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SAMENVA'I.'TING EN CONCLUSIES 

In dit eindrapport "Verwerking groenafval Noord-Limburg, fase 1 en 2" 

(Heidemij Reststoffendiensten B.V./Waste Management Programma) worden de 

technische aspecten rondom de compostering van groenafval in combinatie met 

G.F.T. en andere toeslagstoffen uitvoerig beschreven. In de bij dit eind

rapport behorende notitie "conclusies en aanbevelingen" zijn de resultaten 

van deze proefnemingen samengevat en worden de consequenties omtrent de 

verwezenlijking van een regionale composteringsinstallatie voor de verwer

king van schone organische afvalstromen in het beleidmatige kader ingepast. 

De provincie Limburg heeft medio 1987 een onderzoek naar groenafval laten 

verrichten. Het doel van het onderzoek was om in het kader van het tweede 

provinciale afvalstoffenplan, mogelijkheden aan te dragen ten aanzien van 

het hergebruik en/of nuttig toepassen van groenafval. De nadruk lag bij dit 

onderzoek in het bijzonder op de economische haalbaarheid van procesmatige 

verwerking voor groenafvaL Als interessante mogelijkheden kwamen naar 

voren: 

- anaërobe vergisting middels het ciliatensysteem1) en, 

-aërobe compostering middels geforceerde beluchting2). 

Het anaërobe vergistingssysteem kon in verband met technische problemen, 

die met name het gevolg zijn van het ontwikkelingsstadium van het proces, 

niet in dit onderzoek worden beproefd. 

Het in de proeven toegepaste systeem van geforceerde beluchting, waarbij 

een optimale controle en sturing van het composteringsproces mogelijk is, 

is volgens de huidige inzichten economisch het meest aantrekkelijke aërobe 

systeem voor compostering van natte organische reststromen. 

1) het eBiatensysteem is een anaëroob vergisti.ngssysteem, gebaseerd op de processen zoals 
die zich afspelen in een koeienmaag. 
2) canpostering middels geforceerde beluchting is een aëroob canposteringsproces, waarbij 
lucht met behulp van een ventilator door de ccmpostboop wordt geblazen of gezogen. 
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Een andere afvalstroom die met behulp van de hierboven genoemde technieken 

verwerkt zal kunnen worden betreft het gescheiden ingezamelde groente-, 

fruit-, en tuinafval afkomstig uit huishoudens. 

Het voorontwerp Provinciaal Afvalstoffen Plan 2 vermeldt dat het compos

teren van 11schone11 organische fracties uit huishoudelijke afvalstoffen 

dient te worden gestimuleerd. Dit kan men bereiken door het thuiscompos

teren te bevorderen en/of het organische afval uit huishoudens gescheiden 

in te zamelen en vervolgens centraal te composteren. 

In Nederland worden de laatste jaren steeds meer experimenten uitgevoerd 

waarbij dit organisch afval gescheiden wordt ingezameld en gecomposteerd. 

Bij invoering van een dergelijk inzamelsysteem kunnen reducties ten aanzien 

van de te storten hoeveelheid huishoudelijk afval worden bereikt van zo'n 

40% (op gewichtsbasis). In de provincie Limburg is inmiddels de eerste 

proefneming van start gegaan (America gemeente Horst). 

Op basis van het schaalgrootte-onderzoek naar de toekomstige afvalverwij

deringsstructuur in Limburg heeft Gedeputeerde Staten reeds een voorkeur 

uitgespoken voor het model waarin compostering van G.F.T. samen met het 

groenafval plaatsvindt. Deze afvalverwijderingseenheden zouden in korte 

termijn op daarvoor in aanmerking komende locaties in Limburg gerealiseerd 

moeten worden. 

Bevindingen composteringssysteem 

Kenmerkend voor het in de proefnemingen toegepaste composteringssysteem is 

een combinatie van periodiek gestuurde beluchting samen met een beluchting 

die afhankelijk is van de temperatuur in de hoop. Naast de algemene rand

voorwaarden voor het goed kunnen verlopen van een composteringsproces zoals 

vochtgehalte, structuur, C/N-verhouding is het van essentieel belang bij 

dit proces dat het te composteren materiaal homogeen van samenstelling is. 

Indien geen homogene structuur aanwezig is kan deze over het algemeen ver

kregen met behulp van voorbewerkingen. 

Sterk vochthoudende afvalstromen met een zwakke structuur z i jn zonde r het 

inzetten van dragermateriaal niet aëroob te composteren. De benodigde hoe-
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veelheden dragermateriaal zijn bij dit systeem kleiner dan bij andere 

aërobe systemen. Dit resultaat wordt bereikt doordat de structuur van het 

composterende materiaal minimaal wordt belast en vocht optimaal wordt ver

dampt en afgevoerd. 

Met de mogelijkheid van toevoegen van verschillende afvalstromen kunnen met 

dit proces nagenoeg alle organische afvaltypen gecomposteerd worden. 

In de proefnemingen zijn de volgende afvaltypen gecomposteerd: 

veilingdoordraai 

versnipperd snoeihout 

G.F.T. 

tuinbouwafval (afgeleefde stengels van tomaten, paprika's e.d.). 

Veilingdoordraai is een sterk vochthoudend afval. Om dit type afval goed te 

kunnen composteren is bijmenging van dragermateriaal noodzakelijk. In de 

proefnemingen zijn hiervoor versnipperd snoeihout, en G.F.T. gebruikt. 

Uit de proefnemingen is gebleken dat mengen van veilingdoordraai en dra

germateriaal met een laadschop mogelijk is, maar dat de resultaten met een 

mengtrommel naar verwachting beter zullen zijn. Voor veilingafval is een 

mengverhouding van 1 : 1 (op gewichtsbasis) met versnipperd snoeihout en 

1 : 2 (op volumebasis) met G.F.T. mogelijk. Rekening houdend met de ge

wenste bedrijfszekerheid van het systeem moeten deze verhoudingen als 

maximaal ten aanzien van de hoeveelheden veilingdoordraai worden beschouwd. 

De hoogte van de hoop mag in dit geval niet meer bedragen dan 2 meter . 

De nadelige gevolgen van het ontstaan van eventueel percolaat en ophoping 

van condenswater kan grotendeels voorkomen worden door een beluchtingsbed 

(van zeefresten) onder de hopen aan te brengen. Tevens kan met het beluch

tingsbed bereikt worden dat de onderlaag van het composterende materiaal 

voldoende warm wordt zodat geen kiemkrachtige zaden aanwezig blijven. Het 

aanbrengen van een afdeklaag (conditoneringsmantel) voorkomt dat aan de 

buitenzijde van de hoop zaden kiemkrachtig blijven. Als materiaal voor 

deze afdeklaag wordt aanger aden de zeefresten (van de tweede afzeving) te 
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gebruiken. Het dodeQ van kiemkrachtige zaden is van belang voor het eind

produkt. 

De resultaten van de proeven hebben uitgewezen dat bij toepassing van de 

genoemde mengverhoudingen en dragermaterialen de composthoop minimaal één

maal tijdens het proces opnieuw opgezet moet worden omdat: 

een sterke inklinking plaatsvindt, 

de mate van homogeniteit ten opzichte van het uitgangsmengsel sterk is 

afgenomen, 

door condensatie een vochtophoping plaats kan vinden in de onderlaag. 

Bij het omzetten wordt aangeraden om het materiaal tevens grof af te zeven 

(40 - 60 mm). Dit heeft het voordeel dat de homogeniteit beter wordt het

geen een regelmatiger procesverloop (en een betere droging) in de nacom

postering tot gevolg heeft. Als type zeef kan hiervoor het beste een hoe

kige trommelzeef gebruikt worden. 

Naarmate de homogeniteit van het uitgangsmateriaal afneemt (geen goede 

menging) zal tijdens het proces meerdere malen opnieuw gemengd en opgezet 

moeten worden, daar anders problemen optreden bij de besturing van het 

proces. 

In een tijdsbestek van 4 tot 6 weken kan met behulp van dit composterings

systeem een droging van het composterende materiaal bereikt worden van 70 -

757. naar 50 - 557.. Om een compost te produceren met een vochtgehalte van 

ongeveer 357. is een tijdsduur van ongeveer 9 à 10 weken nodig. 

Opgemerkt moet worden dat voor de bedrijfszekerheid deskundigheid en een 

regelmatige controle nodig is om het proces optimaal te laten verlopen. De 

flexibiliteit van het systeem neemt af naar mate de maximale bovengrens 

bereikt wordt ten aanzien het uitgangsvochtgehalte en de ondergrens voor 

structuur. 

Om de afzetbaarheid van de compost te vergroten dient de kwaliteit van de 

ruwe compost door middel van bijvoorbeeld zeven en/ of malen afgestemd te 

worden op in aanmerking komende afzetmarkten. 
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Het tuinbouwafval stelt geheel aparte eisen aan het verwerkingssysteem 

doordat het materiaal zeer luchtig van structuur is en niet mengbaar is 

door de aanwezigheid van nylon opbindtouwtjes. waardoor dit afval eigenlijk 

bestaat uit één grote kluwe. Omdat dit materiaal niet mengbaar is en een 

zeer luchtige structuur bevat moet een hogere hoogte van de composthoop 

aangehouden worden (ongeveer 4 m). Na een voorcompostering van enkele weken 

zal het afval droger en brosser zijn geworden, zodat met behulp van een 

specifieke breker en een zeef de touwtjes afgescheiden kunnen worden. Na 

afzeving van de touwtjes zijn de gebroken stengels bruikbaar als dragerma

teriaal bij de compostering van sterk vochthoudende afvalstromen zoals 

veilingdoordraai. (Procestechnisch en economisch gezien is het aan te raden 

om in de toekomst biologisch afbreekbare touwtjes te gebruiken.) 

Milieuhygiënische randvoorwaarden 

De milieuhygiënische randvoorwaarden voor het composteringssysteem met 

geforceerde beluchting betreffen: 

- geuremissies, 

- beperkte hoeveelheden belast condenswater en 

- afgescheiden verontreinigingen uit de compost. 

Uit de proefnemingen kan geconcludeerd worden dat de geuremissies welke bij 

dit composteringssysteem ontstaan beperkt zijn en dat stoffen die geur

overlast veroorzaken geëlimineerd of verminderd kunnen worden met behulp 

van een biologisch filter. Het gekozen systeem van geforceerde beluchting 

middels zuigen biedt de mogelijkheid om de proceslucht direct en efficiënt 

af te voeren en te reinigen. 

Het met organische stof belaste condenswater, dat onstaat in de beluch

tingskanalen moet worden opgevangen en afgevoerd om te voorkomen dat het 

condenswater naar de bodem kan wegvloeien. Daartoe dienen in de kanalen 

voorzieningen aanwezig te zijn om het condenswater af te voeren. Deze 
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kleine hoeyeelheden belast condenswater met eventueel percolatiewater mogen 

niet op het oppervlaktewater geloosd worden en moeten derhalve hetzij op 

het riool geloosd worden hetzij opgevangen worden in een buffertank, waarna 

dit water wederom op de hopen wordt gesproeid. 

Zowel G.F.T. als groenafval bevatten meestal kleine hoeveelheden veront

reinigingen zoals schilmesjes, plastic zakjes, blikjes, e.d. Deze afge

scheiden verontreinigingen zullen afhankelijk van de samenstelling gestort 

of verbrand moeten worden. 

Verwerking van (organisch) afval trekt vogels en ongedierte aan. Om dit te 

voorkomen is het noodzakelijk de compostering in een gesloten hal uit te 

voeren. Dit houdt in dat het G.F. T. -afval vanuit de inzamelwagen direct 

binnen in een bunker wordt gestort en pas weer als compost naar buiten 

gaat. Hiermee wordt tevens voorkomen dat er waaivuil ontstaat. 

Indirect zal door de composteringsactiviteiten een hoeveelheid geluid ont

staan, voornamelijk veroorzaakt door het verkeer dat het afval aanvoert. 

Voor een installatie van 70.000 ton groenafval (incl. G.F.T.) zullen per 

dag ongeveer 50 tot 60 vrachten worden aan- en afgevoerd. De mate van hin

der welke hiermee gepaard gaat kan door de locatiekeuze en de infrastruc

tuur beperkt blijven. 

Compostkwaliteit 

De toepassingsmogelijkheden voor compost geproduceerd in een composterings

installatie voor de verwerking van groenafval en G. F. T. zullen voor een 

belangrijk deel afhangen van de kwaliteit van het geproduceerde eindpro

dukt. Vooralsnog zullen voor compost uit zuiver plantaardige reststoffen en 

G.F.T. geen wettelijke normen worden gesteld. Op middellange termijn wordt 

echter een algemene meststoffenwet verwacht waaraan alle mest en compost 

minimaal moet voldoen. Voor het afzetten van de compost is het bovendien 

noodzakelijk dat de compost voldoet aan de kwaliteitskenmerken voor het 

betreffende toepassingsgebied. De in het onderzoek naar de technische haal-
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baarheid van de compostering van groenafval en G.F.T. uitgevoerde analyses 

aan de verkregen eindprodukten tonen aan dat er een goede kwaliteit compost 

geproduceerd kan worden. 

De eindprodukten bevatten zeer lage gehalten aan zware metalen. Indien deze 

gehalten gehouden worden naast de normen waaraan compost uit integraal 

ingezameld huisvuil en mengsel moeten voldoen, voldeden de eindprodukten 

dan ook ruimschoots aan de normering voor deze compost. (zoals vermeld in 

de concept Algemene maatregel van Bestuur ten aanzien van organische mest

stoffen van het ministerie van Volksgezondheid Ruimtelijke Ordening en 

Milieu). Ook waren de aangetroffen hoeveelheden zware metalen aanzienlijk 

lager dan de strengere normering zoals die wordt vermeld in de richtlijn 

voor de provinciale afvalstoffenplannen voor de verwijdering van zuiver

ingsslib voor de periode na 1993. 

Bij compostering op grotere schaal van G.F.T. en groenafval behoeven der

halve geen problemen verwacht te worden ten aanzien van de gehalten aan 

zware metalen in de te produceren compost. 

In de geproduceerde compost zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwe

zigheid van microverontreinigingen in de vorm van organochloorverbindingen 

(meestal wijzend in de richting van restanten van bestrijdingsmiddelen). 

Het organische stofgehalte van de compost ligt over het algemeen boven de 

207., hetgeen in bepaalde afzetmarkten als een minimum kwaliteitseis wordt 

gehanteerd. 

Indien het te composteren afval wordt afgedekt met een laag grove compost 

of een grove zeeffractie tijdens het composteringsproces dan zullen er geen 

kiemkrachtige zaden en/of ziektekiemen in het eindprodukt aanwezig zijn. 

De bemestingswaarde, op basis van stikstof, fosfaat en kalium, van de ge

produceerde compost is laag en vergelijkbaar met die van nu al op de markt 

zijnde compostsoorten. Compost wordt over het algemeen aangewend voor ver

betering van het organisch stofgehalte van de grond, waarbij in sommige 

afzetmarkten een lage bemestende waarde wordt vereist. Indien in een toe-
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passingsgebied de bemestendewaarde een kwaliteitskenmerk is kan een deel 

van de prijs voor de compost gebaseerd worden op de gehalten aan N, P, en 

K. 

Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden dat er een goed eindprodukt zal 

worden geproduceerd in een toekomstige composteringsinstallatie. Momenteel 

wordt ervan uitgegaan dat de prijs voor de compost f 0,00 bedraagt, opge

slagen in het depot. De verkoopprijs in bulk geleverd bij de consument zal 

ongeveer f30,- per ton bedragen. Op deze wijze worden de kosten voor trans

port en verkoop gedekt. 

