van 
deze soorten kan je al na enkele weken oogsten. Na de oogst 
(of als bepaalde plukplanten aan het einde van hun Latijn zijn), 
verwijder je de (wortel- en blad)resten, egaliseer je en zaai 
je opnieuw. Peterselie, snijselder, bieslook, basilicum, dille, 
koriander: dit zijn soorten die je het hele voorjaar kan zaaien en 
waarvan je vervolgens het hele jaar vlot kan plukken, zonder dat 
je opnieuw zaait.

Extra tips bij vierkantemeter-moestuinieren
• Als het einde van het zaaiseizoen nadert (rond half september) 

kan je alle vrijgekomen grond in je m²-bak inzaaien met 
veldsla.  Deze typische wintergroente geeft je vervolgens in de 
late herfst en de winter nog heel wat heerlijk lekkers;

• Als je ook het volgende jaar aan de slag wil met je m²-bak dan 
kan dat. Haal voorzichtig het substraat uit je bak, leg het op het 
dekzeil en meng er ± 1/4 compost onder. Je kan dat nog een 
aantal jaar doen, maar over 3 jaar vervang je toch eens best 
alle grond in je bak, om ervoor te zorgen dat er zich zeker geen 
ziektes voordoen;

• Heb je een tekort aan zaadjes of kiemplanten? In je keuken heb 
je altijd wel wat groenteonderdelen die je niet op eet, maar 
eigenlijk wel zou kunnen herplanten. Denk bv. aan het onderste 
deel van je selder of prei. Of aan de kruin van je wortelen of van 
je rode biet. Je kan deze een tweetal weken in een ondiep bakje 
met water voor je raam zetten totdat er kleine haarworteltjes aan 
komen, en vervolgens uitplanten in je m²-tuintje.  De bladeren 
en eventuele worteltjes die er vervolgens nog aan zullen groeien 
zijn zeker ook goed bruikbaar in je keuken. Je kan uiteraard ook 

plantjes kopen in het tuincentrum of zelf plantjes voorzaaien in 
een bakje voor je raam of perspotjes maken en daar je zaadjes 
in laten voorkiemen…. en vervolgens die planten in je m²-bak 
planten

• Vierkantemeter-moestuinieren en kinderen vormen een prima 
combinatie! Je kroost leert er hoe groenten groeien, ze vinden 
het spannend en wie weet krijgen ze zelf ook de smaak te pakken.

• Heb je geen vierkantemeter-bak? Dan maak je die toch lekker 
zelf? In de Snoeihout-brochure van Vlaco (je vindt die onder 
www.vlaco.be/publicaties), vind je een stappenplan om zelf een 
gevlochten moestuinbak te maken.

Grond-grondiger-gegrond

Ben je aan de slag als kringloopkracht? Verwijs bij de uitleg 
die je geeft steeds naar de Vlaco-folders en brochures die je 
kan downloaden via de website!

Vlaamse Compostorganisatie vzw

https://www.vlaco.be/nieuws/maak-zelf-je-vierkantemeter-moestuinbak
http://www.vlaco.be/publicaties
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MINDER WINKELSTRESS, MEER 
GENIETEN ÉN MINDER RESTJES 

In tijden van corona, blijkt winkelen plots niet meer zo leuk en 
vaak ronduit stresserend. Nu de hamsterwoede is gaan liggen, 
beperken we ons tot snel-snel-shoppen en het hoogstnodige op zo 
kort mogelijke tijd bij elkaar sprokkelen. Goed voorbereid aan je 
winkelavontuur beginnen, zorgt sowieso voor een kortere winkeltijd. 
Maar ook in het ‘normale’ leven voorbereid winkelen levert heel 
wat op, voor je portemonnee en tegen voedselverlies! We geven je 
met plezier volgende vier tips mee.

Maak een winkellijstje  • • • • • • • • • • 
Wist je dat meer dan de helft van de huishoudens 
de voorraadkast en koelkast controleert vooraleer 
naar de winkel te gaan? En dat ook meer dan 

de helft van de huishoudens een boodschappenlijstje maakt? 
Goed bezig! Onderzoek toonde aan dat er een verband is tussen 
impulsaankopen en hoeveelheid voedselverlies in een gezin. 

