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Van keuken tot tuin:
alles op de composthoop!
Schillen, koffiedik, klokhuizen, verwelkte bloemen … dagelijks organisch afval is goed voor eenderde van ons
vuilnis. Maar als drie kilo organisch afval correct verwerkt wordt, kan het een kilo compost opleveren. En dat is
een ideale voeding op lange termijn voor de tuin. Het is dus dubbel de moeite. Composteren maar!
Algemene informatie

Afvalstroom
beperken

moeilijkheid
papier

hergebruiken

impact
op het leefmilieu

verpakking
organisch

recycleren

kostprijs
WEEE

Doelstellingen
Het stimuleren van composteren thuis, in de gemeenschap (wijk, straat, ...), op kantoor, ...

Wat u nodig heeft
Collectieve compostplaats
Wat houdt het in? Een plek waar deelnemers hun afbreekbaar keuken- en tuinafval kunnen verzamelen om het
te composteren.
Hoe wordt het gebruikt? De krachten bundelen om een nieuwe gemeenschappelijke compostplaats te maken of
uw buren/collega's stimuleren om zich bij een bestaande compostplaats aan te sluiten.
Hoe beoordelen? De hoeveelheid organisch afval die zal gecomposteerd worden tijdens de EWAV in plaats van ze
weg te gooien bij het restafval.
Workshop rond composteren
Wat houdt het in? Een informatiesessie over de troeven van composteren. De voordelen en basisprincipes van
composteren worden er uitgelegd.
Hoe wordt het gebruikt? Nodig uw buren/collega's uit op de workshop om ze te overtuigen ook te gaan
composteren en erover te spreken met anderen.
Hoe beoordelen? Het aantal mensen dat begint te composteren thuis of op kantoor.
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Voorbereiding van de actie: aanvankelijke evaluatie van de situatie
1 maand vóór de EWAV
Collectieve compostplaats
Als er al een initiatief is in uw wijk, vraag dan aan wie het organiseert om het organisch afval dat in één week
naar de compostplaats gebracht wordt, te wegen.
Voorbereiding van de actie: ontwikkeling en productie
1 maand vóór de EWAV
Collectieve compostplaats
Als er al een compostplaats is: neem contact op met wie ze beheert om relevante informatie te verzamelen
waarmee u aan de slag kunt om uw buren/collega's te sensibiliseren en te informeren en om het initiatief te
promoten.
Als u er nog geen heeft: breng dan al wie geïnteresseerd is samen en vorm een werkgroep.
Vind een plek (privé of openbaar) en plan een overeenkomst met de eigenaar om die plek beschikbaar te maken.
Bepaal goede beheersregels: stel een verantwoordelijke aan, organiseer een procedure om compostmateriaal
binnen te brengen, bepaal de voorwaarden voor compostverdeling enz.
Breng uw buren/collega's en andere mogelijke deelnemers op de hoogte van de actie.
Bereid het terrein voor waar de compostplaats gevestigd zal worden. Voorzie weegschalen en mogelijk een bord
op de compostplaats, waarop deelnemers het gewicht van het meegebrachte organisch afval kunnen wegen.
Workshop rond composteren
Zoek iemand om de informatiesessie te leiden of volg zelf een korte cursus, zodat u de nodige uitleg kunt geven.
Beslis over een plaats, datum en tijdstip om deze sessie te organiseren.
Maak uw initiatief kenbaar. Geef praktische details over de informatiesessie (datum, plaats, tijdstip,
contactpersoon, registratie enz.). Geef de voorkeur aan papierloze communicatie (bv. via sociale netwerken). Indien
nodig maakt u enkele posters of brochures om op strategische plekken aan te brengen of achter te laten.
Maak een lijst met de namen en het aantal mensen die willen starten met composteren thuis.
Zorg dat u het gepaste materiaal heeft.
Implementatie van de actie
Tijdens de EWAV
Collectieve compostplaats
Breng de deelnemers samen op de compostplaats. Toon wat ze moeten doen en leg uit welke richtlijnen ze
moeten naleven bij het installeren van een nieuwe collectieve compostplaats. Denk eraan een feestelijk karakter te
geven aan de opening van een nieuwe collectieve compostplaats (bv.: het organiseren van een drink).
Vraag de deelnemers om het ingediende organische afval te wegen tijdens de EWAV en het gewicht op het bord
te noteren.
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Workshop rond composteren
Geef de informatiesessie. Vraag na afloop aan elke deelnemer die zegt dat hij gaat composteren om een register
te ondertekenen.
Methodologie voor de evaluatie

Collectieve compostplaats
Als er al een project bestaat, vergelijk dan het gewicht genoteerd tijdens de referentieweek vóór de EWAV en het
gewicht gemeten tijdens de EWAV. Het verschil vertegenwoordigt het organisch afval dat niet in de vuilnisbak
beland is dankzij deze actie.
Als u een nieuwe collectieve compostplek installeert, stemt het gewicht genoteerd tijdens de EWAV overeen met
het gewicht organisch afval dat niet in de vuilnisbak terechtkwam.
Workshop rond composteren
Tel het aantal mensen die meer gesensibiliseerd zijn (i.e. de mensen die aanwezig waren) en de mensen die
begonnen zijn met te composteren thuis of op kantoor.
Meer informatie
Algemene informatie rond individuele/collectieve compostplaatsen en een 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
Europese Week van de Afvalvermindering: www.ewwr.eu
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