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Met een composthoop in de 
eigen tuin hoeft je minder 
afval in de gft-bak te gooi-
en. Door compost te gebrui-
ken verbetert de grond en 
het bodemleven. Er ontstaat 
een humusrijke tuingrond 
die minder snel uitdroogt en 
waarin planten beter groei-

en. Composthopen bieden 
ook nestruimte en voedsel 
voor egels. Regenwormen, 
pissebedden en andere dieren 
helpen bij het verteringspro-
ces van het groenafval en zijn 
zelf weer voedsel voor vogels. 
Vlinders voeden zich met mi-
neralen uit de composthoop.

Compost maken, hoe doe 
je dat?
Het groente-, fruit- en tuinaf-
val wat je normaal in de gft-
bak gooit, gebruik je voor het 
maken van compost. Het mak-
kelijkst is om dit te verzamelen 
in een compostbak, verkrijg-
baar bij de meeste tuincentra. 
Wissel keukenafval met tuin-

afval af voor een goede struc-
tuur, en zorg dat het afval niet 
te grof is. Knip takken bijvoor-
beeld in kleinere stukken. Zet 
de compostbak het liefst op 
een plek met halfschaduw en 
geef het bij droogte af en toe 
een beetje water. Net zoals je 
bij de plantjes in je tuin zou 
doen. Ook is het belangrijk 
om af en toe de compost om 
te scheppen voor een goede 
beluchting. Na 4 tot 6 maan-
den, wanneer de compost 
naar aarde ruikt, is het klaar 
voor gebruik.

Meer weten? Kijk dan eens 
op www.milieucentraal.nl en 
www.drenthegeeftdoor.nl

Zelf compost maken

Contactinformatie
Bezoekadres:
Gemeentehuis Tynaarlo
Kornoeljeplein 1, 9481 AW Vries
Gemeentewerf/milieustraat
Zuidlaarderweg 33, 9482 TV Tynaarlo
Telefoon: 0592 - 266 662
info@tynaarlo.nl
www.tynaarlo.nl

Openingstijden:
Openingstijden van het gemeentehuis 
en de milieustraat vindt u op www.tynaarlo.nl

Welzijn, ondersteuning en jeugdhulp:
0592 - 266 737 

Afspraak maken:
Vanwege de coronamaatregelen werken wij uitsluitend op afspraak. 
Ook voor het afhalen van documenten moet u een afspraak maken.
Een afspraak maakt u met een telefoontje naar het gemeentehuis.

De veiligheidsregio Drenthe 
gaat naast de bestaande 
brandweerkazerne aan de  
Legroweg in Eelde een nieu-
we kazerne bouwen. Het 
wordt een sober, duurzaam, 
energiezuinig gebouw van 
twee verdiepingen. 

De gemeente levert een  
financiële bijdrage en draagt 
het eigendom en beheer van 
de kazerne met erfpacht over 
aan de veiligheidsregio.
Reden voor de nieuwbouw is 

dat het bestaande gebouw 
verouderd en aan vervanging 
toe is.

De bouw gaat naar verwach-
ting in september beginnen. 
Het is de bedoeling dat de  
kazerne in het voorjaar (2022) 
klaar is.
 
De veiligheidsregio hoopt het 
ontwerp voor de nieuwe  
kazerne in de toekomst ook 
elders in Drenthe te kunnen 
gebruiken.

Eelde krijgt nieuwe 
brandweerkazerne

De gemeentepagina digitaal 
lezen? Dat kan!
Wist u dat u de gemeentepagina ook wekelijks per e-mail kunt 
ontvangen? Via www.tynaarlo.nl/bestuur-en-organisatie/ge-
meentepagina kunt u zich abonneren op deze e-mailservice. U 
ontvangt dan elke woensdagochtend de gemeentepagina in 
uw mailbox. Zo hoeft u, bijvoorbeeld als u op vakantie bent, 
niets van het gemeentenieuws te missen.