Maak je winkellijstje niet op basis van 
wat je niet meer hebt, maar vertrek net 
van wat je nog wél hebt  • • • • • • • • • • 
Als je omgekeerd gaat denken, geeft dat heel 

wat mogelijkheden! Door te vertrekken van restjes die je nog in 
de koelkast en de koele berging hebt, sla je voor je het weet een 
winkelbeurt over. En die besparing is mooi meegenomen. Koken 
met wat er nog is, daar word je inventiever van. Je gaat meer 
experimenteren en krijgt meer variatie in je voeding. Een overschot 
gekookte aardappelen, kan je de volgende dag opbakken in de 
pan en wist je dat je met een overschotje puree ook heerlijke 
aardappelwafeltjes kan maken. Of wat dacht je van pureesoezen of 

patatjesbrood? Wist je dat de recepten met oud brood niet op twee 
handen te tellen zijn? In het Restjeskookboek van Vlaco vind je nog 
meer heerlijke recepten.

Neem een koeltas mee en bewaar alle 
gekoelde producten samen  • • • • • • • 
Als je de koel- en diepvriesproducten bij het maken 
van je boodschappenlijstje meteen groepeert en 

deze bij het inladen in een daarvoor bestemde koeltas bewaart - 
vóór en na je bezoek aan de kassa - heb je alweer een ‘Red-de-
Restjes’-streepje voor. Gekoelde producten na aankoop snel in de 
koelkast opbergen, garandeert een langere versheid. Ook met de 
juiste koelkastschikking voorkom je voedselverlies. Wist je dat de 
temperatuur in de koelkast varieert? Zo zijn de rekjes in de deur 
warmer en is het schap boven de groentelades het koudst. Je 
dranken in de deur en je vlees en vis op de onderste legger, zorgt 
voor een optimale bewaring. 

Daag jezelf uit voor een wekelijks DIY-
aperitiefhapje!  • • • • • • • • • • • • • • • 
Aperitiefhapjes worden een gewoonte eenmaal 
je de smaak te pakken hebt. Velen grabbelen 

hiervoor steevast wekelijks een paar zakken chips en wat zoute 
borrelnootjes mee in hun winkelkar. Meestal zonder er bij stil te 
staan. Bovendien zijn het dan ook vaak minder gezonde snacks. 
Hou je van een lekker aperitiefje op vrijdagavond? Daag jezelf vanaf 
nu uit om die wekelijkse aperitief op basis van je restjes te maken. 

Een handvol groenteoverschot dat afgedekt de nacht doorbracht in 
de koelkast, leeft op in een heerlijke spread op een krokant toastje 
van oud brood. Een hard gekookt eitje pletten en mengen met 
verse kruiden en het slaatje van gisteren vormen de amuse van de 
dag. Of wat dacht je van overheerlijke wortel- en pastinaakchips, 
gemaakt met een restje en de restwarmte van de oven? Eens je dat 
hebt uitgeprobeerd, zal je jezelf en je aperitiefgenoten altijd blijven 
verrassen! 

Tip 1

Tip 2 

Tip 3 

Tip 4 

Je vindt nog veel meer info op het luik voedselverlies op 
www.vlaco.be

Grond-grondiger-gegrond

http://www.vlaco.be
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(WILDE) TUINDIEREN IN DE 
KRINGLOOPTUIN
Zelfs een kleine stadstuin kan een oord vol ‘wilde’ dieren worden. Jij 
kan de natuur op microschaal gigantisch helpen, met aantrekkelijke 
planten én favoriete tuinresten. Laat de controle dus een beetje los 
en volg onze kringlooptips. Zo krijg jij heerlijk veel nuttig leven in je 
tuin waar je ook zelf van kan genieten. Lees hier welke dieren je heel 
blij kan maken met jouw kringloopskills: 

1. Egels 

Hoor je bij valavond plots geritsel in de tuin? Grote kans dat je een 
egel op bezoek hebt. Overdag slapen ze vaak, maar als de avond 
valt beginnen ze voedsel te zoeken. Volwassen egels beginnen eind 
november aan hun winterslaap, jonge egels feesten nog door tot 
de temperaturen flink onder nul duiken, en vanaf eind februari zijn 
zowel jong als oud weer klaarwakker. 