Als potentiële afzetmogelijkheden voor de te produceren compost dienen zich 

dan ook de volgende mogelijkheden aan: compost voor kasteelt, tuinbouw, 

boomkwekerijen, groenvoorzieningen, als component voor potgrond en dekaarde 

(champignonteelt), als middel tegen erosiebestrijding op taluds van rijks

waterstaat en eventueel in de landbouw. Daarnaast bestaan er mogelijkheden 

om de compost te exporteren naar nabijgelegen wijnbouwgebieden in Duits

land. 

Op basis van de kwaliteit van de compost zullen de meest geschikte 

afzetmogelijkheden door middel van een marktonderzoek nader in beeld moeten 

worden gebracht. 

Eindoordeel met betrekking tot het systeem 

Procestechnisch kan gesteld worden dat alle in Noord-Limburg vrijkomende 

schone organische afvalstromen (in combinatie) verwerkbaar zijn tot compost 

met dit proces. De randvoorwaarden, welke door het proces gesteld worden, 

zullen per afvalstroom opgesteld moeten worden. 

Bij een normale bedrijfsvoering voldoet het systeem aan de milieuhygiëni

sche randvoorwaarden. 

Vooralsnog zijn er met betrekking tot de kwaliteit van het eindproduct geen 

problemen te verwachten met de afzetbaarheid. 
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1 - INLEIDING 

Het beleid op afvalgebied, zowel landelijk als provinciaal, is erop gericht 

te komen tot een reductie van het te storten afvalvolume door preventie, 

optimaal hergebruik en verwerking van afvalstoffen. Voor huishoudelijk 

afval bestaat er momenteel een tendens om de te storten hoeveelheden te 

verminderen door het gescheiden inzamelen en composteren van de organische 

fractie. Uit proefnemingen is gebleken dat uit deze organische fractie, via 

betrouwbare gecontroleerde methoden, een kwalitatief goede compost gepro

duceerd kan worden, die naar het zich laat aanzien afzetbaar is. Voor com

post bereid uit zuiver plantaardige afvallen en G.F.T. zijn vooralsnog geen 

wettelijke normen van toepassing. 

In het voorontwerp Provinciaal Afvalstoffen Plan II van de provincie Lim

burg wordt compostering daarnaast ook gezien als verwerkingsmogelijkheid 

voor G.F.T. en groenafval. Omdat er ten tijde van het vaststellen van het 

voorontwerp Provinciaal Afvalstoffen Plan II maar weinig bekend was ten 

aanzien van de procesmatige verwerking van groenafval en andere schone 

organische (bedrijfs-)afvalstromen, werd onderzoek noodzakelijk geacht om 

verdere invulling te kunnen geven voor verwerking van deze afvalstromen in 

het Provinciaal Afvalstoffen Plan II. 

In het "Onderzoek Groenafval11 (Lit. 1) worden verschillende verwerkings

methodieken voor Groente-, Fruit- en Tuinafval (G.F. T.) en groenafval 

aangegeven. Als interessante mogelijkheden kwamen naar voren anaërobe ver

gisting middels het ciliatensysteem1) en aërobe compostering middels 

geforceerde beluchting2). Overeenkomstig de aanbevelingen in dit rapport is 

een vergelijkend onderzoeksvoorstel ingediend waarbij het ciliatensysteem 

1) het ciliaten.systeea is een anaëroob vergistingssysteea, gebaseerd op de processen zoals 
die zich afspelen in een ltoeie!llllaag. 

2) ccxnpostering middels geforceerde beluchting is een aëroob cauposteringsproces, waarbij 

lucht met behulp van een ventilator door de eauposthoop wordt geblazen of gezogen. 
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en compostering via ~eforceerde beluchting met elkaar vergeleken worden ten 

aanzien van de technische en financiële haalbaarheid. Uit dit onderzoek 

zou vervolgens de haalbaarheid bepaald moeten worden om de verschillende 

schone organische afvalstromen procesmatig te verwerken. 

Na indiening van het onderzoeksvoorstel bleek dat het onderzoek met het 

ciliatensysteem in verband met technische problemen voor langere tijd uit

gesteld moest worden. Gelet op de urgentie van de groenafval problematiek 

en de stortcapaciteit is in het onderzoek alleen de methodiek van aërobe 

compostering met geforceerde beluchting beproefd. Daarnaast is het van 

belang dat de resultaten van verwerking van deze afvalstromen ingepast 

kunnen worden in de totale afvalverwijderingsstructuur binnen de provincie 

Limburg. 

De proefnemingen, in het hierna geformuleerde voorstel, zijn onderverdeeld 

in drie fasen. In de eerste twee fasen wordt de technische uitvoerbaarheid 

onderzocht. In een vervolg fase zullen aspecten aan de orde komen zoals, 

een locatieonderzoek, een inventarisatie van de te verwerken afvalstromen 

en een berekende verwerkingsprijs, geprojecteerd op de situatie in Noord

Limburg en onderzoek naar potentiële afzetmarkten. In dit rapport worden de 

resultaten van de eerste twee fasen besproken. 

Het doel van de proefnemingen is om te onderzoeken of het mogelijk is om 

veilingdoordraai, als onderdeel van de te composteren schone organische 

afvalstromen, procesmatig te composteren binnen één totaal 

verwerkingssysteem voor groenafval. In de eerste fase van het onderzoek is 

als dragermateriaal versnipperd snoeihout gebruikt. In de tweede fase zijn 

de mogelijkheden getest om G.F.T. en voorgecomposteerd tuinbouwafval in te 

zetten als dragermateriaal voor het composteren van sterk vochthoudende 

schone afvalstromen zoals veilingafval. In de proefnemingen is veiligafval 

steeds als sterk vochthoudende afvalstroom ingezet omdat van de verschil

lende in aanmerking komende organische afvalstromen veilingdoordraai, op 

grond van de eigenschappen hoog vochtgehalte en weinig structuur, waar

schijnlijk een van de meest problematisch stromen is. 

In deze rapportage zijn de resultaten van de proefnemingen uitgewerkt. 
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In deze rapportage wordt in hoofdstuk 2 een globaal overzicht gegeven van 

de hoeveelheden groenafval in Noord-Limburg. 

In hoofdstuk 3 wordt de composteringsmethodiek besproken, waarna in hoofd

stuk 4 algemene normen en kwaliteit van compost worden gegeven. 

In hoofdstuk 5 worden de opstellingen en uitvoeringen van de proefnemingen 

beschreven. 

In hoofdstuk 6, 7 en 8 worden de resultaten van de verschillende proeven 

gegeven, waarna in hoofdstuk 9 de conclusies ten aanzien van de proefne

mingen zijn samengevat. 
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2 - GROENAFVAL IN NOOBD-LIMBURG EN VERWERXINGSKOGEL.I.mmDEN 

2.1 - Schone organische afvallen in Noord-Limburg 

In 1987 is er een inventariserende studie verricht naar de vrijkomende 

hoeveelheden groenafval in Limburg (lit. 1). Volgens deze studie komen de 

volgende soorten groenafval vrij: 

bermmaalsel 

waterplanten 

plantsoenafval 

afvallen uit de glastuinbouw 

afvallen uit de agro-industrie 

veilingdoordraai 

Bermmaalsel komt in het gehele gewest vrij. De totale hoeveelheid in heel 

Limburg wordt geschat op 40.000 ton. Indien de hoeveelheid bermmaalsel 

gerelateerd is aan de oppervlakte zou ongeveer een kwart van deze totale 

hoeveelheid in Noord-Limburg vrijkomen, hetgeen overeenkomt met 10.000 ton. 

Volgens het onderzoek groenafval komt in geheel Limburg 2500 m3 aan water

planten vrij . Indien ook hier de hoeveelheid die vrijkomt gerelateerd is 

aan de oppervlakte zou in Noord-Limburg ongeveer 600 m3 (500 ton) vrijko-

men. 

Geschat wordt dat in geheel Limburg 28.000 ton aan plantsoenafval vrijkomt. 

Indien ook hier de oppervlakte van het gewest als verdeelsleutel wordt 

gehanteerd zou ongeveer 7000 ton plantsoenafval in Noord-Limburg vrijkomen. 

Een groot deel van het plantsoenafval bestaat uit hout en wordt voor ± 90 7. 

afgevoerd naar stortplaatsen (lit. 1). 

Tuinbouwafvallen komen voornamelijk in de omgeving van Venlo vrij en be

dragen jaarlijks ongeveer 35000 m3. 
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Schone organische afvallen afkomstig uit de agrarische industrie (Lit. 1) 

betreft voornamelijk reststromen uit de conserven industrie. Een groot deel 

van deze stromen wordt hergebruikt als veevoeder. Daarnaast komen nog ver

schillende andere industriele schone organische afvalstromen vrij, voorna

melijk uit de voedings- en genotmiddelen industrie. Ten aanzien van de 

vrijkomende hoeveelheden die niet hergebruikt worden, is weinig bekend. 

Veilingafval komt vrij bij twee veilingen die beide in de omgeving van 

Venlo zijn gelegen. De totale boeveelheid die bij deze twee veilingen in 

Noord-Limburg vrijkomt bedraagt ongeveer 15.500 ton per jaar. Een groot 

deel van dit afval betreft veilingdoordraai. Gezien de hoeveelheid die op 

onregelmatige tijden vrijkomt en die waarschijnlijk alleen op een speci

fieke manier gecomposteerd kan worden, is deze stroom als eerste nadere 

onderzocht. In 2.2 is de basisinformatie gegeven over veilingdoordraai van 

de C.V.V. 

Naast de bovengenoemde schone organisch afvalstromen (groenafvallen) komt 

ook de gescheiden ingezamelde Groente- Fruit- en Tuin-fractie in aanmerking 

om tot een kwalitatief goede compost verwerkt te worden. 

In het voorontwerp PAP II wordt naast de scheiding aan de bron van papier, 

textiel, glas, metaal en K.C.A., ook geduid op scheiding aan de bron van 

G.F.T. 

De extra voordelen die scheiding aan de bron van G.F.T. met zich meebrengt 

zijn: 

ongeveer 357. van de totale hoeveelheid kan volledig hergebruikt wor

den, 

door volledig hergebruik wordt een volume-reductie bereikt ten aanzien 

van de te storten hoeveelheid afval, 

door scheiding aan de bron van G.F.T. blijft een restfractie over met 

een hogere calorische waarde, hetgeen voordelen heeft bij de verdere 

verwerking van deze fractie. 

Gescheiden inzameling van G.F.T. wordt op dit ogenblik in Limburg al uit

gevoerd (proef in America, gemeente Horst). 

Zowel in bet rapport "Onderzoek Groenafval11 (Lit. 1) als in bet rapport 
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"Schaalgrootte-onderzoek ten behoeve van de afvalverwerking in Limburg" 

(Lit. 4) wordt gewezen op de mogelijkheden en voordelen bij integrale ver

werking van schone organische afvalstromen in een beperkt aantal groot

schalige composteringsinstallaties. Dit komt ook overeen met de gedachte 

zoals is neergelegd in het voorontwerp PAP II en het gewestelijk beleid op 

afvalstoffen. 

De diversiteit aan eigenschappen van de verschillende organische afval

stromen (zoals vochtgehalte, houtigheid, zandgehalte, afbreekbaarheid) 

heeft tot gevolg dat deze niet allemaal op eenzelfde wijze rechtstreeks 

verwerkt kunnen worden. 

Om te komen tot een procesmatige verwerking zullen van alle bovengenoemde 

stromen gegevens bekend moeten zijn over de afvalstromen individueel en 

over de mogelijkheden ze onderling te combineren met één of meerdere andere 

stromen. 

Met name het kunnen combineren van verschillende afvalstromen is van eco

nomisch en organisatorisch belang voor het verwerkingsproces. 

Middels de uit dit onderzoek verkregen gegevens (fase 1 en 2) kunnen aan

vullende randvoorwaarden voor het systeem gedefiniëerd worden, waarna de 

verwerkingsinstallatie in grote lijnen ontworpen kan worden. 

Naast de specifieke randvoorwaarden voor het systeem zal nagegaan dienen te 

worden hoe dit verwerkingsonderdeel (compostering) ingepast kan worden in 

het gehele afvalverwerkingssysteem. Met name moet rekening gehouden worden 

met een mogelijke integratie ten aanzien van de locatie met de verschil

lende onderdelen van het afvalstoffen plan II. Hierbij kunnen de volgende 

aspecten een belangrijke rol spelen: 

logistiek en infrastructuur, 

controleerbaarheid (b.v. storten restfracties en chemisch afval) 

psychologische redenen (t.a.v. hergebruik produkt) 

milieu-, hinderwet- en planvoorschriften. 
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2.2 - Veilingdoordraai C.V.V. 

Het afval van de C.V.V. te Grubbenvorst kan onderverdeeld worden in twee 

soorten afval n.l. veilingdoordraai en overig afval. 

In verband met de toekomstige verwerkingsmogelijkheden voor schone organi

sche afvalstromen tot compost is het voor het bedrijfsmanagement van de 

C.V.V. van belang intern een inzamelstruktuur op te zetten die afgestemd is 

op deze verwerkingsmogelijkheid. 

Van het vrijkomende veilingafval komt met name de veilingdoordraai in aan

merking voor verwerking tot compost. In deze rapportage zal derhalve vei

lingdoordraai nader onderzocht worden. 

Basisgegevens van de afvalstroom veilingdoordraai. 

Het vochtgehalte van de doordraai is over het algemeen hoger dan 907. vocht. 

De doorgedraaide produkten hebben over het algemeen een te zwakke struktuur 

(weinig houtige delen) om gecomposteerd te kunnen worden. 

De grootste hoeveelheid doordraai komt vrij in de periode juni-juli-augus

tus en september (weken 25 t/m 40). Figuur 2.1 geeft de hoeveelheid door

draai van de jaren 1985, 1986 en 1987 per periode van 4 weken in tonnen. In 

1985,1986 en 1987 kwam er totaal respectievelijk 5272,10933 en 6532 ton 

doordraai vrij. De extra grote hoeveelheid in 1986 is een direct gevolg 

geweest van de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl. 

In de nabije toekomst verwacht men een geleidelijk stijgende hoeveelheid 

doordraai vanwege de toenemende aanvoer van produkten op de C.V.V .. Of dit 

op lange termijn zo zal blijven is niet zeker aangezien een nieuwe macro

structuur vraag en aanbod op een veiling beter op elkaar kan doen afstemmen 

zodat de doorgedraaide hoeveelheid hierdoor sterk kan teruglopen. 

In bijlage A is een grafisch overzicht gegeven van de verschillende groen

ten die per jaar zijn doorgedraaid. 
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Figuur 2.1 Hoeveelheden doordraai C.V.V. 
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3 - C<JfPOSTERINGSMETBODIU 

De toegepaste methodiek in deze proef om veilingdoordraai te verwerken is 

gebaseerd op compostering met geforceerde beluchting. In verband met het 

hoge vochtgehalte van het te composteren materiaal dient de sturing van de 

hoeveelheid lucht nauwkeurig en afgestemd op het te composteren materiaal 

te geschieden. 

De sturing van de ventilator moet daarom rechtstreeks gekoppeld zijn aan de 

condities (op basis van de temperatuur) in de composthoop. Naast de auto

matische sturing is een basis beluchting aanwezig welke met behulp van een 

tijdklok wordt geregeld. Dit is van belang om te voorkomen dat bij de op

start en de afkoelingsfase te weinig zuurstof in de hoop aanwezig zou zijn. 

Uit onderzoek is gebleken dat bij een temperatuur van ongeveer 58° C in een 

composthoop de grootste activiteit aanwezig is. Bij deze temperatuur is dus 

ook de afbraaksnelheid het grootst en wordt er met behulp van de vrijko

mende warmte een maximale hoeveelheid water verdampt, die met de lucht

stroom afgevoerd kan worden. Op deze wijze kan een droging van het compos

terende materiaal verkregen worden.(Finstein, lit.2). 

