In opdracht van
Circulus/ Berkel Milieu

Landelijke Compostdag

Plaats
Deventer, op De Brink, de
Ulebelt en overige
uitdeellocaties.
Activiteit
Uitdelen van GFT-compost
aan bewoners van
Deventer. Promoten van
gescheiden inzameling van
GFT
Probleem
Hoewel afvalscheiding in
Deventer steeds beter
verloopt, komt nog steeds
veel waardevol GFT-afval
in het restafval terecht.
Oplossing
Het belang van het
scheiden van GFT-afval
onder de aandacht
brengen.
Resultaat
Bewustwording over de
waarde van GFT als
grondstof en het belang
van het scheiden van
groenafval. Minder GFT in
het restafval en daardoor
lagere kosten van
afvalverwerking.
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Achtergrond
In de afgelopen jaren neemt afvalscheiding in Deventer flink toe.
Waardevolle grondstoffen blijven zo behouden voor nieuwe toepassingen.
Dat geldt ook voor de fractie groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Het door
Ciculus/ Berkel-Milieu ingezamelde GFT wordt omgezet in compost en
groene energie. Toch komt ook nu nog steeds veel GFT bij het restafval
terecht en wordt dan ook verbrand.
De jaarlijkse Landelijke Compostdag in het voorjaar heeft als doelstelling om
burgers te laten zien hoe waardevol GFT als grondstof is – en om draagvlak
te krijgen voor het scheiden van GFT. De Ulebelt ondersteunt
Circulus/Berkel in deze doelstelling.
Jaarlijkse actie
De Vereniging van Afvalbedrijven en Branche Vereniging Organische
Reststoffen organiseren ieder jaar de Landelijke compostactie, in
samenwerking met veel afvalbedrijven en gemeenten. Door het gratis
uitdelen van GFT-compost bedanken bedrijven en gemeenten de inwoners
voor hun inspanning om GFT-afval gescheiden aan te leveren. Daarnaast
kan iedereen op deze manier kennis maken met compost als waardevol
product van GFT-afval.
Waardevolle compost
Aangezien composteren goedkoper is dan het verwerken van restafval,
worden op deze manier de kosten van afvalverwerking omlaag gebracht.
Daarnaast is meer compost heel goed voor het milieu! Gebruik van deze
natuurlijke bodemverbeteraar zorgt er namelijk voor dat er minder kunstmest

en water nodig zijn en minder bodemziekten voorkomen. Ook draagt
compost bij aan het vastleggen van CO2 in de bodem, en helpt het daarmee
in de strijd tegen de opwarming van de aarde. En iedere kilo GFT die niet
met het restafval mee verbrand wordt, scheelt weer in de CO2-uitstoot van
de verbrandingsinstallatie. Kortom, redenen genoeg om GFT-afval goed te
scheiden!
Activiteiten in Deventer
Sinds 2006 ondersteunt De Ulebelt de gemeente Deventer en
Circulus/Berkel-Milieu bij de jaarlijkse compostactie in Deventer.

Straattheater op de Brink
tijdens de compostactie
van 2014

Bezoekers worden zo
nodig een handje geholpen
om de compostzakken op
de fiets te laden

De Ulebelt levert een actieve bijdrage aan de doelstelling van deze dag. Met
een vrolijke actie op de warenmarkt op zaterdag vraagt zij aandacht voor het
thema, inspireert zij bezoekers met het hoe en waarom van compost, laat zij
allerlei toepassingen daarvan zien en bevordert zij zo het gescheiden
aanleveren van GFT.
Op vijf vaste plekken in worden die dag zakken GFT-compost uitgedeeld.
Inwoners van de gemeente Deventer kunnen tijdens de Compostdag
maximaal vijf zakken van 20 liter ophalen.
Resultaten
De compostactie trekt jaarlijks veel bezoekers. De compost is aan het einde
van de dag schoon op!. De populariteit van het gratis uitgedeelde materiaal
is natuurlijk groot, maar ook de inzamelingscijfers van GFT laten jaar na jaar
een stijgende lijn zien.