Wist je dat… 

• … je ze een groot plezier doet door je tuin vooral niet op te 
ruimen? Egels maken ook een echt nest voor hun jongen, 
bestaande uit droge bladeren, mos, snipperhout, stro, droog 
gras en oude bloemhalmen van het vorige jaar;

• … ze verzot zijn op rupsen en slakken? Een volwassen egel eet 
zelfs tot 50 dikke slakken per nacht. Hij loopt dan gemiddeld 
1 km, dus heeft wel wat voeding nodig. 

2. Padden, kikkers en salamanders
In december, januari en februari doen padden, kikkers en 
salamanders hun winterslaap. Padden doen dat op het land, liefst 

diep onder een hoop bladeren of onder een hoop dakpannen of 
stenen. Kikkers en salamanders verkiezen een vochtige plek zoals 
een voldoende diepe plas of een vijvertje. Als ze niet in winterslaap 
zijn, en het tóch nog koud is, zoeken ze de beschutting van grote 
vaste planten op, zoals dotterbloemen, adderwortel, gele lis, 
hoefblad en andere planten waaronder ze kunnen schuilen. Of ze 
duiken diep weg in het hoge gras, of onder je resten dood hout. 
Wordt het in de zomermaanden droog en heet dan zoeken de 
amfibieën het water op of kruipen ze alweer onder diezelfde vaste 
planten, graspollen of houtresten.

Wist je dat ze vooral in de zomer erg nuttig zijn in de kringlooptuin? 
Als de temperaturen stijgen worden ze actiever en eten ze vooral 
muggen en slakken op. Een vijver in combinatie met een moestuin 
is dus zeker interessant! 

3. Vlinders 
Vlinders zorgen voor instant geluk. We weten ook dat vaak maar 
een klein deel van de vlindereitjes het effectief haalt tot adulte 
exemplaar. Vlinders hebben immers wel wat vijanden, ook in de 
tuin.

Wil je lang en veel vlinders in je tuin?  Ontdek dan hier onze vier 
thuiskringloop-vlinderwensen:

1. Veel bloemen en vaste planten met een gespreide bloei, 
waardoor vlinders het grootste deel van het jaar aan hun trekken 
komen;

2. Een drinkplek. Waterschaaltjes volstaan vaak al, maar een vijver 
is helemaal oké;

3. Hoge planten en gras. Hier rusten de vlinders uit, schuilen ze of 
laten ze de ochtenddauw van zich af waaien;

4. Dood hout. Oud en vermolmd hout geeft stoffen af die de 
vlinders elders niet vinden en waar ze graag van komen likken 
met hun lange roltong; droog hout warmt in de zon een pak 
sneller op dan al het omliggende groen wat vlinders vaak aanzet 
om dat hout op te zoeken. Daarnaast houden ze van hout met 
verticale spleten of insectenhotels met dergelijke gaten om er 
hun eitjes in te leggen.

4. Andere insecten 
Het beste moment om een insectenhotel te maken is oktober-
november. Dan zijn het hout en de stokjes nog buigzaam en blijven 
er geen scherpe randjes achter bij zagen en knippen. Het beste 
moment om het op te hangen is februari en begin maart. Had je 
al een insectenhotel in je tuin? Dan was het er tot vorige maand 
wellicht nog erg druk.  

Grond-grondiger-gegrond
Vlaamse Compostorganisatie vzw

https://www.vlaco.be/nieuws/vervul-alle-vlinderwensen-in-je-kringlooptuin-tje
https://www.vlaco.be/nieuws/vervul-alle-vlinderwensen-in-je-kringlooptuin-tje
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Wist je dat je ook rond deze periode nog een insectenhotel 
kan maken? Het vraagt dan wel wat meer zoekwerk naar het 
geschikte materiaal en voorzichtigheid want het uitgedroogde 
bouw materiaal laat zich nu wat minder makkelijk bewerken. Op de 
Vlaco-website vind je een beschrijving van hoe een insectenhotel 
te maken, maar je kan je ook laten begeleiden door een Vlaco-
lesgever tijdens een workshop insectenhotel.