Om een goede gelijkmatig compostering te verkrijgen is het noodzakelijk dat 

het materiaal homogeen van samenstelling is. Om de lucht onder de hoop 

gelijkmatig te aan te zuigen is het aan te raden een beluchtingsbed aan te 

brengen. 

Om randeffecten aan de buitenzijde van de hoop te vermijden wordt een con

ditioneringsmantel van compost aangebracht. Hierdoor wordt tevens bereikt 

dat onkruidzaden en ziektekiemen gedood worden. 

De composteringstijd (en de benodigde tijd voor droging) is afhankelijk van 

de samenstelling van het uitgangsmateriaal en het vochtgehalte. 
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Figuur 3.1 Schets composteringsmethodiek. 
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4 - NORMEN EN IWALITEIT VOOR CQfPOST 

4.1 - Landelijke normen voor compost 

Zware metalen I micro-elementen 

Compost is een verzamelnaam voor een organische bodemverbeteraar. De grond

stoffen voor deze organische bodemverbeteraar betreffen meestal organische . 

reststoffen welke door middel van een composteringsproces is gestabili

seerd. In organische reststoffen, die in aanmerking komen om gecomposteerd 

te worden, blijken soms te hoge gehalten aan micro-elementen (zware meta

len) aanwezig te zijn. Doordat deze zware metalen tijdens het composte

ringsproces niet afgebroken kunnen worden blijven deze achter in de gepro

duceerde compost. 

Er zijn derhalve normen vastgesteld voor uit afvalstoffen geproduceerde 

bodemverbeteraars (en meststoffen), die, indien aan de normen voldaan 

wordt, binnen een verantwoord bodembeleid gebruikt kunnen worden. 

Deze normen ten aanzien van de gehalten aan zware metalen zijn met name van 

belang gebleken bij het produceren van compost uit zuiveringsslib en inte

graal ingezameld huishoudelijk afval. 

In tabel 6.1 zijn in kolom 1 en 2 de concept normen voor compost geprodu

ceerd uit afval weergegeven. Volgens de momenteel ingediende Algemene 

Maatregel van Bestuur vallen compost uit G.F. T. en compost plantaardige 

afvallen buiten deze regeling en mogen vrij gebruikt worden. Er zijn echter 

aanwijzingen dat in 1995 een algemene wet zal gaan gelden voor alle cam

posten en mestsoorten, waarbij ook gehalten aan zware metalen zullen worden 

genoemd. Verwacht wordt dat de in kolom 2 genoemde gehalten verder zullen 

worden verscherpt. 
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Tabel 6.1 Zware metalen gehalten voor compost bereid uit mengsels van slib 

en andere organische afvalstoffen of uit louter andere organische 

afvalstoffen, voor de eerste planperiode en voor de tweede en 

derde planperiode (voor de normering van meststoffen). 

Cd 

Cr 

Cu 

Hg 

Ni 

Pb 

Zn 

As 

eerste planperiode 

korte termijn 

mg/kg d.s. 

3 

300 

500 

3 

60 

500 

1300 

10 

tweede en derde 

planperiode, mid

dellange en 

lange termijn. 

mg/kg d.s. 

2 

200 

300 

2 

50 

200 

900 

10 

(Besluit kwaliteit overige organische meststoffen; concept) 

Huishoudelijk afval bestaat voor ongeveer 507. uit organische afval, hetgeen 

na gescheiden inzameling van deze fractie verwerkt kan worden tot compost. 

Uit proefnemingen is gebleken dat het gehalte aan zware metalen in compost, 

gemaakt uit gescheiden ingezameld huishoudelijk afval, aanzienlijk lagere 

gehalten aan zware metalen bevat dan compost geproduceerd uit integraal 

ingezameld afval. Op basis van deze gegevens wordt G.F.T. nu onder de zui 

ver plantaardige afvalstoffen gerekend. 
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Extraheerbare organo-chloorverbindingen 

Naast te hoge gehalten aan spoorelementen is gebleken dat ook micro-ver

ontreinigingen in de vorm van organo-chloorverbindingen voor kunnen komen 

in compost. Hoge gehalten aan extraheerbare organo-chloorverbindingen 

(EOCl) wijzen meestal in de richting van restanten bestrijdingsmiddelen. 

In compost geproduceerd uit organische afvallen met een agrarische herkomst 

kunnen restanten bestrijdingsmiddelen bevatten. 

Voor compost bestaan nog geen richtlijnen voor gehalten aan EOCl. Om toch 

een indrukt te krijgen van de gehalten aan EOCL kunnen de richtlijnen voor 

bodemsanering gebruikt worden. Opgemerkt moet hierbij worden dat er een 

relatie bestaat tussen het EOCl-gehalte en het organisch stofgehalte en dat 

het organisch stofgehalte in de bodem aanzienlijk lager ligt ( een goede 

landbouw zandgrond bevat 5 tot 6% organische stof) dan in de compost. Van 

nature zullen de gehalten aan EOCl in de compost dan ook hoger liggen dan 

in een gemiddelde bodem. De richtlijnen voor bodemsanering t.a.v. EOCl 

zijn: 

A: 0.1 mg/kg d.s. 

B: 8 mg/kg d.s. 

C: 80 mg/kg d.s. 

Ge hal ten aan EOCl beneden 8 mg/kg d. s. in een bodem worden beschouwd als 

"van nature aanwezig". Indien gehalten aan EOCl gemeten worden tussen de B 

en de C waarde zijn bodems "verdacht". Gehalten aan EOCl boven 80 mg/kg 

d.s. moeten "nader onderzocht" worden. 
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4.2 - Overige kwaliteitsnormen 

Naast bovengenoemde normen voor compost worden ook kwaliteitsnormen gesteld 

door verschillende gebruikers. Deze normen kunnen per gebruiker afwijken en 

betreft meestal eigenschappen zoals: 

organisch stofgehalte 

bemestingswaarde 

vrij zijn van onkruidzaden en plantenziekten 

fijnheid van de compost 

Organisch stofgehalte 

Voor een goede compost wordt vaak een minimaal organisch stofgehalte van 

207. op droge stof basis vereist. Er wordt daarbij vanuit gegaan dat de 

stabiliteit (rijpheid) van de organische stof in de compost zodanig is dat 

geen kiemremmende werking optreedt. 

Voor het bepalen van de stabiliteit is nog geen algemeen aanvaarde maatstaf 

gedefinieerd. Een van de maatstaven die aangelegd wordt is de C/N-verhouding 

(Koolstof-Stikstof- verhouding), welke in stabiele compost meestal tussen 

de 11 en 18 ligt. 

Bemestingswaarde 

De hernestingswaarde wordt meestal uitgedrukt in de aanwezigheid/beschikbaarheid 

van de mineralen Stikstof (N), Phosfaat (P) en Kalium (K). De hernestings

waarde van compost is in het algemeen laag. In een aantal 

toepassingsgebieden is een lage bemestingswaarde gunstig, in andere wordt 

de prijs van de compost afgemeten aan de hand van de gehalten aan N, P, K. 

Een compost met hernestingswaarde is voornamelijk te verwachten als in het 

mengsel van uitgangsmateriaal mest of slib is verwerkt. Indien in bepaalde 

afzetmarkten de uitgangspositie gunstiger wordt door de gehalten aan N, P, 

K kan eventueel kunstmest worden toegevoegd. 
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Onkruidzaden en plantenziekten. 

De toepassing van compost vereist in alle gevallen dat geen kiemkrachtige 

onkruidzaden en schadelijke hoeveelheden planten ziekteverwekkende aaltjes 

of schimmels aanwezig zijn in de compost. Indien bij de compost bereiding 

alle delen een temperatuur van minimaal 60 graden hebben gehad gedurende 1 

dag (bij een hoge relatieve luchtvochtigheid) is in proeven gebleken dat 

aaltjes en de meeste ziekteverwekkende schimmels volledig zijn gedood. 

(Bollen, lit. 3) 

Voor de doding van onkruidzaden geldt ongeveer hetzelfde als voor de 

afdoding van plantenziekten. Bij onkruidzaden moet echter rekening gehouden 

worden met het feit dat de zaadhuid eerst voldoende vocht moet hebben op

genomen voordat een echte aantasting kan plaatsvinden. Deze vochtopname 

verschilt sterk; in het algemeen blijkt dat een composteringsproces van 2 

dagen (temperaturen boven 50 graden) voldoende is. 

Fijnheid van de compost 

Toepassing van compost vraagt vaak een bepaalde fijnheid van korrel. Dit 

houdt nauw verband met de verwerkbaarheid en met het aanzien na verwerking. 

Zo zal toepassing van compost in plantsoenperken grover van structuur mogen 

zijn (zeving op ± 18 mm) dan compost die wordt verwerkt in potgrond (zeving 

± 8 mm). Ook worden vanuit de machinale verwerking vaak eisen gesteld aan 

de fijnheid van de compost. 

Richtlijnen voor bepaalde afzetmarkten ten aanzien van de fijnheid van 

compost zijn niet algemeen aanwezig. Over het algemeen mag aangenomen 

worden dat een compost gezeefd moet worden voordat deze op meerdere markt

segmenten afgezet kan worden. 
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4.3 - Kwaliteitsanalyse 

Het uitgangsmateriaal en de compost is onderzocht op de volgende aspecten: 

1. Uitgangsmateriaal {elke proef) 

droge stofgehalte 

organisch stofgehalte 

totaal stikstof 

zware metalen 

extraheerbare organo-chloorverbindingen 

2. Compost (na afzeven) 

droge stofgehalte 

organisch stofgehalte 

totaal stikstof 

zware metalen 

extraheerbare organo-chloorverbindingen 

C.Z.V. (van eventueel percolatiewater) 

kiemkrachtige onkruidzaden 

korrelgrootte verdeling 

De analyse bepalingen ten aanzien van droge stof, organisch stofgehalte, 

totaal stikstof, zware metalen, extraheerbare organo-chloorverbindingen en 

Chemisch Zuurstofverbruik (C.Z.V.) zijn uitgevoerd door een laboratorium. 

De overige bepalingen met de wekelijkse bepalingen van het vochtgehalte 

zijn uitgevoerd door het onderzoeksteam. 
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5 OPSTKLLING EH UITVOERING VAN DB PROEVER 

De uitvoering van de composteringsproef heeft plaatsgevonden in Mierlo op 

het V.A.M.-terrein. Dit terrein bied verschillende voordelen boven andere 

locaties omdat hier reeds andere composteringsproeven uitgevoerd worden, er 

voorzieningen zijn en personeel aanwezig is. 

De gehele compostering is uitgevoerd onder een open overkapping op een 

verharde ondergrond. In bijlage C is een overzicht gegeven van de gebruikte 

materialen. 

5.1 - Opstelling en metingen 

5.1.1 - Opstelling fase 1. compostering van veilingdoordraai met 

boutsnippers 

De proefneming in fase 1 is gestart op 2 augustus en beëindigd op 14 sep

tember. Van de proefopstelling in fase 1, waarbij veilingdoordraai met 

snoeihout is gecomposteerd, is in figuur 5.1 een schematisch overzicht 

gegeven. 

Figuur 5.1 Schematisch overzicht proefopstelling fase 1. 

beluchtings
kanaal 

condens opvangvat 

beluchtingsbuis 

------------------~ t--------- _______________ ___J 

ventilator voeler 

tijdklok 

registratieklok 
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Voor de geforceerde beluchting is een centrifugaal ventilator gebruikt met 

een dampdichte afsluiting tussen waaier en motor. De ventilator was zodanig 

geïnstalleerd dat bij beluchting zowel geblazen als gezogen kon worden. De 

ventilator werd aan- en uitgeschakeld door middel van een tijdklok voor de 

minimaal benodigde beluchting en door middel van een temperatuurvoeler in 

de hoop om extra lucht toe te kunnen dienen (overschakelde de tijdklok). 

Indien de temperatuur in de hoop hoger werd dan 55°C schakelde de ventila

tor automatisch in. 

De totale 11aan"-schakeltijd werd vervolgens door een tweede tijdklok gere

gistreerd. 

Onder de composthoop is een beluchtingsbuis gelegd met een diameter van 185 

mm inwendig (geribbelde drainagebuis) en met een beluchtingsopperv1ak van 

16,8 cm2 per meter buis. 

Er is bij de proef geen beluchtingsbed en geen conditioneringsmantel (af

deklaag) gebruikt om mogelijk beïnvloeding van de analyses te voorkomen. 

Aan de voorzijde van de hoop is een opvangvat geplaatst, zodat condenswater 

dat ontstaat in de buis van de ventilator tot de hoop, niet terugloopt in 

de hoop. 

5.1.2 - Opstelling fase 2, compostering van veilingdoordraai met G.F.T. 

en tuinbouwafval 

In de tweede fase zijn twee proeven uitgevoerd te weten: 

1. veilingdoordraai met G.F.T.-afval, 

2. tuinbouwafval voorcomposteren en vervolgens met veilingdoordraai com

posteren. 

Beide proeven zijn tegelijkertijd naast elkaar gestart op 3 november. 

Bij de uitvoering van de beide proeven is één ventilator gebruikt. De hoe

veelheid lucht naar de beide hopen is stuurbaar middels een klep in het 

verdeelstuk.(zie figuur 5.1). Om te voorkomen dat per vergissing een van 
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beide hopen helemaal geen lucht meer zou krijgen is een kleine opening in 

de klep gemaakt. De thermostaat welke de ventilator aanstuurt en op deze 

wijze zorgdraagt dat de temperatuur in de composthoop constant blijft, is 

geplaatst in de hoop met G.F.T.-afval en veilingdoordraai. 

In de beide beluchtingsbuizen naar de composthopen zijn openingen gemaakt, 

zodat de luchtsnelheid, welke nodig is voor het berekenen van de luchthoe

veelheid, voor de beide hopen afzonderlijk gemeten kan worden. 

Figuur 5.1 Proefopstelling 

stuurklep 

~..--_-_t_~_l_· ~_b_~_u_~_a_~_v_~_l_-_-_-_-_-_-..... 1- ___ _ veilingdoordraai 

G.F.T.-afval met 

beluchtingsbuizen thermostaat 

ventilator 

In fase 2 van het ond.erzoek zijn dezelfde materialen toegepast als in fase 

1. In de proefopstelling is alleen de tijdschakelklok voor de vaste perio

dieke beluchting veranderd in een pauze- puls-schakelaar (de tijdklokken 

waren in de eerste week van de proefnemingen uit de schakelkast gestolen). 

De beide hopen zijn in fase 2 voorzien van een beluchtingsbed (voornamelijk 

bestaande uit de zeeffractie 18 - 70mm) en een conditioneringsmantel van 

compost. 
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5.1.3 - Metingen 

Tijdens de proefnemingen zijn de volgende metingen verricht: 

dagelijks, 

wekelijks, 

overig, 

temperatuur 

·draaiuren ventilator 

luchtsnelheid 

vochtgehalte 

hoogte van de hoop 

gewicht afval (begin en eind proef) 

analyses (uitgangsmateriaal en compost) 

zeeffracties 

De temperatuur is dagelijks op drie punten in de hoop bepaald met een di

gitale thermometer. Het aantal draaiuren van de ventilator was afleesbaar 

op een tijdklok. De luchtsnelheid is bepaald met behulp van een digitale 

luchtsnelheidsmeter, waarbij in de eerste proef de snelheid bij de venti

lator is bepaald en in de tweede proef in de beluchtingsbuis voor de stuur

klep. 

Uit de composthoop zijn wekelijks monsters genomen waarvan het vochtgehalte 

is bepaald door meting van het gewichtsverlies van de monsters na droging 

bij 105 c. 
De hoogte van de hoop is met een meetband bepaald. De totale massa is aan 

begin en eind van de proef met een op het terrein aanwezige weegbrug ge

schied. De analyses van het uitgangsmateriaal en de compost (monster uit de 

fractie < 18 mm) zijn bepaald door een laboratorium. 

