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Initiatief
vanuit
de
gemeente
Privé
appartementsgebouwen
Vrij toegankelijk kleine (<
15
gezinnen)
composteerplaats
90%
keukenafval
(+
structuurmateriaal)
Minimale investerings- en
implementatiekosten
Afvalpreventieproject
Op basis van enkel
vrijwilligers
Gemakkelijk
reproduceerbaar

DEMOGRAFIE & WONEN (2006)
Aantal inwoners
Aantal gezinnen
2
Bevolkinsdichtheid (inwonders/ km )

31963
12000
430

% opp. appartem t.o.v. opp. huizen &
appartem
Aantal sociale appartementen

0.7%
-

AFVAL (2006)
3

Totaal huishoudelijk afval in kg/ inwoner
Selectief ingezameld afval in kg/ inwoner
Restafval in kg/ inwoner
1
Groen of GFT zone
2
Kost verbranding 1 ton afval bij IVM in Euro

533 (559)
2
325 (378)
2
178 (152)
Groen
107,5

Prijs huisvuilzak restafval in Euro
Aantal compostmeesters
Aantal actieve compostmeesters
Aantal buurtcomposteringsprojecten
Aantal gesubs. compostvaten verkocht

1.25/ 60l
15
15
2
2588

BESCHRIJVING BUURTCOMPOSTERINGSPROJECT
In Elslo betreft het een open kleine composteerplaats achterin (tussenin de garageboxen en
een haag die de afsluiting vormt met een huis) twee nieuwbouw appartementsblokken (9 en 5
appartementen respectievelijk).
Het kleine BC park (2m op 6m) werd in 2005 opgericht op privé domein. Het BC park is niet
zichtbaar van op de weg en is vrij toegankelijk, waardoor de appartementsbewoners op elk
moment hun keukenafval mogen brengen.
De afstand voor het brengen is minder dan 50m, de bewoners brengen zelf hun afval en er is
geen verplichte registratie. Sommige appartementsbewoners brengen dagelijks hun afval,
anderen 2 tot 3 maal per week. Eén van de bewoners (gepensioneerde) van de appartementen
houdt toezicht op de 3 vaten en de bak. Deze persoon voegt op dagelijkse basis wat
structuurmateriaal (houtsnippers) toe aan de verschillende vaten en de bak.
De groendienst van de gemeente brengt maandelijks één zak van 60 l met houtsnippers. Als de
vaten en de bak vol zijn, komt er op vraag van de toezichthouder een compostmeester langs
om te keren. Bij het zeven komt nog een andere CM een handje toesteken.
1

Groenzone: Keukenafval wordt niet apart ingezameld. Groenafval wordt aan huis ingezameld van april tot oktober
hetzij door de burger gebracht naar het containerpark. GFT zone: Groente, Fruit en Tuinafval wordt tweewekelijks aan
huis ingezameld door lokale of bovenlokale autoriteiten
2
Kostprijs als vennoot (inclusief milieuheffing en zonder BTW)
3
Gemiddelde voor Vlaanderen
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De geproduceerde compost (10 zakken van 60l op jaarbasis = +/- 300kg) wordt door de CM
meegenomen voor eigen gebruik. 80% van de 14 appartementen doen mee (= 11
appartementen). Dit aantal is een toename in vergelijking met 2005.

DOEL VAN HET PROJECT
Dit buurtcomposteringsproject wordt aanzien als een aanvullende activiteit op het
thuiscomposteren binnen het kader van afvalpreventie. Aangezien de betrokken
intercommunale (IVM) het keukenafval niet afzonderlijk inzamelt, tracht de gemeente
alternatieven te vinden voor deze afvalstroom op het niveau van de (kleine) appartementen.
Een bijkomende doelstelling is de voorbeeldfunctie voor de burgers.

INFORMATIE, COMMUNICATIE EN CAPACITEITSONTWIKKELING
Op initiatief van de milieuambtenaar werd in samenspraak met de schepen van leefmilieu in
2002 beslist te starten met een BC park. Aan de hand van een gunstige respons op een
schriftelijke bevraging van de appartementsbewoners werd een infoavond voor de bewoners
van beide appartementsblokken georganiseerd. Tijdens deze infoavond werd het systeem
toegelicht door de milieuambtenaar en de compostmeesters (snelcursus composteren: wat is
composteren, hoe werkt het, wat mag erin – wat niet, veel voorkomende vragen,…). Het
initiatief vond weerklank bij de bewoners en het BC park was een feit. Het BC park werd
opgezet bestaande uit 3 vaten en 1 bak en een zelf gemaakt informatiebordje (A3) van wat in
de vaten en bak mag en wat niet. De bewoners kregen een brief met richtlijnen en één van de
bewoners werd gevraagd om toezicht te houden op het BC park en problemen te signaleren
aan de compostmeester en milieuambtenaar. Regelmatig verschijnt er een artikeltje over het
project in het gemeentelijk infoblad. Bij problemen wordt een schrijven gericht naar de
appartementsbewoners.