5. Vogels

Vogels zoeken een tuin om te schuilen, voedsel te zoeken en een 
broedplaats te vinden. En dat laatste is vooral nú aan de gang. Zelfs 
in de kleinste kringlooptuin kan jij de perfecte gastheer of gastvrouw 
worden! We geven je alvast een kleine kringloop-checklist mee om 
vogels naar jouw tuin te lokken:  

1. Zorg voor drinkwater. Bij vorst én – zoals nu – bij langere 
droogteperiodes komen vogels water tekort. Een ondiep 
bakje met water is vaak al genoeg. In grotere schalen nemen 
je tuinvogels graag een bad;

2. Heb je houtige gewassen (hagen, heesters, bomen) waar 
de vogels kunnen schuilen? Hou je houtige gewassen dan 
niet te strak, maar geef ze voldoende groeiruimte. Verwerk 
ook zoveel mogelijk snoeihout op allerlei manieren in je tuin 
(takkenril, houtstapel, vlechtwerk, wiglo …); vogels zijn gek op 
kringloopbouwsels als nestlocatie. Lees onze tips

3. Ligt er materiaal in je tuin waarmee vogels nesten kunnen 
bouwen? Laat dood hout, bladafval en droog gras liggen. 
Het is ideaal nestbouw-materiaal! Ook huisdierhaar en 
kippenpluimen worden vaak verwerkt in vogelnesten;

4. Vogelnestkasten zijn natuurlijk ook een aanlokkelijke factor 
voor je tuinvogels;  

5. Een voedertafeltje kan ook handig zijn. Je mag tuinvogels in 
elk seizoen bijvoederen. Bied hen een deel van hun rantsoen 
aan en zorg er vooral in het zomerhalfjaar voor dat de vogels 
zelf ook nog moeite moeten doen om hun potje samen te 
sprokkelen;

6. Laat af en toe wat fruit hangen voor de vogels en plant wilde 
struiken en bomen waar bessen en vruchten aan komen die 
de vogels lusten;

7. Maak geleidelijke overgangen van gazon, over vaste planten, 
naar de houtige gewassen toe.  Zo boots je de natuur enigszins 
na en creëer je meer kansen om vogels te lokken.

6. Vleermuizen
Vleermuizen brengen de winter het liefst ondersteboven in een 
vochtige ruimte door, bijvoorbeeld in een hoge stapel dood hout. 

Maar ook in de zomer maken ze graag van zulke stapels gebruik 
als rustplaats. Wist je dat je geen omkijken hebt naar vleermuizen 
en dat ze gretig jagen op insecten en spinnen? Hoe meer insecten 
in je tuin, des te meer kans dat er vleermuizen rond fladderen. Er 
bestaan trouwens schuilkastjes waarmee je vleermuizen naar je 
tuin kan lokken.

7. Eekhoorns, konijntjes
Heb je een grotere tuin? Dan zijn er nog meer opties! Voor een 
eekhoorn moet je echt een bosachtige kringlooptuin vol dood hout, 
takkenrillen en dergelijke hebben. Eekhoorns eten onder andere 
eikels, noten en bessen. Met een beetje geluk duikt er ook wel eens 
een konijntje op in jouw kringlooptuin, maar dan moet je al een 
flinke tuin hebben met heel rustige, wilde hoeken. 