De zeeffracties > 70 mm, 18 - 70 mm en < 18 mm zijn met behulp van de op 

het terrein aanwezige zeven gemaakt. De onderverdeling van de < 18 mm is 

gemaakt door een monster handmatig uit te zeven op 10 mm en 5 mm. 
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5.2 - Mengen en opzetten 

5.2.1 - Veilingdoordraai met snoeihout 

De veilingdoordraai bestond voornamelijk uit sla, tomaten, komkommers en 

snijbonen. Het dragermateriaal bestond uit grof versnipperd groenafvaL 

Beide uitgangsmaterialen zijn in de verhouding van 1 : 1 (op gewichtsbasis) 

vermengd met behulp van een laadschop. Met de laadschop is het veilingafval 

met de snippers laagsgewijs op een hoop gezet. Vervolgens heeft de laad

schop van deze hoop ladingen gepakt waarmee de definitieve composterings

hoop is gemaakt. Tijdens het opzetten van de hoop bleken de grote ronde 

groenten (sla, bloemkool) naar beneden te rollen en kwamen zodoende voor

namelijk onderin de hoop terecht. 

In de proef is een composteringshoop gemaakt van ongeveer 11 meter lang en 

3,4 meter breed. De hoogte van de hoop bij aanvang van de compostering 

bedroeg 1,5 meter (bovenzijde van de hoop is afgeplat en ruim 1 meter 

breed. ) De inhoud van de hoop bedroeg ongeveer 32m3 • 

Totaal is 5,83 ton veilingdoordraai met 6,21 ton snippers gemengd. 

Om te voorkomen dat het veilingafval te veel gekneusd zou worden (er ont

staat dan veel percolatiewater en de composthoop kan dan niet luchtig ge

noeg opgezet worden) is geen intensievere menging toegepast. 

5.2.2 - Veilingdoordraai met G.J.T. 

Het G.F. T. -afval bevatte weinig houtige delen en veel blad. De veiling

doordraai bestond voor het grootste deel uit rode kool, wortelen, papri

ka's, snijbonen en sla. 

In de proef met G.F.T.-afval, is op het totale volume gezien, een menging 

toegepast van 1 deel veilingdoordraai op 2,5 delen G.F.T. Bij het opzetten 

van de hoop is echter klein deel G.F.T.-afval als beluchtingsbed gebruikt, 

waarop vervolgens het mengsel van 1 deel veilingdoordraai en 2 delen 

G. F . T. -afval is aangebracht. Bij het opzetten van de hoop rolde met name 
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de rode kolen steeds naar de buitenzijde. Handmatig zijn deze tijdens het 

opzetten voor zover mogelijk weer in de hoop gebracht. 

In totaal is 7,4 ton veilingdoordraai gemengd met 12,3 ton G.F.T. De lengte 

en breedte van de hoop waren respectievelijk 9,2 m en 4,6 m. De hoogte 

bedroeg 1,8 m. 

Op de belucbtingsbuis zelf is een kleine hoeveelheid (0,5 ton) grove zeef

overloop van de proef uit de eerste fase gebruikt. 

Als afdeklaag is compost van de vorige proef gebruikt en aangevuld met 

G.F.T.-compost. Totaal is ongeveer 6,3 ton compost aangebracht . 

5.2.3 - Tuinbouwafval 

Het tuinbouwafval bestond uit stengels en bladeren van afgeleefde papri

kaplanten. Dit afval is zeer luchtig en bevatte veel nylon touwtjes, waar

door bet niet mogelijk is om van de vorm van de hoop handmatig bij te wer

ken. 

Zoals in het onderzoeksvoorstel is beschreven wordt het tuinbouwafval. eerst 

voorgecomposteerd gedurende ongeveer 3 weken. Daarna zal veilingdoordraai 

met het tuinbouwafval vermengd worden. 

Doordat de aangevoerde boeveelbeid tuinbouwafval (± 15 m3 ) maar de helft 

bedroeg van de geplande hoeveelheid is een kleine compacte hoop opgezet. Op 

de beluchtingsbuis is evenals bij de hoop met G.F.T. - afval een kleine hoe

veelheid grove zeefoverloop aangebracht . De hoop is afgedekt met compost 

uit de eerste proef. 

In de proef bedroeg de hoeveelheid tuinbouwafval 3,2 ton, grove zeeffractie 

0,2 ton en de compost 4,5 ton. 
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5.3 - Bemonsteren 

Op verschillende tijdstippen is het materiaal bemonsterd. In tabel 5.1 is 

een overzichtgegeven van de tijdstippen. 

Tabel 5.1 Bemonsteringstijdstippen 

datum type bemonstering 

Fase 1 

2 - 8 uitgangsmateriaal , totale analyse 

8 - 8 bepaling vochtgehalte 

15 - 8 bepaling vochtgehalte 

22 - 8 bepaling vochtgehalte 

29 - 8 bepaling vochtgehalte 

5 - 9 bepaling vochtgehalte 

12 - 9 afgezeefde compost, totale analyse 

fase 2 

3 - 11 uitgangsmateriaal, totale analyse 

15 - 11 bepaling vochtgehalte 

21 - 11 bepaling vochtgehalte 

29 - 11 bepaling vochtgehalte 

5 - 12 bepaling vochtgehalte 

13 - 12 bepaling vochtgehalte 

19 - 12 gezeefde compost, totale analyse 
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Methode van bemonsteren 

De bemonstering van het veilingafval is zodanig geschied dat de samenstel

ling van groenten in het uitgangsmateriaal ongeveer overeenkwam met die van 

het monster. De monsters van de snippers en het G.F.T. is handmatig (tij

dens het afnemen van hoeveelheden door de laadschop) en regelmatig uit de 

hoop genomen en vervolgens gemengd tot één monster snippers en G.F.T •• 

De bemonstering van het materiaal tijdens de compostering is geschied met 

behulp van een palenboor (diameter 8 cm) op drie verschillende plaatsen in 

de hoop. 

De bemonstering van het materiaal op 29 augustus is tijdens het omzetten 

van de hoop genomen op dezelfde wijze als dat is geschied bij de bemon

stering van de snippers. 

De compost is bemonsterd na afzeven. Op regelmatige tijdstippen zijn deel

monsters genomen welke uiteindelijk hebben geresulteerd in een eind monster 

dat geanalyseerd is. 

Tijdens de proefnemingen is een beperkte hoeveelheid percolatiewater ont

staan. 

Doordat een deel van het percolatiewater is opgevangen via de condensaf

voer, was het mogelijk een monster te nemen. 

5.4 - Zeven 

Om te komen tot een afzetbare compost is het noodzakelijk dat de geprodu

ceerde compost gezeefd wordt. De geproduceerde compost uit de proefnemingen 

is daarom met behulp van de op het terrein aanwezige zeefinstallatie af

gezeefd. In een eerste stap is afgezeefd op een vlakzeef met ronde gaten 

(diameter 70 mm) en vervolgens in een tweede stap met een trampolinezeef op 

18 mm (vierkante gaten). 
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6 RESULTATEN COMPOSTERING VEILINGDOORDRAAI MET SNOEIHOUT 

6.1 - Algemeen 

Op 2 augustus is het uitgangsmateriaal voor de proef aangevoerd en op 14 

september is de hoop afgezeefd. 

Het composteringsproces is normaal opgestart. Doordat het materiaal snel in 

volume afnam was de vorm van de hoop na ongeveer 1 week sterk afgeplat. Dit 

had tot gevolg dat de luchtweerstand tussen de beluchtingsbuis en de bui

tenlucht niet meer gelijk was op elk punt in de hoop. Om dit te verbeteren 

zijn de zijkanten van de hoop bovenop de hoop gebracht. 

Om een indruk te verkrijgen van de mogelijke geuremissies is de afgezogen 

proceslucht niet door een filter geblazen. Op deze wijze was eenvoudig te 

controleren of in de toekomst de proceslucht goed behandeld kan worden met 

een normaal biofilter. 

Tijdens de gehele proefneming werd nauwelijks geur waargenomen, zodat aan

genomen mag worden dat behandeling van de proceslucht via een biofilter in 

de toekomst geen problemen zal opleveren. 

Op 15 augustus waren er (bij warm drukkend weer) veel kleine vliegjes rond 

de composthoop, welke drie dagen later weer geheel verdwenen waren. 

Op 19 augustus (na 2,5 week compostering) is de ventilator van zuigen ver

wisseld naar blazen. Dit is gebeurd om een betere beluchting te verkrijgen 

op de nog niet goed gecomposteerde plaatsen. Gevaar voor stankoverlast was 

op dat tijdstip niet meer aanwezig. 

Na 4 weken compostering is de hoop op 29 augustus omgezet om de volgende 

redenen: 

zichtbaar was dat de onderste laag (± 15 cm) nog erg nat was terwijl 

de rest van de hoop al redelijk tot goed droog gecomposteerd was. 

de afmetingen van de hoop te groot waren ten op zicht van het overge

bleven volume waardoor te weinig warmte vastgehouden kon worden. 

een betere compostering (met als gevolg droging) bereikt kon worden 

door de hoop campakter op te zetten. 

zichtbaar werd in hoeverre het veilingafval reeds gecomposteerd was. 
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Tijdens het afbreken van de hoop bleek de onderlaag (ongeveer 20 cm) zeer 

nat te zijn, terwijl de rest van de hoop goed gedroogd was. Indien in de 

volgende proefnemingen een beluchtingsbed wordt aangebracht zal zowel een 

minder natte onderlaag als minder of geen percolatiewater onstaan. 

Na omzetten waren de afmetingen van de hoop 4 m breed, 5.3 m lang en 1,5 m 

hoog. De beluchtingsbuis is ingekort tot ongeveer 3 m. 

Op de composthoop begonnen rond 6 september zaden te ontkiemen. Opgemerkt 

kan hierbij worden dat de zaailingen gelijkvormig waren (1 soort). Vermoed 

wordt dat de zaden afkomstig zijn uit de veilingdoordraai (tomaten) omdat 

deze zaden niet op de andere lopende composteringsproeven op het terrein 

voorkwamen. 
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6.2 - Temperatuurverloop 

Bij het composteringsproces is de temperatuur de belangrijkste sturingsva

riabele. In de beschrijving van het toegepaste proces blijkt dit onder meer 

door het bijsturen van het proces via een temperatuurvoeler. 

In figuur 6.1 is aangegeven op welke plaatsen de temperatuur dagelijks is 

gemeten en waar de temperatuurvoeler in de hoop was aangebracht. Opgemerkt 

moet daarbij worden dat de voeler twee maal is verplaatst omdat uit de 

overige metingen bleek dat de eerste twee plaatsen hetzij extreem koud 

hetzij extreem warm waren. Indien de hoop homogener van samenstelling zou 

zijn geweest was het verschil in temperatuur waarschijnlijk niet of nauwe

lijks aanwezig geweest. 

Figuur 6.1 Vorm van de hoop en de temperatuur-meetpunten 

hoogte 

r- temperatuurmeetpunten 

0 

X o lo 
r-----

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 meter 

thermostaat beluchtingsbuis 

In figuur 6.2 is een overzicht gegeven van het temperatuurverloop. In de 

figuur is te zien dat de temperatuur binnen vier dagen oploopt tot 60°C 

hetgeen duidt op een normale opstart van het composteringsproces. Op de 

plaats waar de temperatuurvoeler was ingebracht bleek de temperatuur niet 

hoger te zijn dan 42°C, (instelling van de voeler op 55°C). Op basis van de 

overige meting is de voeler verplaatst naar een warmere plaats. De daarop 

volgende. dag bleek dat deze plaats warmer was dan het gemiddelde van de 

hoop, zodat de voeler nogmaals verplaats werd. 
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Figuur 6.2 Temperatuurverloop tijdens het composteringsproces 
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De daarop volgende dagen is de temperatuur ongeveer 50 tot 55 graden ge

weest. Vervolgens is een langzame daling te zien die deels veroorzaakt is 

door minder gunstige composteringscondities zoals: 

afmetingen van de hoop te groot voor de massa, 

hoeveelheid vocht boven de 40 cm hoogte in de hoop was te laag gewor

den, 

de beluchting was voor zuigen ongunstig geworden. 

Door het omkeren van de beluchting van zuigen naar blazen is getracht om 

ook de onderste laag van de hoop beter belucht en daardoor droger te krij

gen. 
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In de grafiek is na het omkeren van de beluchting (blazen) te zien dat de 

temperatuur sterk daalt. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat bij 

blazen een hogere luchtcapaciteit bereikt wordt en de minimale hoeveelheid 

lucht (die via een tijdklok werd gegeven) niet was verminderd (zie ook 

beluchtingsgrafiek 6.3). Op 22 augustus is de tijdklok van 3 uur beluchten 

per dag naar 1 uur beluchten per dag terug gezet, hetgeen geresulteerd 

heeft in een lichte temperatuurstijging. 

Na het omzetten van de hoop zijn de afmetingen van de hoop geringer gewor

den en is weer een duidelijke temperatuurstijging waarneembaar. Grote ac

tiviteit is echter niet meer aanwezig aangezien de temperatuur niet meer 

boven de 60°C uitkomt bij een minimale beluchting. 

6.3 - Beluchting 

De sturing van de beluchting heeft plaatsgevonden via een ingestelde tijd

klok die overschakeld kan worden door middel van een thermostaat welke de 

temperatuur in de hoop registreert. Om de totale beluchtingstijd te meten 

is een extra klok geïnstalleerd die gekoppeld is aan de inpuls naar de 

ventilator. De verplaatste luchthoeveelheid door de hoop in in grafiek 6.3 

weergegeven. De hoeveelheden lucht van 4 tot 9 augustus zijn geschat omdat 

de tijdklok die de totale beluchtingstijd moest registreren onjuiste gege

vens produceerde hetgeen pas op 1 augustus aangetoond kon worden. 

Na 10 augustus heeft de beluchting nagenoeg alleen op basis van de tijdklok 

plaats gevonden. 

De hoge graad van beluchting in de periode van 20 tot 23 augustus is ver

oorzaakt door het omkeren van de beluchting van zuigen in blazen. De lucht

verplaatsingscapaciteit van ventilatoren is in het algemeen bij blazen 

groter dan bij zuigen. 

Op 23 augustus is de beluchting via de tijdklok van 3 uur teruggebracht 

naar 1 uur per etmaal daar de temperatuur van de hoop te laag was geworden. 

Na het omzetten is de hoop compacter geworden en de hoop hoogte toegenomen, 

hetgeen geresulteerd heeft in een hoger luchtweerstand in de hoop en een 

l agere totale luchtdoorvoer (zie figuur 6.3). 
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De maximale hoeveelheid lucht per uur benodigd per m3 uitgangsmateriaal is 

6,5 m geweest. Gemiddeld is in de eerste fase (± 16 dagen) een beluchting 

van 3,2 m3 lucht per m3 compost per uur gebruikt. 

De temperatuur-gestuurde beluchting heeft in deze proef alleen in de eerste 

twee weken een beperkte functie gehad. In vervolg proefnemingen is het aan 

te raden een geringere beluchting via de klok te geven en de hoop beter te 

mengen zodat de temperatuurverschillen tussen punten in de hoop geringer 

zijn. 

Figuur 6.3 Verplaatste luchthoeveelheid 
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6.4 - Volume-reductie 

Gedurende de proef is de hoogte van de hoop op verschillende tijdstippen 

gemeten om de volume-reductie te meten. In figuur 6.4 is de totale afname 

in volume grafisch weergegeven. Na het omzetten is een sprong in het volume 

waarneembaar, welke voornamelijk veroorzaakt is door het niet nauwkeurig 

kunnen meten van de hoop voor het omzetten. Na het omzetten is de hoop weer 

regelmatiger van vorm en compakter waardoor de meetfouten aanzienlijk 

kleiner zijn. 

