Themadagen preventie 2014

Stop voedselverspilling

Opleiding composteren
De invoering van een composteerinstallatie thuis of in een gemeenschap, en uw familie, buren en collega's
aanmoedigen en informeren om regelmatig deel te nemen aan deze composteeractiviteit, is een zeer efficiënte
maatregel om te vermijden dat organisch afval in verbrandingsovens of stortplaatsen terechtkomt. Onvermijdelijke
voedselresten (bv. bananenschillen, eierschalen1, enz.) en groen afval (gras, bladeren, twijgjes en kleine takken)
kunnen gecomposteerd worden. Zo worden ze gerecycleerd in een gesloten lus, dicht bij de plaats waar het afval
gegenereerd werd. Dit leidt rechtstreeks tot budgettaire besparingen en vermijdt dat middelen verspild worden. Er
zijn composteerinstallaties van diverse omvang, voor alle soorten gebruikers: een wormenbak op uw balkon,
individuele en collectieve composthopen voor burgers in flatgebouwen of vrijstaande woningen, of nog
gemeenschappelijke installaties in privé- en openbare organisaties zoals scholen, kribbes en sociale centra. Welk
type composteerinstallatie u ook gebruikt, het zal u uiteindelijk een kwalitatieve bodemverbeteraar opleveren.
Compost = humus, een bodemverbeteraar die rijk is aan voedingsstoffen!
Een EWAV-actie over composteren bestaat uit een workshop of opleiding die de doelgroep meer bijbrengt over het
gebruik en de voordelen van compost. Daarnaast kan er ook een composteerinstallatie voor de gemeenschap
ingehuldigd worden, of kan men thuis composteren bevorderen.

Doelstellingen
Europese burgers ervan bewust maken dat ze dagelijks acties kunnen ondernemen om voedselverspilling te
verminderen, zelfs zogezegd onvermijdbare voedselverspilling
Het bewustzijn bij Europese burgers verhogen over goede gewoontes om voedselverspilling te verminderen
Familieleden, collega's, vrienden en anderen tonen hoe eenvoudig het is om te composteren en wat de
voordelen ervan zijn

Wat u nodig hebt
Een locatie om de workshop te houden
Informatie- en communicatiemateriaal: maak reclame voor uw composteerworkshop door posters op te hangen
op strategische plaatsen en via andere communicatiekanalen. Informeer de doelgroep over de actie door voor het
evenement informatie te geven over het belang van de vermindering van voedselverspilling en over hoe te
composteren.
Composteerfaciliteiten: als u een nieuwe composteerfaciliteit/-installatie opstart, zult u uw materiaal klaar
moeten hebben voor de lancering en de workshop. Afhankelijk van de schaal en de omvang van uw nieuwe
composteerzone, kunt u uit verschillende opties kiezen. U kunt meer informatie terugvinden in de EWAVcomposteerhandleiding. Als u een nieuwe composteerfaciliteit wilt oprichten voor uw gemeenschap: vraag steun
aan uw lokale overheid, huiseigenaars, werkgevers en andere betrokken personen.
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Afhankelijk van het gebied waar u woont. Vraag bij uw lokale overheid naar concreet advies over wat u kunt composteren.
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De actie voorbereiden
Voor de EWAV (op zijn minst een maand op voorhand)
Leer zo veel mogelijk over composteren thuis en in een gemeenschap om een duidelijk beeld te hebben van wat
u wilt doen
Deel uw ideeën en ga op zoek naar anderen die het idee kunnen steunen en zoek bondgenoten
Maak een poster om reclame te maken voor uw composteerworkshop
Raadpleeg het informatiemateriaal over het belang van de vermindering van voedselverspilling en over hoe te
composteren van de EWAV-website of gelijkaardige informatie van compostmeesters in uw buurt en stuur de
informatie per mail naar uw doelgroep of druk ze af en bezorg ze hen
Probeer verenigingen bij uw acties te betrekken om uw doelgroepen te bereiken
Vraag indien nodig hulp aan de compostmeester in uw buurt
Nodig mensen persoonlijk uit om aan het evenement deel te nemen
Als u een nieuwe composteerfaciliteit opstart: bereid uw materiaal voor
Voor een composteerinstallatie in een gemeenschap:
o Ga na wat er aan te pas komt bij een composteerinstallatie voor een gemeenschap
o Definieer duidelijk de reikwijdte van het project (het is oké om klein te beginnen)
o Vraag steun aan alle geledingen van de gemeenschap (buurt, werkplaats, school) en vraag naar hun
input/mening
Voor de EWAV (een of twee weken op voorhand)
Maak meer reclame voor uw evenement, herinner de mensen aan uw evenement en nodig ze opnieuw uit
Geef duidelijke instructies aan de deelnemers over welke soorten organisch afval gecomposteerd kunnen
worden (zie hier)
Nodig de deelnemers uit om hun organisch afval apart te houden en het mee te brengen op de dag van de
EWAV-actie