8. Veld-, spits- en bosmuisjes
Onze relatie met muizen is vaak iets minder hartelijk. Hun ontem-
baar libido zit daar vast voor iets tussen. De meeste muizen 
houden een (korte) winterslaap; veldmuizen en bosmuizen leggen 
ondergrondse voorraden aan om erg koude periodes door te komen. 
Alle materiaal om te overleven vinden ze in de kringlooptuin. 
De spitsmuis heeft het meestal een pak moeilijker dan de echte 
muizen. Spitsmuizen eten namelijk insecten en daarvan zijn er in de 
zomer ieder jaar steeds minder en in de winter al helemaal geen. 
Maar ze houden van dezelfde lekkernijen als egels, dus daarmee 
kun je twee dieren tegelijk een plezier doen en ervoor zorgen dat ze 
goed doorvoed aan de slag blijven.  

Wist je dat ook spitsmuisjes en consoorten heel goede opruimers 
van ongedierte zijn?  De snelle spitsmuizen-stofwisseling maakt dat 
ze zeker 60 à 70 insecten, slakjes en rupsjes per nacht op moeten.

Grond-grondiger-gegrond

https://www.vlaco.be/maak-zelf-een-insectenhotel
https://www.vlaco.be/nieuws/tips-om-je-snoeiresten-nuttig-in-te-zetten-in-je-kringlooptuin
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BEPERKEN TOT EEN ESSENTIËLE VERPLAATSING?  
PROBEER DAN EENS EEN KRINGLOOPTUIN!
Tot voor enkele weken stonden de kranten er bol van: de essentiële 
verplaatsing. Iedereen moest zoveel mogelijk thuisblijven om 
contact met andere personen te vermijden. Enkel essentiële 
verplaatsingen waren toegelaten. Wat er dan wel mocht?

• Professionele verplaatsingen (woon-werkverkeer dus);

• Absoluut noodzakelijke verplaatsingen (dokter, voeding, post, 
bank, apotheek, tanken …);

• Wandelingen, fietstochten, fysieke activiteiten in open lucht en 
… tuinieren.

Jazeker, tuinieren mocht!

Plots was iedereen met een tuin uitermate verheugd dat hij/zij 
effectief een tuin had. Want in de tuin kon/kan men zich amuseren, 
van het zonnetje genieten, werken, mediteren, met de kruiwagen 
rondrijden. Genieten in de tuin en zich verplaatsen doorheen dat 
persoonlijke groene lapje grond was - en is nog steeds - helemaal 
corona-proof: men zal er niet ziek van worden. Integendeel, zelfs!

Wie kringlooptuiniert verplaatst - in essentie - niets 

Een kringlooptuinier is veelal een eminent genieter. Iets écht 
verplaatsen, dat doet de kringlooptuinier niet. Want …

• … een kringlooptuinier, die mulchmaait. Mulchmaaien is een 
twee-in-één maaimethode. Het gemaaide gras wordt door de 
grasmaaier versnippert en blijft achter tussen de grassprietjes 
van het gazon. Daar zal het verteren, omgezet worden in 
voedingsstoffen en weer opgenomen worden door het gras.  
Die gemaaide grassnippertjes hoef je alvast niet meer te 
verplaatsen … Zie ook https://www.vlaco.be/thuiskringlopen/
kringlooptuinieren/grasbeheer/mulchmaaien

• … een kringlooptuinier, die composteert thuis. Composteren 
is een natuurlijk proces waarbij micro-organismen en kleine 
ongewervelden organische resten omzetten tot een stabiel 
humus- en voedselrijk eindproduct. Dat is compost. Wie thuis 
composteert, hoeft zijn organische resten niet te laten ophalen 
of weg te brengen naar het recyclagepark. Weer een verplaatsing 
met de auto uitgespaard … En ook de voedingsstoffen uit 
je tuin worden niet naar elders verplaatst. Alles weten over 
thuiscomposteren? Zie https://www.vlaco.be/thuiskringlopen/
thuiscomposteren. Trouwens, als je compost maakt, dan kan 
je die eenvoudig in je tuin gebruiken en is ook die rit naar het 
tuincentrum niet nodig. 