Figuur 6.4 Volumereductie van de composthoop 
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Na het omzetten is ~e hoop nauwelijks meer in volume afgenomen. 

De volume-reductie is in de eerste week van de compostering het sterkst 

geweest, met een afname van ongeveer 32 m3 naar 22m3 , hetgeen betekent dat 

de hoophoogte is gedaald van ruim 1,5 m naar 1,3 m. 

In combinatie met het vochtgehalte kan berekend worden dat de open ruimte 

(luchtpercentage) in de hoop is afgenomen van 62% naar 55%. 

De snelle afname in volume heeft tot gevolg gehad dat voordat de composte

ring (en droging) voltooid was de temperatuur daalde door de te geringe 

massa ten opzichte van de afmetingen van de hoop. 

Men zou mogelijk de uitgangshoogte van de hoop iets kunnen verhogen, of dit 

echter toelaatbaar is zal nader onderzocht moeten worden. Indien dit niet 

het geval is zal de compost eenmaal opnieuw en compacter opgezet moeten 

worden. 

6.5 - Vochtgehalte 

Van het uitgangsmateriaal is afzonderlijk het vochtgehalte bepaald. Van het 

veilingafval bleek het vochtgehalte 94% te zijn, van de houtsnippers was 

dit 40%. In tabel 6.2 is een overzicht gegeven van de verschillende vocht

gehalten, welke in figuur 6.5 grafisch zijn weergegeven. 

Tabel 6.2 Vochtgehalte 

datum vochtgehalte droge stof 

in % i n % 

") - aug snippers 40 60 .. 
veilingafval 94 6 

7 - aug compost (gemidd) 59 41 

15 - aug compost (gemidd) 54 46 

22 - aug compost (gemidd) 44 56 

29 - aug na omzetten 57 43 

5 - sept compost (gemidd) 49 51 

19 - sept na afzeven 48 52 
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Figuur 6.5 Vochtgehalte tijdens het composteringsproces 
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Na het omzetten van de composthoop neemt het vochtgehalte weer toe. Dit is 

veroorzaakt doordat de natte onderlaag is vermengd met de rest van de hoop. 

In het uitgangsmateriaal was totaal 7964 kg water aanwezig ten opzichte van 

4076 kg droge stof. _Na compostering was nog een totaal gewicht van 7720 kg 

over gebleven. De compost bevatte na zeving een vochtpercentage van 48,27.. 

Het percolatiewater dat tijdens de compostering is uitgetreden bedroeg 

ongeveer 180 liter. Voorzover mogelijk is deze hoeveelheid teruggebracht in 

de hoop, zodat aangenomen mag worden dat alle water verdampt is. 
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Tijdens de compostering is dus 4243 kg water verdampt (ruim 537. van de 

aanvankelijk aanwezige hoeveelheid water) en is 77 kg organische stof ver

bruikt (1,9% van het droge stofgehalte van het uitgangsmateriaal). 

In tabel 6.3 is een overzicht gegeven van de input en de output. 

Tabel 6.3 Input en output gegevens van de proef. 

Component totaal water d.s. 

kg x 1000 kg x 1000 kg x 1000 

input: 

veilingdoordraai 5,8 5,5 0,3 

snippers 6,2 2,5 3,7 

totaal 12,0 7,9 4,1 

output 

totaal 7,7 3,7 4,0 

zeeffracties 

groter 70mm 0,2 

18 - 70mm 1, 2 

0 - 18mm 6,3 
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6.6 - Analyse resultaten 

De resultaten van de analyses zijn vermeld in tabel 6.3. 

Tabel 6.3 Analyse resultaten uitgangsmateriaal en compost 

Monster houtsnippers veilingdoordraai compost percol. 

droge stof %m/m 

org.stof 7dD/m d.s. 

stikstof g/kg d.s. 

Zware metalen 

cadmium mg/kg d.s. 

chroom mg/kg d.s. 

koper mg/kg d.s. 

lood mg/kg d.s. 

nikkel mg/kg d.s. 

zink mg/kg d.s. 

kwik mg/kg d.s. 

EOX mg/kg d.s. 

c.z.v. mg/1 

Kiemen N/kg 

zeeffracties compost 

10 - 18 mm gewi. 

5 - 10 mm gewi. 

0 - 5 mm gewi. 
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Zware metalen 

De gehalten aan zware metalen in de compost liggen zoals te verwachten was 

beneden de concept normen voor 1992, en zullen waarschijnlijk ook voldoen 

aan de in 1995 verwachte algemene normen. 

Ten aanzien van de gehalten uit de eerste analyse zouden de elementen 

chroom en zink op de rand zitten. Na het nemen van een tweede monster waar

van alleen Chroom en Zink zijn bepaald bleek dat de gehalten in de eerste 

analyse onverklaarbaar hoog zijn geweest. Van zink is bekend dat er af en 

toe afwijkingen voor kunnen komen. Chroom is echter over het algemeen een 

element dat in compost van schone organische afvalstromen in concentraties 

van 20 - 40 mg/kg voorkomt. 

Geconcludeerd mag worden dat men geen problemen behoeft te verwachten voor 

de afzet van deze compost ten aanzien van de normen voor zware metalen. 

Extraheerbare organo-chloorverbindingen 

Er bestaat momenteel een algemene methodiek waarbij naast organo-chloor ook 

organo-broom en organo-jodium bepaald worden. Verbindingen met organo-jo

dium en organo-broom komen over het algemeen weinig voor (in re lat ie tot 

organo-chloor verbindingen). Het gehalte aan EOX zal derhalve voornamelijk 

uit EOCl bestaan. 

In de compost en de houtsnippers is nauwelijks EOX aanwezig. De veiling

doordraai bevat een gehalte van 12 hetgeen kan duiden op kleine restanten 

bestrij dingsmiddelen. Indien de richtlijnen voor bodemsanering beschouwd 

worden en daarbij tevens gekeken wordt naar het organisch stofgehalte kan 

gesteld worden dat het eindresultaat EOX van 1.7 aangeeft dat geen restan

ten bestrijdingsmiddelen aanwezig zullen zijn in de compost. 

Overige kwaliteitsnormen. 

De compost kan als goed gekwalificeerd worden ten aanzien van het organisch 

stofgehalte. Uit de analyse resultaten is te berekenen dat de C/ N-verhouding 
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ongeveer 12 bedraagt. Het vochtgehalte van de compost is nog aan de hoge 

kant. 

Onkruidzaden 

In de kiemtest zijn in één kg compost 18 zaden ontkiemd. Opvallend was dat 

de kiemplanten allemaal van eenzelfde soort plant afkomstig waren. Gezien 

het feit dat deze kiemplanten niet op andere nabij gelegen composthopen 

aanwezig waren, doet vermoeden dat deze zaden afkomstig zijn van de vei

lingdoordraai. Indien dit het geval is dan zullen de kiemkrachtige zaden 

zeer warschijnlijk uit de natte onderlaag afkomstig zijn geweest. Deze 

natte laag is na het omzetten gemengd met de rest van de hoop, zodat ook 

een klein deel aan de buitenrand van de hoop terecht is gekomen. Doordat 

daar geen hoge temperaturen aanwezig zijn, hebben deze zaden het kunnen 

overleven. 

Om een voldoende doding te verkrijgen van onkruidzaden zal in fase 2 zowel 

een beluchtingsbed als een conditioneringsmantel worden gebruikt waardoor 

dit probleem waarschijnlijk opgelost zal zijn. 

Fijnheid van de compost 

De fijnheid van de compost was bij afzeving op 18 mm nog redelijk grof van 

samenstelling. Indien de compost ingezet wordt als grondstof voor de pot

grond, zal vooraf een fijnere afzeving of een maling moeten plaatsvinden. 

De voorkeur wordt gegeven aan malen omdat dan voorkomen wordt dat het or

ganisch stofgehalte te ver gaat dalen. 
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6.7 - Conclusies 

Algemeen 

In de eerste fase van het onderzoek hebben de proefnemingen zich voorname

lijk geconcentreerd op de vraag of het mogelijk was veilingdoordraai aëroob 

te kunnen composteren. De proefnemingen hebben aangetoond dat veilingdoor

draai goed te composteren is met grof versnipperd plantsoenafval in een 

verhouding van 1 : 1 (op gewichtsbasis). Hiermee is tevens aangetoond dat 

het mogelijk is om groenafval en veilingdoordraai gezamelijk te verwerken. 

Ook heeft de proef uitgewezen dat in 6 - 8 weken een zodanige stabilisatie 

en droging behaald kan worden dat het product zonder problemen opgeslagen 

kan worden. 

In deze proef is een geringe hoeveelheid percolatiewater ontstaan (± 180 

liter op 12 ton afval) welke bij gebruikmaking van een vochtopnemend be

luchtingsbed niet meer zal ontstaan. 

Mengen en opzetten 

Voor het mengen en opzetten is uit de proefneming gebleken dat in de toe

komst een menging met een eenvoudige mengtrommel mogelijk is zonder dat het 

veilingafval teveel beschadigd wordt. Tevens is gebleken dat, indien een

zelfde grofheid van snippers wordt toegepast, dan een iets grotere hoe

veelheid aan houtsnippers bijgemengd moet worden. 

Tijdens het opzetten van de hoop bleken de grote ronde groenten (sla, bloem

kool) naar beneden te rollen en kwamen zodoende voornamelijk onderin de 

hoop terecht. 

Indien een beluchtingsbed wordt aangelegd behoeft deze selectieve ontmen

ging in de toekomst geen probleem op te leveren. 
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Composteringsproces 

Zoals reeds verwacht werd is een goede sturing en controle van het compos

teringsproces noodzakelijk, hetgeen betekent dat bij verwerking in een 

regionale composteringsinstallatie apart rekening gehouden moet worden met 

verwerking van veilingdoordraaL Met name is dit gebleken uit de plaats 

bepaling voor de thermostaat (moest drie maal verplaatst worden). 

Ook is bij het composteren van veilingdoordraai gebleken dat binnen een 

week tijd het volume van de hoop dusdanig afneemt dat opnieuw en compacter 

opzetten van de hoop waarschijnlijk noodzakelijk zal zijn om een voldoende 

droging tot stand te kunnen laten komen. 

In de proef bleek tijdens het omzetten dat de onderlaag natter was dan de 

bovenlaag. Dit gegeven wijst er ook op dat éénmaal omzetten waarschijnlijk 

gewenst is. 

Zeven van de compost 

Na het composteringsproces is de compost afgezeefd. Hierbij moet opgemerkt 

worden dat afzeven van dit houtige mengsel op vlakzeven (in deze proef op 

70mm) soms verstoppingen opleverde (vastzitten van takken in de gaten die 

vervolgens steeds meer overloop vasthouden). Derhalve wordt aangeraden dit 

type zeef niet te gebruiken. Het zeven met de trampolinezeef verliep goed. 

De zeeffractie 18 - 70 mm is geschikt als beluchtingsbed. De fractie groter 

dan 70 mm behoord nogmaals verkleind te worden indien men dit nog verder 

wil verwerken (deze fractie bevatte wel veel plastic). 

Compost kwaliteit 

De in deze proef geproduceerde compost voldeed in ruime mate aan de 

landelijke normen ten aanzien van gehalte aan zware metalen voor compost 

uit afvalstoffen. 
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Het gehalte aan EOX van 1,8 geeft aan dat geen restanten bestrijdingsmid

delen zijn te verwachten in de compost en voldoet aan de daartoe gestelde 

indicatieve normen. 

Het organisch stofgehalte bedroeg 27% en is daarmee als kwalitatief goede 

compost aan te merken. 

De afgezeefde compost bevatte wel kiemkrachtige onkruidzaden (18/kg). Ver

moed wordt dat deze afkomstig zijn van de veilingdoordraai, aangezien het 

kiemplanten betrof van één soort (waarschijnlijk tomatenplanten) die niet 

op ander proefhopen op het terrein aanwezig waren. Verwacht wordt dat de 

kiemkrachtige zaailingen afkomstig waren uit de natte onderlaag, welke in 

vervolgproeven vermeden kan worden door een beluchtingsbed en een condi

tioneringsmantel aan te brengen. 

De compost zal in de toekomst gemalen of fijnmaziger afgezeefd moeten wor

den, indien men op meerdere markten afzet wil creëren (o.a. als grondstof 

in de potgrond). De voorkeur wordt dan gegeven aan malen omdat dan een 

voldoende hoog organisch stofgehalte gegarandeerd kan worden. 

Bevindingen bemonsteringsmethodiek 

De toegepaste methodieken van bemonsteren van het uitgangsmateriaal (aan

gepaste verdeling van het monster) en de compost (op regelmatige tijden 

monster nemen van een transportband) blijken geschikt te zijn om een re

presentatief monster te verkrijgen. Het nemen van monsters tijdens de com

postering met behulp van de palenboor heeft bij deze proef problemen opge

leverd. 

Dit is veroorzaakt doordat: 

de houtsnippers een zeer grote spreiding hadden in afmetingen waardoor 

maar een beperkt deel van de snippers in het monster terecht konden 

komen. 
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Door het snel drogen van de buitenste laag bleef geen materiaal (voor

namelijk houtsnippers) in de boor achter, zodat alleen materiaal uit 

de nattere kern bemonsterd kon worden. 

Door de snelle afname van de hoogte van de hoop (en volume) kon nog 

maar een beperkt deel van de hoop bemonsterd worden (zie voorgaande 

opmerkingen) • 

Vooralsnog is geen andere methodiek beschikbaar om uit het gebruikte meng

sel goede monsters tijdens compostering te nemen. Verbetering bij bemon

stering is mogelijk indien de spreiding in de afmetingen van de houtsnip

pers kleiner is dan welke in de proef zijn toegepast. 

6.8 - Samenvatting 

Het composteringsproces is over het algemeen goed verlopen. Ook de menging 

en de fijne afzeving zijn zonder problemen verlopen. Voor de grove afzeving 

verdient de trommelzeef de voorkeur boven een vlakzeef. 

Ten aanzien van de compostkwaliteit is gebleken dat de compost nog kiem

krachtige zaden bevatte. In de vervolgproeven dient bij de procesvoering 

aandacht besteed te worden aan maatregelen om kiemkrachtige zaden volledig 

te doden. De overige kwaliteitsaspecten wijzen uit dat een goede compost 

geproduceerd kan worden uit veilingdoordraai met versnipperd snoeihout. 
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7 RESULTATEN COMPOSTKRING VEILINGDOORDRAAI KET G .l. T. 

7 .1 - Alaemeen 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten gegeven worden van de composterings

proef waarbij G. F. T. -afval als dragermateriaal is gebruikt voor het com

posteren van veilingdoordraai. Het composteringsproeven zijn op 3 november 

gestart en op 19 december beëindigd. Tijdens het proces is de hoop één maal 

omgezet (30 nov) en is in de tweede helft de beluchting van zuigen op bla

zen gezet (12 dec). 

Het composteringsproces is snel opgestart en heeft evenals de eerste proef 

geen extreme geuren met zich meegebracht (het was niet nodig het filter aan 

te sluiten). Het laagje zeefoverloop (op de beluchtingsbuis) en G. F. T. 

bleken goed te voldoen als beluchtingsbed aangezien geen percolatiewater is 

vrijgekomen. 

Omdat driehoekige hopen een relatieve grote "buitenzijde" hebben is een 

aanzienlijke hoeveelheid compost nodig geweest om de hoop goed af te kunnen 

dekken. Tijdens het omzetten van de hoop bleek het composteringsproces goed 

verlopen te zijn, en is compacter opgezet ( 7 bij 4 meter). 

