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Zaterdag 22 maart 2014:
Gratis compost voor uw tuin af te halen op de gemeentewerf
met pas voor de
milieustraat.
Op 22 maart is het landelijke
compostdag. Als dank voor het
scheiden van Groente-, Fruiten Tuinafval (GFT).
U kunt u tussen 9.00 uur en
12.00 uur maximaal 2 zakken
compost ophalen op de
gemeentewerf, Weltevreden 22
te De Bilt. Vergeet daarbij
vooral niet uw milieupas mee te nemen.
Wie het eerst komt wie het eerst maalt, want OP=OP.
Compost is perfect voor het gebruiksklaar maken van uw tuin als
natuurlijke bodemverbeteraar. Want het stimuleert de groei van
bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze, reguleert de
waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem.
Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle tuin- en
potplanten. Ideaal om nu te benutten Niet iedereen krijgt deze
nieuwsbrief: licht daarom uw buren ook even in om deze mogelijkheid
te benutten. En als u een buurman of buurvrouw die daarbij uw hulp
daarbij kan gebruiken is ons verzoek dat te doen.
Het ingezamelde GFT en groenafval wordt vergist en tot compost
verwerkt. Bij het vergisten wordt groene stroom opgewekt. Het blijkt
dat toch nog veel GFT in de gewone grijze container wordt gedaan.
Indien u veel tuinafval heeft loont het om zelf een eigen compostvat of
composthoop te maken. Ook kan een tweede GFT container worden
aangeschaft via de milieustraat. Een 140 liter container kost € 25,32
en een 240 liter container kost € 30,58 en kunt u afhalen van
maandag tot en met vrijdag op de gemeentewerf (dus niet op
zaterdag).
Overigens meer GFT-informatie op internet te vinden op
www.Doemeermetafval.nl.
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Onderzoek Geowetenschappen
Vanaf deze week enquêteert student Laurens Meershoek in onze wijk
bij ongeveer 50 woningen over het onderwerp energiebesparing.
Dit in het kader van een onderzoek dat hij met zes medestudenten van
de opleiding Milieu-maatschappij en Milieu-natuurwetenschappen van
de Faculteit Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht uitvoeren
in opdracht van BENG! (Biltse EnergieNeutrale Gemeenschap,
www.beng2030.nl).
Wij stellen uw medewerking hieraan op prijs!
G. Krom