• een kringlooptuinier, die koestert zijn vaste planten. Heb je 
een siertuin, dan staan daar rond deze tijd wellicht heel wat 
mooie vaste planten in. Bekijk ze goed, check wanneer en hoe 
ze bloeien en hoe ze uitlopen. In het najaar kan je de meest uit 
de kluiten gewassen planten splitsen of scheuren en de stukken 
elders in de tuin opnieuw uitplanten. Deze afgescheurde stukken 
zijn vaak een pak sterker en groeikrachtiger dan di in de potjes 
in de plantenzaak. En je hoeft je alweer niet te verplaatsen … 
Najaars- of voorjaarsbloeiers kan je trouwens zonder veel 
problemen nu al uitplanten. Kijk ook eens https://www.vlaco.
be/thuiskringlopen/kringlooptuinieren/vaste-planten

• een kringlooptuinier, die zit wel eens met een ei. Van zijn eigen 
kippen, welteverstaan. De tuin- en keukenresten die niet bij je 
compost mogen, kunnen vaak wel bij je kippen. Zij geven jou 
heerlijke eitjes in ruil. Voor die eitjes hoef je dan alvast niet 
naar de winkel. Wist je trouwens dat je je kippen in najaar en 
winter in de moestuin kan laten scharrelen? Zij eten dan al je 
onkruid, slakken en duizenden slakkeneitjes op en jij hoeft je 
niet te verplaatsen met hak, hark en kruiwagen; je kippen doen 
jouw job en ‘verzetten’ heel wat tuinwerk … Voor meer info, 
zie https://www.vlaco.be/thuiskringlopen/kringlooptuinieren/
kippen

• een kringlooptuinier, die heeft tijd om na te denken over 
leven, tuin en … snoeihout. Want snoeihout verslepen richting 
recyclagepark? Nee hoor; het kan echt ook anders! Welke mooie 
ornamentjes kan je allemaal maken met fijn snoeihout. En ook 
stevigere constructies als een takkenril of takkenwal hebben vaak 
een heel tuindecoratieve functie. Voor het bouwen van een wiglo 
is het nu wat laat, maar volgende winter kan dat zeker nog. Wie 
thuis met het snoeihout aan de slag gaat of het versnipperd tot 
een bedekking voor de tuinpaadjes, die spaart weer een restjes-
ritje uit... Vlaco heeft heel wat snoeihout-info ter beschikking 
op https://www.vlaco.be/thuiskringlopen/kringlooptuinieren/
snoeihoutverwerking 

• een kringlooptuinier, die gedraagt zich als een gastheer. Je 
hoeft je niet te verplaatsen richting natuur, want heel wat 
dieren en planten komen vanzelf naar jouw tuin toe. Hoe je de 
biodiversiteit in je kringlooptuin kan verhogen? Zie https://www.
vlaco.be/thuiskringlopen/kringlooptuinieren/wilde-tuindieren-
in-de-kringlooptuin. Heb je ook gemerkt dat je insectenhotel 
rond deze tijd helemaal vol zit met eitjes en larfjes en heel wat 
gaatjes netjes zijn afgedekt? Nu vooral je hotel niet verplaatsen 
…

Blijf in uw … tuin.
Geweldig toch, hoeveel kilometers, CO2 en corona-risico’s we 
uitsparen door te kringlooptuinieren. Ga je mee met Vlaco aan 
de slag met de biologische kringloop? Of heb je nog vragen? Eén 
mailadres: thuiskringlopen@vlaco.be. 

Op zoek naar folders en brochures met meer info? Die vind je nog 
steeds op www.vlaco.be/publicaties. 

Grond-grondiger-gegrond
Vlaamse Compostorganisatie vzw
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WEBSITE UITGEBREID
Vlaco sensibiliseert naar de burgers rond 7 thema’s, van keuken-
restjes tot takkenwallen en alle groen daartussen. Die thema’s 
zorgen er samen voor dat we de kringloop van keuken- en 
tuinresten volledig kunnen sluiten. We geven lessen, we brengen 
folders en brochures uit, we organiseren jaarlijks een campagne en 
op de website geven we een korte introductie om de lezer warm te 
maken voor meer. 

De dwalende surfer op het internet bleef met die korte introductie 
wel eens op zijn honger zitten.

Onze website inhoudelijk uitbreiden naar de huidige verwachtingen, 
stond dus sowieso op de planning dit jaar, maar kwam in een 
stroomversnelling door de coronamaatregelen.