De fijn afgezeefde compost van de conditioneringsmantel heeft na het om

zetten (is vermengd met het composterende afval) de luchtweerstand in de 

hoop aanzienlijk doen oplopen, hetgeen, door de koppeling met de proef met 

tuinbouwafval, problemen heeft opgeleverd met de beluchting. 

Na afloop van het composteringsproces bleek de compost in de onderlaag 

aanzienlijk natter te zijn dan bij omzetten, hetgeen samen met de enorme 

regenbuien tijdens het afzeven geleid heeft tot problemen (verstopping) bij 

de afzeving op 18 mm. 

In de conditioneringsmantel (compost van de eerste proef) zijn voor het 

omzetten enkele zaden ontkiemt. Na het omzetten werden geen ontkiemde zaden 

meer waargenomen. 



- 51 -

7.2 - Temperatuurverloop 

De temperatuur van het composterende G.F.T.-afval met veilingdoordraai is 

op drie verschillende plaatsen in de composthoop gemeten. Figuur 7.1 is 

weergegeven de vorm van de hoop, de temperatuurmeetpunten, en de plaats 

waar de thermostaat in de hoop is geplaatst. 

Figuur 7.1 Vorm van de hoop, temperatuurmeetpunten en de locatie van de 

thermostaat. 

x x p x 
beluchtingsbuis--- ---------------- --- ---------------- ---~ 

thermostaat 

~-----------temperatuurmeetpunten 

Figuur 7.2 geeft een overzicht van het temperatuurverloop tijdens de com

postering. Tevens vermeld deze figuur de temperatuur van de afgezogen lucht 

tot en met 24 - november. 

De temperatuur van het composterende afval loopt binnen één dag op tot ruim 

65°C, hetgeen duidt op een snelle opstart van het composteringsproces. Door 

aanzuiging van lucht door de ventilator, welke gestuurd wordt door de ther

mostaat (instelling van de voeler ongeveer 60°C) daalt de temperatuur hier

na tot zo'n 60°C en blijft de daarop volgende dagen variëren tussen de 55 

en de 60°C. Vervolgens neemt de temperatuur langzaam af tot ongeveer 45°C 

op het moment van omzetten. 
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Na het omzetten van de composthoop loopt de temperatuur weer op tot onge

veer 55°C en neemt langzaam af tot 47°C bij de beëindiging van de composte

ring. Indien het terneratuurverloop van deze proef vergeleken wordt met 

andere proefnemingen waarbij G.F.T. is gecomposteerd, zou aan het einde van 

het proces (na omzetten) een grotere temperatuur daling ontstaan moeten 

zijn (einde van het proces ongeveer 30°C). 

Uit figuur 7.2 blijkt dat de beluchting over de lengte van de hoop redelijk 

goed verdeeld is geweest, aangezien er nauwelijks temperatuurverschil ge

meten is tussen de meetpunten aan de voor-, midden- en de achterzijde van 

de hoop. 

Figuur 7.2 Temperatuurverloop tijdens het composteringsproces 

VEILINGDOORDRAAl EN G.F.T.AFVAL 
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7.3 -Beluchting 

De hoeveelheid lucht die door het composterende materiaal werd gevoerd 

bestond uit een periodieke hoeveelheid lucht die middels een schakelklok 

werd toegediend, en een hoeveelheid lucht, die werd ~oegediend als de tem

peratuur in de hoop te hoog werd (meer dan 60°C). 

In figuur 7.3 is de gemiddelde luchthoeveelheid per uur grafisch weergege

ven. In de figuur is apart aangegeven welke hoeveelheid lucht door de klok 

is toegediend. De door de klok toegediende hoeveelheid lucht is niet con

stant (geen horizontale lijn in figuur 7. 3) aangezien door de langzame 

toename van de luchtweerstand de luchtsnelheid niet constant is. (De lucht

hoeveelheid wordt bepaald door tijd * oppervlakte doorsnede buis * lucht

snelheid). 

Na het omzetten is de door de hoop gevoerde hoeveelheid lucht sterk afge

nomen. Dit heeft ertoe geleid dat nauwelijks meer vocht is afgevoerd en dat 

na enige tijd de biologische activiteit sterk is teruggelopen. De tempera

tuur is door het teruglopen van de biologische activiteit niet noemens

waardig gedaald, aangezien compost (met dichte structuur) de warmte goed 

kan vasthouden zolang er geen lucht geforceerd wordt doorgevoerd. 

Figuur 7.3 Beluchting van de hoop met veilingdoordraai en G.F.T.-afval. 

VEILINGDOORDRAAl EN G.F.T.AFVAL 
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De oorzaak moet gezocht worden in het feit dat door het omzetten de afdek

laag met compost door de hoop is gemengd, waardoor een grote verandering is 

opgetreden in de verdeling van de deeltjesgrootte. {Er was een relatief 

grote hoeveelheid compost nodig om de hoop goed afgedekt te krijgen). Na 

twee weken is de beluchting van zuigen naar blazen omgeschakeld. Dit gaf 

nauwelijks verbetering. Achteraf gezien zou het beter zijn geweest dat de 

beluchting direct na het omzetten was omgeschakeld van zuigen naar blazen. 

Zeer waarschijnlijk was de hoop op dat moment nog droog en luchtig genoeg 

om er voldoende lucht doorheen te kunnen blazen. 

Daarnaast speelt ook de tweede proef een rol in de problemen met de be

luchting. Voor de beide proeven is één ventilator gebruikt, waarbij de 

toegediende luchthoeveelheid regelbaar was door een klep. In deze klep was 

echter een opening aangebracht zodat voorkomen werd dat per vergissing een 

van beide hopen niet meer werd belucht. Doordat de tuinbouwafvalhoop door 

de grove structuur een lage luchtweerstand heeft en het daarnaast een ge

ringe hoeveelheid betrof, is een dusdanig groot verschil in luchtweerstand 

onstaan tussen de tuinbouwafval hoop en de G.F.T.-afval hoop dat zelfs bij 

"dichte" klep voor de tuinbouwafval hoop bijna alle lucht door deze hoop 

gevoerd werd. (zie ook figuur 8.2) 

In de begin fase van het composteringsproces is gemiddeld ruim 0,6 m3 lucht 

per m3 uitgangsmateriaal per uur door de composthoop gezogen. Na het om

zetten is dit afgenomen tot ongeveer 0,002 m3 lucht/m3 compost/uur. 

Opgemerkt kan worden dat in eventueel toekomstige composteringsinstallatie 

geen fijne compost als afdeklaag wordt gebruikt maar de zeefoverloop en 

dat, door de vorm van de hoop minder afdekmateriaal nodig is. 
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7.4 -Volume-reductie 

Tijdens het composteringsproces de de hoogte van de hoop verschillende 

keren gemeten om de volume-reductie te bepalen. In figuur 7.4 is de afname 

in volume grafisch weergegeven. In de figuur is duidelijk te zien dat met 

name in de beginfase een sterke afname in volume is opgetreden. Normaal 

neemt het volume in de eerste periode iets minder snel af. Doordat het 

gebruikte G.F.T.-afval relatief weinig takken bevatte in combinatie met het 

toevoegen van veilingdoordraai zal geleid hebben tot deze sterke volume

reductie. Voor het composteringsproces heeft dit in de eerste fase geen 

nadelige gevolgen gehad, aangezien bij het omzetten de hoop reeds goed 

gedroogd was een goede struktuur bezat. Na het omzetten treedt nog een 

beperkte volume-reductie op. 

Figuur 7.5 Volume-reductie van de composthoop met veilingdoordraai en 

G. F.T. 
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7.5 -Vochtgehalte 

Van het uitgangsmateriaal is het vochtgehalte afzonderlijk bepaald voor 

aanvang van de compostering. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 

verschillende gemeten vochtgehalten. Opgemerkt moet worden dat enige voor

zichtigheid bij de interpretatie van deze gegevens geboden is omdat het 

moeilijk is om representatieve monsters te nemen van dit heterogene mate

riaal. 

Tabel 7.1 Vochtgehalte 

Datum 

3 - 11 

15 - 11 

21 - 11 

29 - 11 

5 - 12 

13 - 12 

19 - 12 

Materiaal Vochtgehalte 

in gew. % 

veilingafval 91,6 

G.F. T. -afval 69,7 

mengsel 77,9 

compost 77,4 

compost 50,2 

compost 54,1 

compost (na omzet.) 57,3 

compost 45,0 

eindprodukt 36,0 * 

Droge stof 

in gew. 7. 

8,4 

30,3 

12, 1 

12,6 

49,6 

45,9 

42,7 

55,0 

64,0 * 

dit is het gemiddelde uit de twee laboratoriumanalyses. Monsters zijn 

genomen van de zeeffractie < 70 mm. Geschat wordt dat het echte vocht

gehalte ongeveer 58% is geweest (voordat er regenwater bij kwam), daar 

de compost (met regenwater) niet zeefbaar bleek op 18 mm. In de bere

keningen zal verder uitgegaan worden van 587. vochtgehalte. 

In figuur 7.6 is het vochtgehalte grafisch weergegeven. Uit deze figuur 

blijkt dat het vochtgehalte van het composterende afval tot aan het moment 
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van omzetten sterk is afgenomen tot 50 a 55 % op 30 november. Na het om

zetten van de composthoop traden er echter problemen op met de beluchting. 

De ventilator zoog nauwelijks nog lucht door het composterende materiaal 

heen en ook een omschakeling naar blazen na een week bracht hierin nauwe

lijks verandering teweeg. Het water dat tijdens het composteringsproces 

wordt gevormd, werd door de gebrekkige beluchting niet meer afgevoerd. Dit 

resulteerde in een toename van het vochtgehalte in de laatste fase van het 

composteringsproces. Bij de afbraak van de composthoop bleek met name dat 

dit water gezakt was in de onderlaag, welke erg nat was, terwijl de boven

laag droger was geworden (zie tabel 7.1 : vergelijk compost 13 - 12 met 

eindproduct). 

Tabel 7.2 Input en output gegevens van de proef. 

Component 

input: 

veilingdoordraai 

G.F.T. 

zeeffr. grof 

compost 

totaal 

output 

totaal 

zeeffracties 

groter dan 70 nun 

kleiner dan 70 mm 

totaal 

kg x 1000 

7,4 

12,2 

0,5 

6,3 

26,4 

17,9 

1,4 

16,5 

water 

kg x 1000 

6,8 

8,5 

0,2 

3,1 

18,6 

10,3* 

* Op basis van het geschatte vochtgehalte van 587.. 

droge stof 

kg x 1000 

0,6 

3,7 

0,3 

3,2 

7,8 

7,6* 



In het uitgangsmengsel was totaal 18,7 ton water aanwezig. Hiervan is on

geveer 8,4 ton verdampt (op basis van een vochtgehalte van 587..). De droge 

stof is afgenomen met 0,1 ton 

Figuur 7.6 Vochtgehalte tijdens het composteringsproces 
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7.6 - Analyse resultaten 

In tabel 7.3 zijn de analyse resultaten gegeven van het uitgangsmateriaal 

en de compost (70mm). Van de compost zijn twee gelijkwaardige (duplo) mon

sters genomen. 

Tabel 7.3 Analyse resultaten uitgangsmateriaal en compost 

Monster 

droge stof '7.m/m 

org.stof i.m/m d.s. 

stikstof g/kg d.s. 

Zware metalen 

cadmium mg/kg d.s. 

chroom mg/kg d.s. 

koper mg/kg d.s. 

lood mg/kg d.s. 

nikkel mg/kg d.s. 

zink mg/kg d.s. 

kwik mg/kg d.s. 

EOX mg/kg d.s. 

pH (KCl) 

Kiemen N/kg 

G.F.T. 

30,3* 

74 

20 

1 '5 
21 

18 

25 

6 

280 

0.05 

5,8 

5,7 

veiling

doordraai 

8,4* 

74 

31 

0.4 

3 

10 

5 

4 

60 

0.07 

0,48 

4,6 

compost 

nr 1 

48 

36 

20 

0,6 

29 

25 

40 

8 

150 

0,08 

4,1 

8,1 

0 

compost 

nr 2 

80 

14 

10 

0.5 

35 

20 

36 

13 

120 

< 0.04 

0,89 

7,8 

0 

Doordat deze monsters gedroogd zijn opgestuurd zijn hier de door het 

onderzoeksteam bepaalde droge stofgehalten weergegeven. 
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Uit de an~lyses van de uitgangsmaterialen blijkt dat beide afvallen een 

hoog vochtgehalte bezitten en na menging de bovengrens voor compostering is 

bereikt. 

Opvallend is het grote verschil in droge stofgehalte tussen de twee compost 

monsters. Indien echter rekening wordt gehouden met het feit dat tijdens 

het afzeven problemen zijn ontstaan door het hoge vochtgehalte, moeten het 

vochtgehalte van de compost veel hoger zijn geweest. Geschat wordt dat het 

vochtgehalte ongeveer 58% moet zijn geweest (voor zeving) en dat de mon

sters zelf ongeveer 60 tot 65% vocht moeten hebben bevat. Als basis voor 

deze geschatte waarde hebben gediend massa start ten opzichte van eind en 

de problemen bij het zeven. 

Het EOX-gehalte is van alle monsters laag, zodat aangenomen kan worden dat 

geen restanten bestrijdingsmiddelen in de compost zullen zitten. 

De zware metalen gehalten van zowel het uitgangsmateriaal als van de com

post zijn laag en voldoen ruim aan de gestelde normen voor 1992. 

Het organisch stofgehalte van de uitgangsmateriaal is zoals te verwachten 

was hoog, hetgeen gunstige perspectieven bied voor de compostering ·en de 

kwaliteit van de compost . 

Het grote verschil in organisch stofgehalte tussen de twee monsters is niet 

verklaarbaar daar beide monster op eenzelfde manier zijn genomen. 

Gedurende een kiemtest van drie weken zijn geen zaailingen waargenomen. 

7.7 -Conclusies 

Algemeen 

Uit de proefneming, waarbij G.F.T. als dragermateriaal is ingezet voor het 

composteren van veilingdoordraai, kan geconcludeerd worden dat veiling

doordraai gecomposteerd kan worden met G.F.T. in een verhouding van één 

deel veilingdoordraai op 2 delen G.F.T.-afval (volumina). Gezien de uit

gangsvochtgehalten en de te verdampen hoeveelheid water is deze 
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mengverhouding ook maximaal voor wat betreft de hoeveelheid veilingdoor

draai. De composteringstijd heeft totaal 6~ week in beslag genomen. 

Mengen 

Het mengen van de beide afvallen verliep zonder problemen met de laadschop. 

Bij het opzetten van de hoop bleek, evenals in de proef in de eerste fase, 

dat de grote ronde delen (voornamelijk rode kolen) steeds naar beneden 

rolden. Het aangebrachte beluchtingsbed heeft goede diensten bewezen ten 

aanzien van zowel de vochtopvang als het selectieve ontmengingsverschijnsel 

(naar beneden rollen van rode kolen), daar bij de proefnemingen geen per

colatiewater is ontstaan. 

Composteringsproces 

Het composteringsproces is gedurende de eerste 4 weken snel en regelmatig 

verlopen. Het materiaal bleek bij omzetten nog een goede struktuur te be

zitten en had een vochtgehalte van 50 tot 557.. 

Na het omzetten (en vermengd raken van de fijne compost van de conditione

ringsmantel met het te composteren materiaal) is de luchtweerstand sterk 

toegenomen waardoor nauwelijks lucht meer door de hoop is gekomen en ge

resulteerd heeft in een sterke afname van de biologisch activiteit. Deze 

feiten hebben tot gevolg gehad dat nauwelijks meer vocht is afgevoerd. 

Geadviseerd wordt derhalve om de zeefoverloop (b.v. 15 - 40mm) als afdek

laag te gebruiken. 

