Verslag werkgroep Energiestromen, afvalstromen, kringlopen (2de
Stadsboerenconferentie Museum Rotterdam, 12 juni 2015)
Deelnemers:
Caroline Zeevat, Bas Rozenbeek , Fransje Joncker, Caroline de Vlaam, Jan Hendrik Bos, Leontine van
de Meer, Udo Pesch (TU Delft en toehoorder), Sjouk Hoitsma (gespreksleider en verslag)
Het verslag van de vorige workshop is gemaakt door Franje en Jan Hendrik en op 13 maart aan
Nicole van Dijk gestuurd. Op een of andere manier is dat verslag niet opgemerkt en heeft geleid tot
de indruk dat de groep ‘Afvalstromen’ niet meer zou bestaan, het geen niet het geval is.
Caroline de Vlaam geeft een introductie over de Opleiding tot Compostmeester die zij in Vlaanderen
heeft gevolgd. Ze vertelt over het Vlaamse systeem dat al meer dan 40 jaar bestaat. De
compostmeesters geven voorlichting aan particulieren en zijn als vrijwilliger verbonden aan de
compostverwerking van de gemeente. Ze krijgen een professionele opleiding, maar het werk blijft
vrijwillig. In Vlaanderen is het geheel ingeburgerd. Vanuit de koepel van Vlaamse composteerders
wordt financieel bijgedragen aan dit systeem.

Caroline is 1 van 2 compostmeesters in Rotterdam, ze geeft cursussen op haar tuin, bij volkstuinen
en ander tuininitiatieven. Ze is bezig met anderen om een opleiding voor composteren op te zetten.
Ze geeft ook een korte uiteenzetting van compostmethoden: in een bak of vat in de tuin, , in een
wormenbak, door middel van de Bokashi methode (fermenteren)
Een aantal mogelijkheden van composteren en initiatieven over composteren in Rotterdam wordt
besproken. Ook de regulering van composthopen vanuit de gemeente komt aan de orde. Leontine
van der Meer heeft bijgedragen aan de tekst op de site van Gemeente Rotterdam en dit geeft de
mogelijkheid om daar direct op te reageren. Er is duidelijk onderscheid tussen composteren op
buurtniveau als burgerinitiatief en het bedrijfsmatig composteren . Voor bedrijfsmatig, grootschalig
composteren is een vergunning nodig en voorzieningen om het milieu te beschermen. Voor
kleinschalig composteren ligt dit anders. Ook de hoeveelheid die KAN worden verwerkt is anders.
Buurtcomposteren heeft eerder een voorbeeld- en bewustwordingsfunctie. Dit is een punt van
aandacht.
De bedoeling is om bij deze bijeenkomst een doel te formuleren dat over 2 jaar gerealiseerd kan
worden:
DOEL: 20 compostmeesters/meesteressen op buurttuinen met goed functionerende composthopen.
Wat is er nodig om dat te bereiken?





Een regionaal centrum waar brede voorlichting kan worden gegeven
Opleiding tot compostmeester (faciliteren door de overheid?)
PR campagne voor bewustwording van de bewoners/gebruikers
Het netwerk van compostinitiatieven en behoeften inventariseren (via platformgroep?)

Taak compostmeester:



Kennisoverdracht
Beheer

Samenwerking met anderen die compost minded zijn:




Rotterdams Milieucentrum
IVN
Siemen Cox (wormenfarm Rotterzwam)

De meeste deelnemers verklaren zich bereid om een bijdrage te leveren aan een werkgroep
Composteren in Rotterdam:
Fransje Joncker wil het netwerk inventariseren
Bas Rozenbeek wil de opleiding tot compostmeester volgen
Caroline Zeevat wil faciliteren
Caroline de Vlaam wil is al bezig met het het ontwikkelen en opzetten van een opleiding tot
compostmeester en heeft een netwerk. ze geeft al cursussen. Leren composteren en
compostmeester worden is niet hetzelfde. Wil actief blijven bijdragen aan composteren in
Rotterdam e.o., dus ook meedenken.
Jan Hendirk Bos wil zich verdiepen in de wetgeving , ruimtelijke vraagstuk en organisatie (is daar ook
al mee bezig).
Leontine van de Meer is aanspreekpunt voor milieuvragen en kan feedback geven vanuit de
gemeente, in afstemming met de gemeente.
Sjouk Hoitsma faciliteert vanuit Museum Rotterdam en kan historisch perspectief geven.

Er is dus een Werkgroep Composteren in Rotterdam!
Ieder die zich hiervoor wil inzetten kan zich aanmelden bij Sjouk Hoitsma
s.hoitsma@museumrotterdam.nl

'janhendrik@volhoudbaar.nl','janhendrikbos@gmail.com', Hoitsma, Sjouk
<S.Hoitsma@museumrotterdam.nl>,Vlaam', 'Caroline de <cc.devlaam@xs4all.nl>,Zeevat, Caroline
<zeevat@luna.nl>,j', 'francine <francinema@live.nl>, Bas Rozenbeek
<basrozenbeek@howarchitectuur.eu>