Neem gerust een kijkje of je je weg er in vindt.

Kort#Krachtig
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NIEUW ONLINE-LESAANBOD 

Nieuwe omstandigheden brengen nieuwe impulsen
Aan de hand van enkele honderden infosessies, uitdiepsessies 
en meerdelige lesmomenten zet Vlaco doorheen het jaar, samen 
met de intercommunales, gemeenten en vrijwilligers, de diverse 
kringloopthema’s in de kijker. Op die manier willen we iedereen 
stimuleren om de kringloop in tuin en keuken te sluiten. Daarnaast 
staat Vlaco ook ieder jaar paraat op events (bv. de Radio 2-dag 
Bokrijk of de Tuindagen van Beervelde …).

Maar wat eerder allemaal vanzelfsprekend was, nl. met z’n allen 
samenkomen om een infosessie of een event bij de te wonen, dat 
is in deze corona- en post-corona-tijden niet zo gewoon meer. In 
dit voorjaar stonden er bv. heel veel infosessies gepland. Omwille 
van de corona-crisis werden bijna alle aanvragen sinds 15 maart 
herroepen of afgelast. Uiteraard vinden we dat heel, heel erg 
jammer! Verwacht wordt dat dit afgelasten nog wel enige tijd zal 
doorgaan. 

Ondertussen blijven we bij Vlaco natuurlijk niet bij de pakken zitten. 
Zeker zolang deze bijzondere toestand er om vraagt (en wellicht ook 
erna), gaat Vlaco online-infosessies aanbieden. 

Aandachtspunten:
• Intercommunales, gemeenten en verenigingen kunnen – bij 

voorbeeld op aangeven van de kringloopkrachten – online-
infosessies aanvragen via de gebruikelijke lesaanvraagtool op de 
Vlaco-homepage (vlaco.be, en doorklikken naar ‘lesanvraag’). 

• Een online-les duurt maximaal 1,5u. Deelname aan een online-
les kan enkel door vooraf in te schrijven bij de organiserende 
intercommunale (minstens mailadres en telefoonnummer). 
Het aantal deelnemers is beperkt tot de gebruikelijke 16, zodat 
interactie tussen lesgever en deelnemer gegarandeerd blijft.

• Online-lessen bieden we aan via het platform ZOOM. 

• Als deelnemer log je in zonder account via een link in een mail. 
Helemaal veilig en zonder moeite!

• We focussen ons dit jaar op een beperkt aantal online-infosessies 
die niet alleen goed in de markt liggen nu, maar zich ook perfect 
lenen voor een online-aanpak. Ben je zelf kringloopkracht en 
ben je geïnteresseerd in zulke online-sessie, of ken je mensen 
die interesse tonen? Maak er jouw lokale contactpersoon zeker 
attent op; misschien wil hij/zij wel een Vlaco-les inplannen. In de 
volgorde zoals ze ook in de Vlaco-lesaanvraagtool staan, gaat het 
om de volgende online-lessen:

 ͳ Voedselverlies - Tips en kookdemonstratie ‘Koken met 
restjes’: in de online-versie van deze infosessie leggen we de 
nadruk op tips rond bewaren, verwerken, plannen, koken … 
Lessen hierover kunnen we aanbieden vanaf november, maar 
aanvragen kunnen nu reeds gebeuren.

 ͳ Grasbeheer - Grasafval voorkomen en verwerken (hoofd-
thema 2): deze online-les behandelt alle items die ook in de 
‘fysieke’ lessen aan bod komen. We gaan vooral dieper in op 
grasalternatieven, maaiselgebruik en het oplossen van grote 
en kleine gazonproblemen. Grasmaaisel verwerken is vooral 
een zomers gebeuren, dus vanaf juli kunnen deze lessen 
worden ingepland; aanvragen kunnen uiteraard nu reeds 
gebeuren.