Opvoering van de luchthoeveelheid was niet mogelijk in verband met de 

tweede proef (tuinbouwafval), welke belucht werd met dezelfde ventilator en 

een veel lagere luchtweerstand had. In verband met de sturing van het com

posteringsproces met geforceerde beluchting is het ten aanzien van de be

drijfszekerheid in een composteringsinstallatie noodzakelijk dat geen grote 

verschillen in de luchtweerstand van de hoop aanwezig zijn per ventilator 

(door bijv. twee sterk in luchtweerstand verschillende afvallen op één 

ventilator aan te sluiten). 
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Zeven van de compost 

De compost bleek aan het einde van het composteringsproces, na zeving op 

70 mm, niet meer afzeefbaar op 18 mm door een te hoog vochtgehalte. Opge

merkt moet hierbij worden dat tijdens het afzeven de compost natter is 

geworden door enorme regenbuien. 

Compostkwaliteit 

De kwaliteit van het uitgangsmateriaal biedt gunstige perspectieven om een 

kwalitatief goede compost te produceren. Na afzeving op 70 mm bleek de 

geprocudeerde compost ruim te voldoen aan de wettelijke normen voor zware 

metalen. 

De analyse resultaten gaven op onverklaarbare wijze een vochtgehalte van 

gemiddeld 367., hetgeen zou duiden op een goed op te slaan eindproduct. De 

compost bleek echter niet afzeefbaar op 18 mm. Het werkelijke vochtgehalte 

is geschat op 587. op basis van eigenschappen en berekeningen. 

Het organisch stofgehalte bedroeg gemiddeld 257. en voldoet daarmee aan de 

gestelde eisen voor een goede compost. 

De bepaalde gehalten aan EOX zijn zodanig laag dat aangenomen mag worden 

dat geen restanten bestrijdingsmiddelen aanwezig zullen zijn in de compost. 

Een kiemstest heeft uitgewezen dat de compost geen kiemkrachtige zaden meer 

bevatte. Hiermee is aangetoond dat met de genomen maatregelen, te weten een 

beluchtingsbed en een conditioneringsmantel, goede resultaten bereikt 

kunnen worden. 
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7. 8 - Samenvatting 

Met de proefneming is aangetoond dat G.F.T. als dragermateriaal inzetbaar 

is om veilingdoordraai te verwerken tot compost. Opgemerkt moet worden dat 

door specifieke omstandigheden bij de proefopstelling het 

composteringsproces na omzetten niet optimaal is verlopen, hetgeen heeft 

geresulteerd in een te natte compost. 

Ook in deze proefnemingen bleek het mengen en opzetten van de composthoop 

geen problemen te geven. 

Het aanbrengen van een beluchtingsbed en een conditioneringsmantel heeft 

tot gevolg gehad dat in de uitgevoerde kiemtest geen zaden zijn ontkiemd. 

De overige kwaliteitsaspecten wijzen op een kwalitatief goede compost. 
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8 RESULTATEN cafPOSTKRING TUINBOUWJJVAL 

8 .1 - Algemeen 

Tuinbouwafval bestaat uit stengels en bladeren van kasgewassen (tomaten, 

paprika's) vermengd met de nylon opbindtouwtjes. Door de aanwezigheid van 

deze touwtjes is het tuinbouwafval één grote kluwe geworden en niet meng

baar met andere te composteren afvalstromen. Voordat tuinbouwafval als 

drager voor natte organische afvalstromen ingezet kan worden zullen eerste 

de nylon touwtjes verwijderd moeten worden. 

Door het tuinbouwafval eerst middels een composteringsproces te drogen 

worden de stengels brosser en zijn daardoor eenvoudiger te breken. Dit 

laatste is noodzakelijk aangezien tijdens het breekproces alleen de sten

gels moeten breken. De nylontouwtjes kunnen nadien middels een grof zeef 

proces verwijderd worden. 

De gebroken stengels kunnen vervolgens ingezet worden als dragermateriaal. 

Bij aanvang van de proef bleek de hoeveelheid tuinbouwafval beperkt te 

zijn, hetgeen geresulteerd heeft in een (te) kleine hoop. Daarnaast bleek 

dat mede inverband met de nylon touwtjes en de hoogte van het dak, niet de 

benodigde hoogte gehaald kon worden. 

Het composteringsproces is hierdoor slechts langzaam verlopen en heeft niet 

de gewenste temperaturen bereikt. Na drie weken voorcompostering was wel 

enige droging en een flinke inklinking opgetreden maar het materiaal nog 

niet bros genoeg om selectief te kunnen verkleinen. De kleine hoeveelheid 

en de beperkte droging hebben tot gevolg gehad dat het tweede deel van de 

proef niet uitgevoerd kon worden. Het composterings/ drogingsproces in de 

hoop met tuinbouwafval is verder gevolgd. Aan het einde van het proces 

bleek dat langzaam toch een aantasting en een droging hadden plaats gevon

den, die geresulteerd hebben in het bros worden van de stengels. 

Bemonstering van het tuinbouwafval tijdens het composteringsproces was niet 

mogelijk met een palenboor. Aanvankelijk is het vochtgehalte bepaald aan de 

hand van stengels enbladeren. Nadat het proces verder ging bleken alleen 

nog stengels over te zijn. Het uiteindelijk "compostmonster" bestond der

halve uit stengelstukken. 
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8.2 - Temperatuurverloop 

De temperatuur van het tuinbouwafval werd, identiek aan het mengsel van 

G.F.T.-afval en veilingdoordraai, op drie verschillende plaatsen gemeten. 

Na het omzetten van de hoop werd, gezien de geringe afmetingen van de hoop, 

enkel nog op twee plaatsen gemeten (voor en achter). 

Figuur 8.1 geeft een overzicht van het gemeten temperatuurverloop. De 

eerste tien dagen van het proces is geen temperatuurstijging waarneembaar 

geweest. Daarom is besloten de beluchting tijdelijk uit te schakelen, waar

na een lichte temperatuurstijging in het afval werd gemeten tot gemiddeld 

25°C. (Meetpunt achter tot ongeveer 40°C.) De temperatuur nam niet verder 

toe en ook een opnieuw inschakelen van de beluchting bracht hierin geen 

verandering. 

Figuur 8.1 
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Ook na he~ omzetten van de hoop werd nauwelijks een temperatuurstijging 

waargenomen. De voornaamste reden voor het niet stijgen van de temperatuur 

tot ongeveer 60°C is te vinden in de structuur van dit materiaal. Dit afval 

bestaat voornamelijk uit houtige stengels waardoor erg luchtig is en weinig 

isolerend vermogen bezit. Kleine composthopen van dit afval kunnen de 

warmte dan niet vasthouden, waardoor veel warmte direct wegvloeit. Indien 

de hoeveelheid van dit afval groter was geweest en tot een hoogte van 4 m 

gestapeld kon worden zou wel een normale temperatuurstijging zijn opgetre

den (Zoals in de composteringsinstallatie in Westland het geval is). 

Gezien de hoeveelheid aangevoerd tuinbouwafval en de composteringslocatie 

(hoogte van het dak 3 m) was aanpassing van de proef in hoogte van de hoop 

niet mogelijk. 

Gesteld kan worden dat in deze proef niet de biologische activiteit heeft 

plaats gevonden zoals die gepland was in het voorstel. Door de geringe 

hoeveelheid tuinbouwafval en de beperkte composteringsactiviteit in de 

voorcompostering, heeft een verdere uitvoering van de proef (toevoeging van 

veilingdoordraai) geen zin. 

8.3 - Beluchting 

Zoals reeds in hoofdstuk 1 is vermeld zijn de composthopen belucht middels 

een ventilator die naast een schakelklok ook aangestuurd werd door een 

thermostaat. 

De thermostaat is aangebracht in de hoop met G.F.T.- en veilingdoordraai 

omdat in die hoop de sturing nauwkeuriger moest geschieden dan bij de hoop 

met tuinbouwafval. De hoeveelheid lucht die door de hoop met tuinbouwafval 

gestuurd werd was regelbaar middels een klep in de beluchtingsbuis. In deze 

stuurklep is een opening aangebracht zodat voorkomen kon worden dat per 

vergissing één van de hopen niet meer belucht zou worden. 

In figuur 8.2 is de gemiddelde hoeveelheid lucht grafisch weergegeven die 

per uur door de composthoop is verplaatst. 
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Figuur 8.2 Verplaatste luchthoeveelheid 
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In figuur 8.2 is na het omzetten een duidelijke stijging van de hoeveelheid 

lucht te zien die door de hoop is gevoerd. De stuurklep voor de hoeveelheid 

lucht stond geheel dicht voor het tuinbouwafval. In de stuurklep was een 

opening aangebracht zodat voorkomen kon worden dat per vergissing geen 

lucht aan één van beide hopen toegevoerd zou worden. Deze opening liet door 

de sterk toegenomen luchtweerstand bij de G.F. T. -hoop teveel lucht door, 

hetgeen heeft geleid tot een toename in luchtdoorvoer in de tuinbouwhoop. 

Om de weerstand nog te verhogen is door middel van lopen over de hoop en na 

het omzetten met aandrukken met de laadschop getracht de dichtheid van de 

tuinbouwhoop te verhogen, hetgeen echter weinig succes had. 
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Voor een goede compostering van tuinbouwafval is het noodzakelijke de 

dichtheid van het afval te verhogen, hetgeen het beste kan geschieden door 

de hopen ongeveer 4 meter hoog te maken. 

8.4 - Volume-reductie 

Zoals in figuur 8. 3 zichtbaar is heeft bij het tuinbouwafval een sterke 

volume afname plaatsgevonden tijdens de eerste weken van het composterings

proces. De eerste sterke daling in volume is deels veroorzaakt door de 

conditioneringslaag van compost deels door het over de hoop lopen (tweede 

week). De sterke inklinking net na het omzetten is grotendeels veroorzaakt 

door met de laadschop de hoop aan te drukken om te trachten een hogere 

luchtweerstand te bewerkstelligen. 

Figuur 8.3 
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8.5 - Vochtgehalte 

Identiek aan de proef met G. F. T. -afval met veilingdoordraai is van het 

tuinbouw afval wekelijks een monster genomen waarvan het vochtgehalte is 

bepaald. Omdat dit afval voornamelijk bestaat uit stengels en bladeren was 

het moeilijk om monsters te nemen. Aanvankelijk bestonden de monsters uit 

stengels en bladeren. Na ongeveer drie weken waren de bladeren uitgedroogd 

en niet meet zichtbaar, waarna enkel nog het vochtgehalte is bepaald van de 

stengels. 

Tabel 8.1 Vochtgehalte 

Datum 

3 - 11 

15 - 11 

21 - 11 

29 - 11 

5 - 12 

13 - 12 

19 - 12 

Materiaal Vochtgehalte 

in gew. 7. 

tuinbouwafval 81,8 

blad+stengels 77,4 

blad+stengels 60,2 

stengels 73,1 

stengels(na omzet.) 69,0 

stengels 61,5 

stengels 72,0 * 

Droge stof 

in gew. 7. 

18,2 

12,6 

39,8 

26,9 

31,0 

38,5 

28,0 * 

Figuur 8.4 geeft een grafisch overzicht van de gemeten vochtgehalten tij

dens de proef. Het vochtgehalte van het uitgangsmateriaal bedroeg 81,87.. 

De structuur van de stengels was bij aanvang van het proces elastisch en 

niet of nauwelijks breekbaar. Na beëindiging van de proef was het vochtge

halte in de stengels afgenomen tot 727. (60 - 757.) en waren de stengels 

brosser geworden zodat deze gemakkelijker te breken zijn. Na het breken 

kunnen de nylon touwtjes verwijderd worden en kan het tuinbouwafval dienen 

als drager materiaal voor natte organische afvalstromen. 
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Door een te geringe.hoeveelheid tuinbouwafval was het niet mogelijk om de 

vervolgproef, menging van voorgecomposteerd tuinbouwafval met veilingdoor

draai, uit te voeren. 

In tabel 8. 2 zijn de input en output gegevens van de tuinbouwproef voor 

zover van toepassing samengevat. 

Tabel 8.2 Input en output gegevens van de tuinbouwproef 

Component 

input: 

tuinbouwafval 

grove takken 

compost 

totaal 

output: 

totaal 

totaal 

kg x 1000 

3,2 

0,2 

4,5 

7,9 

4,6 

water 

kg x 1000 

2,6 

0,1 

2,2 

4,9 

2,5* 

droge stof 

kg x 1000 

0,6 

0,1 

2,3 

3,0 

2,1* 

Vochtgehalte is alleen van de stengels (72% d.s.) bepaald en niet van 

compost waardoor een verkeerd beeld ontstaat. Er is hier een schatting 

gegeven gebaseerd op de verhouding stengels en compost. 

Ondanks de lage biologische activiteit moet tijdens de proef ongeveer 2 ton 

water verdampt zijn (zie opmerking tabel 8.1). 
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Figuur 8.4 Vochtgehalte tijdens het composteringsproces 
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8.6 - Analyse resultaten 

In tabel 8.3 zijn de analyse resultaten gegeven van de gecomposteerde tuin

bouwstengels. Zoals te verwachten is zijn de gehalten aan zware metalen 

laag en is het organisch stofgehalte hoog, hetgeen dit afval ten aanzien 

van de chemische samenstelling zeer gunstige perspectieven bied voor com

postering. 

Tabel 8.3 Analyse resultaten gecomposteerde stengels tuinbouwafval 

Monster 

droge stof "'.m/m 

org.stof "'.m/m d.s. 

stikstof mg/kg d.s. 

Zware metalen 

cadmium mg/kg d.s. 

chroom mg/kg d.s. 

koper mg/kg d.s. 

lood mg/kg d.s. 

nikkel mg/kg d.s. 

zink mg/kg d.s. 

kwik mg/kg d.s. 

EOX mg/kg d.s. 

pH (KCl) 

Kiemen N/kg 

gecomposteerde stengels 

tuinbouwafval 

28 

68 

6800 

< 0.4 

5 

5 

< 5 

< 2 

11 

< 0,04 

1,7 

8,0 

n.v.t. 
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8.7 - Conclusies 

Algemeen 

Het tuinbouwafval bestond uit paprika stengels en bladeren met nylon touwt

jes. De aangevoerde hoeveelheid bedroeg ongeveer 15 m3, hetgeen ongeveer de 

helft was van de geplande hoeveelheid. Het tuinbouwafval is zonder 

toevoegingen op een hoop gezet. 

Mengen en opzetten 

Mengen van dit type tuinbouwafval met touwtjes met andere afvalstoffen is 

niet mogelijk doordat het afval bestaat uit één grote kluwe stengels en 

touwtjes. 

Bij het opzetten van composthoop met behulp van de laadschop kon een 

maximale hoophoogte bereikt worden van ongeveer 1,6 meter losgestort (hoog

te van het dak was ongeveer 3 meter). Handmatig bijwerken van de hoop was 

niet mogelijk door de aanwezigheid van de nylon touwjes. De hoop is ver

volgens afgedekt met compost, waardoor de hoop inelkaar zakte en resul

teerde in een uiteindelijke hoogte van 1.4 m. 

Om een iets hogere dichtheid te bereiken in het tuinbouwafval is na onge

veer drie weken over de hoop gelopen. Indien dit afval in een composte

ringsplant verwerkt gaat worden zullen hopen van ongeveer 4 m hoog gemaakt 

moeten worden. Dit heeft als consequentie dat de halhoogte (vrije ruimte 

onder de spanten) minimaal 7 meter moet zijn. 

Composteringsproces 

Door een te kleine massa met een zeer hoog poriënvolume is het composte

ringsproces niet volgens planing gelopen. De maximale temperatuur, welke 

bereikt is in de hoop bedroeg 40°C. Door het langzame lopende composte

ringsproces en de geringe hoeveelheid tuinbouwafval is de vervolgproef niet 

gestart. 
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Aan het einde van de proef bleken, zoals in de proefopstelling was ver

wacht, de stengels gemakkelijker te breken zijn. Na het breken van de sten

gels zal nog onderzocht moeten worden of de nylon touwtjes dan goed afzeef

baar zijn. 