TECHNISCHE DETAILS
Dit BC park is de eenvoud zelve: 3 vaten, een beluchtingsstok en een bak met deksel dat door
de gemeentelijke diensten werd aangemaakt. Het percolaat wordt niet opgevangen. Een A3
bordje, met instructies van wat in de vaten en bak mag, werd goed zichtbaar opgehangen.
Daarnaast heeft de CM nog een aantal werkinstrumenten ter beschikking als handschoenen,
een riek en een schop. De mensen hebben een emmertje naar eigen keuze voor het opslaan
en brengen van hun keukenafval.
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FINANCIËLE DETAILS
INVESTERINGSKOSTEN
Het BC park werd ontwikkeld met een minimaal budget. De investeringskosten bedroegen min
of meer 250 Euro.
PERSONEELSKOSTEN
Voor de opstart van dit BC park dienden de volgende werkuren in acht te worden genomen:
2 mandagen voor de milieuambtenaar (bespreking met schepen, uitnodigingen schrijven en
versturen, voorbereiden en organiseren van een infoavond, schrijven van brief met richtlijnen,
ontwerpen van de affiches voor op het BC park), 1 mandag voor de technische dienst van de
gemeente voor het maken van de bak en het brengen van vaten en de bak naar Elslo en
tenslotte de deelname van de CM aan de voorbereidende activiteiten.
LOPENDE KOSTEN
Het implementeren van het project vergt een minimale inzet van de milieuambtenaar (1 uur/
maand): zij telefoneert regelmatig naar de toezichthouder en de CM om de stand van zaken te
kennen. Daarnaast wordt, door de stadsdiensten, éénmaal per maand een 60l zak met
houtsnippers afgezet aan het BC park. Aangenomen wordt dat deze verplaatsing door de
groendienst gecombineerd wordt met andere activiteiten. Het overige werk gebeurt door
vrijwilligers (toezichthouder en CM) en heeft dus geen financiële consequenties.

ANDERE TE VERMELDEN ZAKEN
Voor dit BC park werd geen stedenbouwkundige vergunning noch een milieuvergunning
aangevraagd.

TOEKOMSTPLANNEN PROJECT
Aangenomen wordt dat, onder gelijk blijvende omstandigheden, dit project zal blijven lopen.
De milieuambtenaar is steeds op de uitkijk om nieuwe projecten op te starten. Daarbij wordt
vooral gekeken naar appartementsblokken met een minimale groene ruimte achterin. Gerekend
wordt op de nieuw aan te werven gemeentelijke duurzaamheidambtenaar om nieuwe projecten
op te starten en op te volgen.

REDENEN VOOR SUCCES EN UITDAGINGEN
Sterktes/ successen
 Kleinschalig, beheersbaar
 Nabijheid (< 50m)
 Doorlopend open
 Bereidheid bewoner om toezicht te
houden
 Bereidheid CM om onderhoud te
verzekeren in ruil voor compostgebruik
(win-win situatie)
 Direct contact tussen toezichthouder,
CM en milieuambtenaar
 Bereidheid van bewoners om deel te
nemen
 80% van het keukenafval van 14
appartementsbewoners wordt niet langer
met het restafval meegegeven
 Is reproduceerbaar

Zwaktes/ uitdagingen
 Keukenafval soms in te grote stukken
aangeboden
 Soms wordt afval gebracht dat niet
thuishoort bij het composteren (planten
met plastiek en aarde)
 Toezicht steunt op de bereidheid van een
gepensioneerde bewoner: wat als die
persoon wegvalt?
 Vraag van CM om verplaatsingskosten uit
te betalen
 Onduidelijk of dit project ook een
educatieve waarde heeft (bewoners
aanzetten tot gescheiden houden en
brengen van afval in het algemeen)

CONTACTGEGEVENS
Corry van de Woestyne
Milieuambtenaar
Tel:
+32 (0)9 216 05 56
E-mail:
corry.vandewoestyne@evergem.be
Website:
www.evergem.be
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