

Van het gft-afval uit uw biobak wordt 

waardevolle compost gemaakt. Compost 

lijkt qua structuur en uiterlijk wat op 

tuingrond, maar dat is het beslist niet. 

Het zijn de restanten van groen afval 

die vervolgens weer hergebruikt kunnen 

worden. Het is een vruchtbare hulpstof 

om in uw tuin te gebruiken. De planten 

zijn er dol op!

Hoe wordt compost gemaakt?

Het compost dat we in onze gemeente 

gebruiken, wordt door Orgaworld in 

Drachten verwerkt. De binnenkomende 

organische GFT-afval stromen 

worden gemengd met een speciaal 

composteringsentmateriaal, zodat een 

goed beluchtbaar mengsel ontstaat.  

 

Dit mengsel wordt op de 

composteringsvelden geplaatst. Hierna 

gaat het composteringsproces van start. 

Na 14 tot 21 dagen wordt het geheel 

gezeefd en gesorteerd, waarna de 

overblijvende compost wordt opgeslagen 

om te rijpen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op die manier blijft er een waardevolle 

grondstof over waar u en wij plezier 

van kunnen hebben. Van afval naar 

grondstof! 

 

 

 

 

Zo gebruikt u de biobak! 

De biobak wordt door veel mensen gebruikt voor tuinafval. Maar wist 

u dat u hierin nog veel meer groene afvalresten kwijt kunt? Wat dacht 

u van de etensresten die u overhoudt na het koken? Of de koffie uit uw 

koffiezetapparaat? In onze gemeente verdwijnt tussen de 22% en 27% van 

het gft-afval in de sortibak. Dat is jammer, want wanneer u dit in de biobak 

gooit maken we er een waardevolle grondstof van: compost! Hiernaast ziet 

u in één overzicht wat er wel én niet thuishoort in de biobak.  

Ook leest u op deze pagina tips om minder weg te gooien en geven wij 

u tips om de biobak fris te houden. U leest dit en meer op deze tweede 

themapagina over afval! Kijk voor meer informatie op www.t-diel.nl/afval. 
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Dit hoort er in 

uw Biobak En dit niet..

Bewaren & hergebruiken
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Thumbs-Up

Thumbs-Up

Tips en Tricks voor een schone en 
frisse biobak

Dit is slim om te doen Thumbs-Up

 Thumbs-Up Leg een pagina van een oude krant of een laagje stro onderin de container om aankoeken van 

afvalresten te voorkomen. Het voorkomt ook het vastvriezen van de biobak in de winter.

 Thumbs-Up Vul de biobak in laagjes: leg op een laag keukenafval een laagje gras, bladeren of ander 

tuinafval. Dit maakt het gft een stuk droger.

 Thumbs-Up Af en toe een handje zaagsel kan vocht en geurtjes opnemen.

 Thumbs-Up Gooi geen vochtig afval in de container: dit voorkomt broei en extra stank. Laat gemaaid gras 

bijvoorbeeld een dagje drogen en laat vochtige etensresten in het gootsteenbakje uitlekken. 

Dit laatste voorkomt ook het vastvriezen in de winter.

 Thumbs-Up Laat bij langdurige afwezigheid (bijvoorbeeld vakantie) de gft-container leeg achter. 

Dit kunt u beter niet doen

 w Kattenbakkorrels (ook niet van geperst papier/zaagsel) om vocht en geurtjes te absorberen;

 w Zout of antivriesvloeistoffen tegen vastvriezen, want die verstoren het composteringsproces.

 w Vloeibare etensresten als soep, koffie en melk.

 w Waspoeder op de bodem tegen stank.

 w Zuiveringszout of soda op de bodem van de vuilnisbak om vieze luchtjes te neutraliseren 

Thumbs-Up

Wat gebeurt er met het
afval uit uw Biobak?

Uiteraard is bewaren en hergebruiken beter dan 

weggooien. Veel voedsel kunt u langere tijd 

bewaren in de vriezer of de koelkast. Ook als het 

kleine hoeveelheden zijn, is het vaak slim om het 

te bewaren. Op die manier kunt u bijvoorbeeld 

1 keer per week alle kliekjes van die week eten. 

En wist u ook dat veel van de groenten die we 

standaard weggooien opnieuw gebruikt kunnen 

worden? Denk bijvoorbeeld aan dat stukje van 

de lente-ui dat u overhoudt. Wanneer u deze 

in water zet groeit deze vanzelf weer tot een 

volwaardige lente-ui. Ook bijvoorbeeld prei en 

bleekselderij kunt u thuis (na gebruik) weer 

opkweken.

Heeft u zelf ook een tip om minder weg te 

gooien of te hergebruiken? Wij horen het graag 

van u! Mail naar communicatie@t-diel.nl en 

win een klein biobakje voor in de keuken.

 b Wist u dat?

• Uit 1.000 kg gft-afval uiteindelijk 

ongeveer 400 kg compost 

ontstaat?

• U compost kunt kopen bij het 

composteerterrein? U kunt het 

beste van tevoren bellen om 

te vragen of er voldoende op 

voorraad is.

Wel Niet

Thumbs-Up

Composteerbaar bioplastic:  
niet in de biobak!
Bioplastic met Kiemplantlogo of OK compostlogo voldoen aan de eisen van composteerbaarheid. 

Toch mogen de verpakkingen waar zo’n keurmerk op staat niet in de biobak. Het duurt ongeveer 

12 weken voordat bioplastic volledig gecomposteerd is. Het composteringsproces bij Orgaworld, 

het bedrijf dat GFT-afval van onze gemeente composteert, duurt het totale proces slechts 14-21 

dagen. Het bioplastic wordt in die tijd dus niet volledig gecomposteerd en moet daarom achteraf 

alsnog uit het compost gefilterd worden. Daarom hoort het bioplastic thuis in de sortibak.

 

 


