
 

Je GF Afval inleveren in de Tropentuin 
 

 

 

1. Controleer voor het wegen en inleveren of jouw GF-afval alleen bestaat uit afval dat past 

in een tumbler. Welk afval in de tumbler mag staat op de Afval naar Oogst zakken en op 

de instructieposter bij de tumbler.  

 

2. Weeg je afval voordat je het in de tumbler stopt! Dit kan je doen op de weegschaal die in 

de kas van de Tropentuin staat. Is de kas opslot? Voer dan de code “864” in op het 

hangslot, en druk op de witte knoppen om binnen te komen.  

 

3. Nadat jij je GF afval hebt gewogen noteer je het gewicht op de weeglijst, samen met je 

naam en de datum. 

 

4. Doe het GF afval in een Tumbler waar een groen bordje bij hangt. Een groen bord bij een 

Tumbler betekend dat deze open is. Is er geen Tumbler met een groen bordje? Kies dan 

voor een Tumbler met een wit bordje, doe dit alleen als er geen Tumblers met een groen 

bord beschikbaar zijn. Heeft de tumbler een rood bordje? Dan is de Tumbler gesloten, 

doe er geen afval bij.  

 

5. Verscheur je zak met GF afval als je het inlevert, anders composteert het afval minder 

goed! 

 

6. Nadat je het GF afval hebt ingeleverd in de tumbler moet je hetzelfde volume aan droog 

materiaal toevoegen. Droog materiaal kan droog afgevallen blad, houtkrullen/zaagsel of 

verscheurd papier/karton zijn. Dit materiaal zorgt ervoor dat het compost niet te nat wordt. 

Het droog materiaal kan gevonden worden in de bakken onder de Tumbler. 

 

7. Als laatste dient de tumbler een keer rondgedraaid te worden, dit is voor het mengen van 

het GF en het droog materiaal en voor de zuurstoftoevoer. Na het draaien moet de kant 

met  "UP" aan de bovenkant te zien zijn voor een goede beluchting.  

 

8. Je bent klaar! Hopelijk zien we je snel weer! Als je geen Afval naar Oogst zak meer hebt 

kan je een nieuwe meepakken uit de kas!  

 

 

 

 