 ͳ Snoeihout: voorkomen en verwerken (hoofdthema 3): in 
de online-versie van deze infosessie focussen we op tips en 
tricks en komt heel wat inspirerend beeldmateriaal aan bod. 
Lessen hierover kunnen we aanbieden vanaf september, maar 
aanvragen kunnen nu reeds gebeuren.

 ͳ Kippen: de verzorging, de huisvesting (hoofdthema 5): in 
het najaar worden er nogal wat kippen- en kippenhok-acties 
ingepland in Vlaanderen (vaak uitgestelde voorjaarsacties). 
Tegen dat deze acties starten, is Vlaco klaar met en online-
lesaanbod over kippen, hun verzorging en huisvesting. Lessen 
hierover kunnen we aanbieden vanaf september, maar 
aanvragen kunnen nu reeds gebeuren.

 ͳ Thuiscomposteren in een notendop (hoofdthema 6): de 
online-versie hebben we al een aantal keer mogen uittesten 
en dat loopt prima. Lessen kunnen worden aangevraagd en 
onmiddellijk ingepland.

 ͳ Kringlooptuinieren in een notendop: qua aanpak een beetje 
vergelijkbaar met voorgaande notendop-sessie. Net als de 
voorgaande sessie kan ook deze infosessie nu reeds worden 
aangevraagd en ingepland.

 ͳ Water in de kringlooptuin: een nieuwe telg binnen het 
Vlaco-lesaanbod; ééntje die niet mocht ontbreken. Water 
is immers dé belangrijkste factor om sowieso te kunnen 
kringlooptuinieren. Vanaf juli kan deze les worden ingepland; 
aanvragen kunnen uiteraard nu reeds gebeuren.

 ͳ Urban gardening – thuiskringlopen in de stad: ook in een 
stedelijke omgeving kunnen we flink aan het thuiskringlopen 
gaan. Voor deze info hoef je je niet te verplaatsen, we brengen 
die online tot bij jou. Vanaf juli kunnen deze lessen worden 
ingepland; aanvragen kunnen uiteraard nu reeds gebeuren.

Hou zeker ook onze facebook-pagina in de gaten (zie https://www.
facebook.com/vlacokringloop/). Hier vind je de komende maanden 
meer info en updates over deze online-lesaanpak.

En ook al vind je dat onlinegedoe maar niets, dan wacht je rustig 
af tot de versoepeling van de maatregelen permanent is en dàn … 
vliegen we weer volop in de praktijkaanpak.

Kort#Krachtig
Vlaamse Compostorganisatie vzw

https://www.facebook.com/vlacokringloop/
https://www.facebook.com/vlacokringloop/
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BEDANKT VRIJWILLIGER

Beste Vlaco-vrijwilliger,

Wij werken van thuis uit en blijven net als jij gigantisch enthousiast in eigen kot en tuin.

Onze KringloopZINe van maart werd door de corona-omstandigheden enkel digitaal 
verspreid.

Ook de geplande Kringloopweekendactiviteiten zullen niet kunnen doorgaan. Erg 
jammer, maar we laten het hoofd niet hangen. 

😊

We zetten meer in op de digitale trein, want ook zo kunnen wij samen héél wat doen 
voor de biologische kringloop. Onze kringlooptips vinden hun weg via facebook, blogs 
en andere sociale media. Ook voor het Kringloopweekend dokteren we een digitale 
versie uit. Haak je wagon er zeker aan en verspreid, like en share naar hartenlust mee …

Wil jij zeker niets missen? Geef dan zeker je e-mailadres door via info@vlaco.be. Dan 
bezorgen we niet alleen de kringlooptips maar ook het tijdschrift KringloopZINe digitaal.

Kringloopgroetjes en een goede gezondheid toegewenst,

Team Thuiskringlopen

PS: Veel plezier met je Rucola-zaadjes. 
Een klein teken van onze grote 
appreciatie voor jullie kringloop-inzet 
die zich net als onze boodschap altijd 
verder uitzaait 🌱#samen erdoor

Bedankt kringloopkracht !
Laat ons samen vanuit ons kot en online 

de kringloop helpen.

Op Vlaco 
en op de 
kringloop  

kan je 
rekenen!
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