
 
 

 
 
 

 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
Coolsingel 40 
3011 AD Rotterdam 
 
Schriftelijke vragen: Een circulaire oplossing voor GF-afval: wormenhotels 
 
         Rotterdam, 5 februari 2021 
 

Geacht college, 

Onze afvalberg neemt steeds verder toe. Het wordt dus alleen maar urgenter om te zorgen 
voor een circulaire manier van omgaan met ons afval om dit tegen te gaan. In het restafval zit 
per inwoner van Rotterdam per jaar gemiddeld 79,4 kilo groente en fruitafval (GF) en 51,1 kilo 
ander composteerbaar afval.1 Dit is zo’n 40% van al het Rotterdamse afval, het scheiden van 
GF-afval is wat GroenLinks betreft een ‘quick win’. 

Vorig jaar is de gemeente Rotterdam een pilot buurtcomposteren gestart met tien 
wormenhotels na een motie (19bb18145) van onze hand. Veel bewoners willen hun bijdrage 
leveren aan een duurzame circulaire stad door hun groente en fruitafval lokaal te 
composteren. Wij zouden graag zien dat deze vorm van composteren verder wordt uitgebreid. 
Meer huishoudens zouden gebruik moeten kunnen maken van deze slimme manier van GF-
afvalverwerking. Als dit GF-afval niet bij het reguliere afval wordt gegooid, scheelt dat een 
enorme afvalberg en blijft bovendien het restafval schoner en daarmee ook weer beter circulair 

in te zamelen. 

GroenLinks staat voor een circulaire stad waar afval wordt gezien als waardevol materiaal om 
te hergebruiken. Wij hebben dan ook de volgende vragen over de pilot met de wormenhotels: 

1. Hoe kijkt u terug op de pilot met de wormenhotels die vorig jaar heeft plaatsgevonden?  
2. Ziet u mogelijkheden om de pilot uit te breiden of een meer permanent karakter te 

geven? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet? 
3. Het Rotterdams Milieucentrum (RMC) heeft het wormenhotelproject geëvalueerd. Deelt 

u de analyse van het RMC? 
4. In andere steden zoals, Amsterdam en Gouda, worden al grote ondergrondse GFT-

containers en wormenhotels toegepast om ook voor bewoners van appartementen deze 
afval stroom apart in te zamelen. Ziet het college ook mogelijkheden dit soort 
containers in Rotterdam toe te passen? 

5. Hebt u nog verdere plannen voor het slim verwerken van GFT-afval? 

Met vriendelijke groet, 
 

 
Astrid Kockelkoren      

 
1 https://rotterdamsmilieucentrum.nl/2020/11/26/100-rotterdamse-wormenhotels-erbij/ 
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