GFT/swill en
groenafval

brandstof voor energie-

een rol. Vooral in de zomer kan

opwekking. Tenslotte is directe

het afval ook gaan stinken. Goed
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beeld als bodemverbeteraar of

minder last van heeft. Veel

voor aanleg van paden.

gebruikte inzamelmiddelen zijn
de bekende rolemmers (al dan

Omschrijving
Groente-, fruit- en tuinafval (gft-

afval) bestaat in hoofdzaak uit
schillen en resten van groenten,
fruit en aardappelen, resten van
gekookt eten en onkruid, takjes
en bladeren (fijn tuinafval). De
plaatsen waar GFT in het algemeen
vrijkomt zijn de keuken en kantine
van uw bedrijf. Het organisch afval
uit bedrijfsrestaurants wordt ook wel
swill genoemd.
Groenafval is plantaardig afval dat
vrijkomt bij de aanleg en het
onderhoud van terreinen, tuinen en
perken van bedrijfsgebouwen. Het
betreft hier vooral wat grootschaliger
houtafval, zoals takken, boomstronken e.d.
Groenafval wordt vaak afgevoerd
door een hoveniersbedrijf.
Doel afvalscheiding
Het gescheiden GFT wordt voor het
grootste deel in composteer- en
vergistinginstallaties omgezet tot
compost. De compost wordt afgezet
in de land- en tuinbouw. Het biogas
dat bij vergisting vrijkomt wordt
ingezet als groene energiebron.
Groenafval kan ook worden
gecomposteerd of vergist. Daarnaast
kan het ook ingezet worden als
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