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Van de keuken tot de tuin:
composteren maar!
Groente- en fruitschillen, koffiedrab, verwelkte bloemen ... 1/3 van onze vuilnisbakken zit gevuld met dagelijks
organisch afval. 3 kg organisch afval kan na adequate behandeling 1 kg compost opleveren, compost waarmee de
tuinbodem duurzame voeding binnenkrijgt. Het sop is dus dubbeldik de kolen waard! Composteren dus maar!
Algemene informatie
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Doelstellingen van deze actie
Aanmoedigen om thuis of in groep (wijk, straat, ...) of op het werk te composteren.

Voorbeelden van hulpmiddelen om deze actie te realiseren
Wijkcomposteren
Wat is dat? De deelnemers brengen op een plek hun biologisch afbreekbaar keuken- en tuinafval samen, om het
te composteren.
Gebruik? Begin met verschillende mensen aan wijkcomposteren of spoor uw buren, collega’s aan om aan een
bestaand initiatief voor wijkcomposteren mee te doen.
Wat evalueren? De hoeveelheid organisch afval die tijdens de EWAV wordt gecomposteerd en dus niet samen
met het restafval wordt weggegooid.
Een compostatelier
Wat is dat? Een infosessie over de voordelen van composteren. De principes van het composteren en de
basisprincipes krijgen er toelichting.
Gebruik? Nodig uw buren, collega’s,… uit op het atelier. Spoor ze zo aan om met composteren te beginnen en er
over rond te vertellen.
Wat evalueren? Het aantal personen dat zich inzet om thuis met composteren te beginnen.
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Voorbereiding van de actie: evaluatie van de aanvankelijke situatie (audit)
1 maand voor de EWAV
Wijkcomposteren
Als er rondom u een initiatief bestaat, vraag dan aan de verantwoordelijken om het gewicht biologisch
afbreekbaar afval dat gedurende een week naar de compost wordt gebracht te wegen.
Voorbereiding van de actie: uitwerken en opzetten
1 maand voor de EWAV
Wijkcomposteren
Bestaat het al: neem voor relevante informatie contact op met de verantwoordelijken. Daarmee kunt u dan uw
buren, collega’s,… sensibiliseren en informeren én het initiatief promoten.
Bestaat het nog niet: breng geïnteresseerde mensen samen in een werkgroep.
Zoek een (privé- of openbaar) terrein en zorg voor een overeenkomst voor terbeschikkingstelling met de
eigenaar.
Stel regels voor goed beheer op: verantwoordelijk voor de site, organisatie van de aanvoer van composteerbaar
materiaal, manier waarop de compost wordt verdeeld, ...
Breng uw buren en/of andere potentiële deelnemers op de hoogte van de actie.
Bereid de plek waarop gecomposteerd zal worden voor. Zorg in de buurt van de compostinstallatie voor een
weegschaal en eventueel voor een bord, waarop de deelnemers het gewicht van het aangevoerde biologisch
afbreekbare afval kunnen noteren.
Compostatelier
Zoek iemand om de infosessie in goede banen te leiden of volg zelf een korte opleiding, zodat u uitleg kunt
geven.
Beslis over de plaats, de datum en het tijdstip waarop de sessie zal doorgaan.
Geef ruchtbaarheid aan uw initiatief. Communiceer de praktische informatie over de infosessie (datum, plek,
tijdstip, contactpersoon, inschrijving, ...). Denk voornamelijk aan communiceren zonder papier (bijv. via de sociale
netwerken). Maak indien noodzakelijk enkele affiches en flyers op, om op strategische plekken te leggen.
Voor de namen en het aantal personen die zich engageren om thuis te beginnen composteren bereidt u een lijst
voor.
Maak een stand van zaken van de inschrijvingen.
Schaf u het nodige materiaal aan.
De actie uitvoeren
Tijdens de EWAV
Wijkcomposteren
Breng de deelnemers samen op de plek waar er gecomposteerd zal worden. Toon hen hoe u bij een nieuw
initiatief voor wijkcomposteren te werk gaat en welke regels van goed beheer er dan gelden. Denk erom een
feestelijk startschot te geven aan het initiatief voor wijkcomposteren (bijv. met een glaasje erbij).
Vraag aan de deelnemers om tijdens de EWAV het biologisch afbreekbare afval te wegen en het gewicht op het
bord te noteren.
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Compostatelier
Geef de infosessie. Bij afloop vraagt u elke deelnemer die zich engageert om thuis of op het werk met
composteren te beginnen een register te ondertekenen.
Evaluatiemethode (meten van de resultaten)
Wijkcomposteren
Bestaat er reeds een composteerproject, vergelijk dan het gewicht dat gemeten werd in de week van referentie
vóór de EWAV met het gewicht tijdens de EWAV. Het verschil komt overeen met het biologisch afbreekbare afval
dat dankzij uw actie niet in de vuilnisbak terechtkwam.
Bij een nieuw initiatief voor wijkcomposteren komt het gewicht dat tijdens de EWAV wordt gemeten overeen
met het gewicht biologisch afbreekbaar afval dat niet in de vuilnisbak terechtkwam.
Compostatelier
Tel het aantal gesensibiliseerde (namelijk aanwezige) personen en het aantal personen die zich engageerden om
thuis te beginnen composteren.
Meer informatie
Algemene informatie over individueel en collectief composteren en lijst met initiatieven (Brussel, België):
http://www.wormsasbl.org/
Voorbeelden van acties (meer voorbeelden op www.ewwr.eu) :
https://www.youtube.com/watch?v=OHeez6fWabU
http://vimeo.com/45184347
European Week For Waste Reduction
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