De actie implementeren = dag van de actie!
Bereid de oprichting van uw composteerfaciliteit voor
Geef uw opleiding/workshop composteren
Gebruik het evenement om meer informatie te geven over het probleem van voedselverspilling en om nuttige
tips te geven aan de deelnemers over hoe ze voedselverspilling in het dagelijkse leven kunnen verminderen; deel het
informatiemateriaal uit
Neem foto's en maak filmpjes
Voer een afvalaudit uit (EWAV food waste calculator) om te evalueren hoeveel organisch afval de deelnemers
naar het evenement meebrengen: dit is de hoeveelheid afval die wordt vermeden dankzij uw EWAV-actie!
Vraag de deelnemers naar hun contactgegevens zodat u de actie later kunt evalueren met een tweede audit. Ga
na welke van de deelnemers van plan zijn om te composteren, thuis of via het compostprogramma in hun
gemeenschap. Rapporteer deze informatie aan uw Coördinator
Moedig deelnemers aan om in de toekomst gebruik te maken van de composteerinstallatie in de gemeenschap
of om thuis te composteren!
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Evaluatie en feedback
Na de EWAV
Geef feedback aan uw Coördinator: aantal deelnemers, hoeveelheid vermeden afval, enz.
Stuur foto's en video's van uw actie naar uw Coördinator
Voer nog een afvalaudit uit (EWAV food waste calculator) 2 weken na de EWAV-actie, om te meten hoeveel
organisch afval de deelnemers composteren. Zo kunt u evalueren hoeveel afval er gemiddeld wordt vermeden
dankzij uw EWAV-actie rond compost, en kunt u nagaan of het evenement een blijvende impact heeft gehad. Ga ook
na welke van de deelnemers thuis is beginnen te composteren of deelneemt aan een gemeenschappelijk
compostproject, en wie nog van plan is dit te doen. Stuur de resultaten naar uw EWAV-coördinator
Impact op middellange en lange termijn
Als u een langdurige impact wilt voor uw EWAV-composteeractie, zult u na verloop van tijd waarschijnlijk uw
opleiding moeten herhalen (een of twee keer na 3-6 maanden, afhankelijk van uw publiek)

Meer informatie
Informatiemateriaal
o Food waste and its impact: Do you dare to be aware?
o Practical guide: Home and community composting
o Tips to reduce food waste:
- Shopping & Planning
- Storing
- Cooking & Eating
- Use-by / best-before dates
o Composting guides in other languages:
- Composter Pour Réduire Ses Déchets, Brussels Environment (FR)
- Composteren om mijn afval te verminderen – Praktische gids. Leefmilieu Brussel (NL)
Voorbeelden van acties
o Composting in school (ES):
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2011-Case%20studies_School_Mallorca-Spain.pdf

o

The zoo improves the Earth (ES):
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2012_Case%20Studies_Others_Catalonia.pdf

o

“eRRRe al cubo”, Ribadedeva Reduce y Recupera - Composting action at school (ES):
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2011-Case%20studies_Administration_Asturias.pdf

o

“Compost a gonfie vele” (IT):
http://www.comune.bra.cn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14596:bra-partecipa-allasettimana-europea-per-la-riduzione-dei-rifiuti-2012&catid=1&Itemid=108

o Good practices of home composting and community composting: Inventory of good practices
regarding (bio-)waste minimization in , MINIwaste project, pp. 9-109:
http://www.miniwaste.eu/mediastore/fckEditor/file/Miniwaste_good_practices_inventory.pdf

Website/contactgegevens van de EWAV-coördinator:

www.ewwr.eu/list-organisers

Europese Week van de Afvalvermindering:

www.ewwr.eu
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Relevante betrokken personen:
o European Compost Network (ECN): www.compostnetwork.info
o Composta en Red (ES): www.compostaenred.org
o Composting Network (UK) : www.communitycompost.org
o Consorzio Italiano Compostatori (IT): www.compost.it
o The European Consumer Organisation (BEUC): www.beuc.org/food
o Worms ASBL (BE): www.wormsasbl.org
o Vlaco, Flemish Compost Organisation: http://www.vlaco.be/en/vlaco-vzw/info
Interessante links
o European Commission: Stop Food Waste
o European Environment Agency (EEA)
o European Environmental Bureau (EEB)
o Food and Agriculture Organization (FAO)
o Love Food Hate Waste
o Love Food Hate Waste: Food waste recycling - What to do with the food you can't eat?
o OECD Food Chain Network
o SAVE FOOD initiative
o Slow Food Movement: www.slowfood.com
o Think.Eat.Save.
o Zero Waste Europe: International compost awareness week and Reasons to do composting
o Zero Waste Alliance: Learn how to start a simple compost system
Publicaties
o Association of Cities and Regions for Recycling and sustainable Resource management (ACR+): Bio-waste
composting. Management options for 6 composting strategies.
o Association of Cities and Regions for Recycling and sustainable Resource management (ACR+): Organic
Waste Composting. Technical Factsheet, Biological Waste Treatment.
o Eunomia: Economic Analysis of Options for Managing Biodegradable Municipal Waste. Final Report to the
European Commission.
o European Commission: Green Paper on the Management of Bio-waste in the EU.
o Favoino, Enzo/ Hogg, Dominic on behalf of the International Solid Waste Association (ISWA): The
potential role of compost in reducing greenhouse gases. Waste Management & Research, 2008.

Met de financiële steun
van de Europese Commissie