Onderzocht dient ook te worden of het misschien interessanter is om de 

tuinders de extra kosten voor het gebruik van biologisch afbreekbaar touw 

aan te bieden. Hierdoor is het waarschijnlijk mogelijk om veilingafval 

laagsgewijs direct met tuinbouwafval te composteren en behoeft geen tussen 

bewerking plaats te vinden (breken en zeven). Naast randvoorwaarden tijdens 

het proces zullen dan ook eisen gesteld moeten worden ten aanzien van de 

maximale tijdsduur tussen het laden van de transportcontainer en het 

opzetten van de hoop. 

Compostkwaliteit 

De geanalyseerde samenstelling van de gecomposteerde stengels duiden op 

zeer lage gehalten aan zware metalen en lage gehalten aan EOX, terwijl het 

organisch stofgehalte hoog is. Gesteld kan derhalve worden dat 

tuinbouwafval gunstige perspectieven biedt als dragermateriaal voor sterk 

vochthoudende afvalstromen. 

Bemonsteringstechniek 

Bemonsteren van tuinbouwafval met een palenboor is niet mogelijk. Het nemen 

van monsters uit de hoop is alleen aan de rand mogelijk door stukken 

handmatig af te breken. 
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8.8 - Samenvatting 

Doordat het composteringsproces maar langzaam verlopen is in de proef met 

tuinbouwafval door de geringe hoeveelheid, kunnen maar beperkte conclusies 

getrokken worden uit de resultaten. Gebleken is dat indien alleen 

tuinbouwafval gecomposteerd wordt er een hoophoogte van ongeveer 4 meter 

aangehouden dient te worden. 

Ondanks het langzame composteringsproces bleek dat de stengels bros waren 

geworden, zodat een selectieve breking gevolgd door een afzeving van de 

nylon touwtjes mogelijk is. 

Opgemerkt dient te worden dat het procestechnisch aanbevelingswaardig is 

dat tuinders biologisch afbreekbare touwtjes gaan gebruik in de plaats van 

nylon touwtjes. Op deze wijze kan een aparte voorcompostering en de af

scheiding van de nylon touwtjes voorkomen worden. 
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9 CONCLUSIES 

Algemeen 

In de eerste fase van het onderzoek hebben de proefnemingen zich voorname

lijk geconcentreerd op de vraag of het mogelijk was veilingdoordraai aëroob 

te kunnen composteren. De proefnemingen hebben aangetoond dat veilingdoor

draai goed te composteren is met grof versnipperd plantsoenafval in een 

verhouding van 1 : 1 (op gewichtsbasis). De resultaten in de tweede fase 

duiden er op dat veilingdoordraai te composteren is met G.F.T. afval als 

dragermateriaal in een verhouding van 1 : 2 (volumina) en dat ten aanzien 

van gestelde normen een afzetbare compost geproduceerd kan worden. De proef 

met tuinbouwafval in de tweede fase heeft aangetoond dat indien tuinbouw

afval eerst voorgecomposteerd moet worden (zodat een afscheiding mogelijk 

wordt gemaakt van de nylon touwtjes), een hoophoogte van meer dan 2 meter 

noodzakelijk is om voldoende dichtheid voor de beluchting te bereiken. 

Verwacht wordt dat een hoophoogte van 4 meter goede resultaten zal geven. 

Dit heeft echter tot gevolg dat de hoogte van de hal minimaal 7 meter moet 

bedragen. Als oplossing voor de nylon touwtjes moet gestreefd worden naar 

het gebruikt van biologisch afbreekbare touwtjes. 

De in de proeven toegepaste mengsels moeten in een composteringsplant be

schouwd worden als een maximale verhouding ten aanzien van toevoeging van 

veilingdoordraaL Dit valt te concluderen uit het moeten bijsturende en 

nauwkeurige blijven controleren van de hopen tijdens de proefnemingen. 

Mengen en opzetten 

Het mengen van de verschillende componenten met een laadschop bleek weinig 

problemen op te leveren. Uit de proefnemingen is gebleken dat de componen

ten in een composteringsinstallatie mengbaar zijn met een mengtrommeL 

Tijdens het opzetten van de hoop kan ontmenging ontstaan van grote ronde 

afvalcomponenten (zoals rode kolen). Indien een beluchtingsbed van 20 tot 

30 cm gebruikt wordt leverd dit echter weinig problemen op. 
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Beluchtingsbed en conditioneringsmantel 

Het aanbrengen van een beluchtingsbed bracht in de tweede proefneming ver

schillende voordelen aan het licht. Naast het opvangen van de ontmenging 

kan het beluchtingsbed zorgdragen voor een meer gelijkmatige beluchting, 

het opvangen van eventueel percolatiewater en condenswater en brengt een 

isolatielaag aan tussen het composterende materiaal en de bodem zodat zaden 

uit het afval in een voldoende warme composteringszone blijven. Het ver

dient de voorkeur om voor het beluchtingsbed een zeeffractie (b.v. 15 -

40mm) te gebruiken. 

De conditioneringsmantel van compost functioneerde in de eerste fase (voor 

het omzetten prima. Na het omzetten is de compost vermengd geraakt met het 

afval hetgeen een dichtere pakking tot gevolg had. Aangeraden wordt om in 

de plaats van compost de zeefractie 15 - 40mm te gebruiken als conditione

ringsmantel en de vorm van de hoop zodanig te kiezen dat de buitenrand zo 

klein mogelijk blijft. 

Sturing van het proces 

De temperatuursturing met behulp van een thermostaat blijkt goed te func

tioneren indien deze op de juiste plaats wordt aangebracht (zie 

temperatuurverloop proef G.F.T.). Wel is een vereiste dat het te compos

teren afval voldoende homogeen van samenstelling is. Indien dit niet het 

geval is zal de plaats van de thermostaat regelmatig gecontroleerd moeten 

worden. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen in een composteringsplant is 

het aan te raden veel aandacht te besteden aan het mengen van de verschil

lende afvalstoffen. 

Om een goede droging te bewerkstelligen is het tijdens de proefnemingen 

gebleken dat de hoop minimaal éénmaal omgezet moet worden. 

Uit de proefnemingen is ook gebleken dat bij gebruikmaking van één venti

lator op· een beluchtingsveld waarop twee in luchtweerstand sterk verschil

lende afvallen worden belucht, onoplosbare problemen optreden (In de prak

tijk zal dit nagenoeg niet voorkomen.) 
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Het behulp_van dit systeem van geforceerde beluchting kan in zes weken een 

droging van ongeveer 70% vocht tot 45% bereikt worden. Voor het eindprodukt 

compost is een vochtgehalte van 30 tot 35% wenselijk, hetgeen bereikt zal 

worden na ongeveer 9 a 10 weken. 

Zeven 

Ten aan zien van de zeving van de compost is gebleken dat vlakzeven gaan 

verstoppen indien het afval veel takken bevat. In dit geval is het beter 

een hoekige trommelzeef te gebruiken. De diameter van de zeef (70 mm) is 

als eerste zeving te groot. Waarschijnlijk zal een diameter van ongeveer 

40 mm betere resultaten geven. 

Zeven op 18 mm met een trampolinezeef verliep in de eerste fase zonder 

problemen. In de tweede fase bleek de compost te nat en raakte te zeef 

verstopt. Gebruikmaking van een ander type zeef had waarschijnlijk dezelfde 

problemen gegeven. 

Het eindprodukt is na zeving met een maaswijdte van 18 mm te grof van 

structuur om een groot aantal afzetgebieden te bereiken. Indien afzeven met 

een kleinere diameter (12 - 15 mm) resulteerd in een te laag organisch 

stofgehalte verdient het de voorkeur om op 18 mm af te zeven en het eind

produkt te malen. 

De vrijkomende zeefoverloop bezit goede eigenschappen om als beluchtingsbed 

ingezet te worden. 

Compostkwaliteit 

Zoals te verwachten was bleek de geproduceerde compost lage gehalten aan 

zware metalen te bevatten en ruim te voldoen aan de wettelijke normen in 

1992. Ook zijn in de compost geen aanwijzingen gevonden ten aanzien van 

restanten bestrijdingsmiddelen. 

De korrelgrootte van de compost afgezeefd op 18 mm was voor verschillende 

afzetmarkten te grof. Dit kan op de hiervoor beschreven manier aangepast 

worden. 
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Het vochtgehalte van de compost was als eindprodukt nog aan de hoge kant. 

Bij verlenging van het composteringsproces kan het gewenste vochtgehalte 

bereikt worden. 

In de compost van de eerste proef waren nog kiemkrachtige zaden aanwezig in 

de compost. In de tweede fase is door het gebruiken van een beluchtingsbed 

en een conditioneringsmantel een oplossing geboden om de zaden te doden. 

Aanbevelingen 

De proefnemingen hebben aangetoond dat het proces van compostering een 

betrouwbare verwerkingsmethode is voor veilingafval en daarop gelijkende 

stromen indien deze vermengd worden met versnipperd snoeihout of G.F.T. In 

verband met de noodzaak om te komen tot een verwerking van groenafvallen in 

Noord-Limburg is het aan te bevelen voorbereidingen te maken om het in de 

proeven gebruikte systeem op praktijkschaal te gaan uitvoeren. 

Ten einde de gevolgen van een regionale composteringsinstallatie te kunnen 

overzien dient, als gevolg op de uitgevoerde proeven een plan van aanpak 

uitgevoerd te worden waarin aan de orde komen: 

inventarisatie van het aanbod aan organisch afval uit de regio, waarbij 

tevens aandacht wordt besteed aan de eigenschappen van de betreffende 

stromen ten aanzien van vochtgehalte, struktuur, tijd van aanbieding, 

de mengbaarbeid en de evenuele verontreinigingen, 

in het plan van aanpak zal onderzoek verricht moeten worden naar een 

geschikte locatie, 

marktonderzoek naar geschikte afzetmogelijkheden, ondersteund met 

proefnemingen in de betreffende toepassing. 

er zal een aanzet gegeven moeten worden betreffende de organisatie en 

de juridische vormgeving, 

voordat G. F.T. aangeleverd kan worden bij de composteringsinstallatie 

dient eengescheiden inzamelingssysteem opgezet en ingevoerd te worden. 

In verband met de benodigde tijd is het aanbevelenswaardig nu reeds te 

starten met de voorbereidingen. 
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Na uitvoering van de inventarisatie en de locatiestudie zullen voor de 

ontwerpfase nog enkele composteringsproeven uitgevoerd moeten worden waar

bij verschillende combinaties van afvalstoffen beproefd moeten worden. Op 

deze wijze kan bij lay out van de installatie rekening gehouden worden met 

het aanbod aan organische afvallen uit het gewest Noord-Limburg. Hierbij 

dient wel in het oog te worden gehouden dat afvalstromen in de toekomst 

kunnen wijzigen, zowel qua omvang als qua samenstelling. Volledige 

afstemming op de huidige stromen is derhalve niet noodzakelijk. 

De proefnemingen dienen bij voorkeur plaats te vinden op de toekomstige 

locatie voor de mogelijke composteringsinstallatie. 
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BIJLAGE A _OVERZICHT HOEVERUIEDEN EN SOORTEN VEILINGDOORDRAAI 

OVERZICHT DOORDRAAl C.V.V. 
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~---------·--------- -- -· --------·-·-------. 
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BIJLAGE B COMPOSTERINGSTECHNIEK (algemeen) 

Compostering is een microbiologisch proces waarbij organisch materiaal 

wordt afgebroken in een zuurstofrijk milieu. 

Om een goede en snelle compostering te kunnen bewerkstelligen dienen de 

omstandigheden voor microbiologische afbraak zo gunstig mogelijk te zijn. 

Voor het uitgangsmateriaal betekent dit dat: 

het vochtgehalte moet liggen tussen de 50 - 60% gewichtsprocenten; 

het volume ingenomen door lucht moet minstens 30 - 40% zijn van het 

totale volume; 

de C/N-verhouding moet ca. 30 zijn; 

de pH moet liggen tussen 6,5 en 8. 

Vochtgehalte 

Het optimale vochtgehalte van het uitgangsmateriaal voor compostering ligt 

bij de meeste vaste reststoffen tussen de 50 en 65% vocht. Het vochtgehalte 

van het uitgangsmateriaal mag hoger zijn, dit moet dan wel gecompenseerd 

worden met een hoger poriënvolume. Omgekeerd geldt echter ook dat bij een 

lager vochtgehalte het poriënvolume geringer mag zijn. 

Veilingdoordraai bevat over het algemeen een vochtgehalte van minimaal 90% 

of meer. Voor directe compostering is derhalve een aanpassing vereist. 

Poriënvolume 

Het poriënvolume voor een goede compostering moet ongeveer liggen tussen 30 

- 407.. Ervan uitgaande dat het soortelijk gewicht van de droge stof van 

veilingafval ongeveer gelijk aan 0,9 zal zijn, het vochtgehalte 957. be

draagt en de veilingdoordraai een volumegewicht heeft van 800 kg/m3, blijkt 

veilingafval op zichzelf een te gering poriënvolume te bezitten (76,0% H20, 

4,57. d.s. en 20,5% poriënvolume). 

Er zullen derhalve maatregelen genomen moeten worden om het aandeel lucht 

te verhogen. 

Aanpassing van een te gering poriënvolume ten aanzien van de veilingdoor

draai kan op twee manier bereikt worden: 
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mengen van veilingdoordraai met een organische hulpcomponent zoals 

plantsoenafval en houtsnippers; 

het persen van veilingafval (dat voordien gemengd wordt met andere 

componenten) tot briketten welke vervolgens tijdens het composteren 

(en drogen) uiteen moeten vallen (niet geschikt voor veilingafval). 

Aanpassen poriënvolume met hulpcomponenten 

Het composteren van natte organische stromen met houtsnippers wordt momen

teel al veelvuldig toegepast. Bij uitvoering van composteerproeven met 

aangepaste mengsels, waarbij hulpcomponenten als plantsoenafval, tuinafval 

en tuinbouwafva~ worden ingezet, kan derhalve een positief resultaat ver

wacht worden ten aanzien van de composteerbaarheid. 

Compostering met ingekochte hulpcomponenten (houtsnippers) kost ongeveer 

f 50,-/m3. Indien gebruik gemaakt kan worden van gratis aangeleverde hulp

componenten (plantsoenafval, bermgras) zou de prijs + f 40,--/m3 bedragen. 

Koolstof-stikstofverhouding 

Tijdens het aërobe afbraakproces verbruiken de micro-organismen organische 

stof, waarbij een deel van de vrijkomende mineralen en organische verbin

dingen worden omgezet tot eigen celmateriaal. 

De mate van aanwezigheid van stikstof en koolstof blijkt een belangrijke 

rol te spelen bij het composteringsproces. 

Bij een lage C/N-verhouding (veel stikstof aanwezig) zal tijdens het com

posteringsproces stikstof in de vorm van ammoniakgas ontwijken. 

Bij een hoge C/N-verhouding zal de beperkte aanwezigheid van stikstof de 

micro-organismen-populatie beperkt houden hetgeen leidt tot een remming van 

de composteringssnelheid. Veilingdoordraai heeft een C/N-verhouding van 15 

à 20. 

Temperatuur 

Gedurende het composteringsproces komt energie vrij. Een deel van die 

energie wordt verbruikt voor de groei van micro-organismen. Het andere deel 

veroorzaakt een temperatuurstijging. 
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Ten behoeve van de microbiologische activiteit is zuurstof nodig. De hoe

veelheid zuurstof, welke per tijdseenheid nodig is, wordt bepaald door het 

soort afval en de mate van afbraak tijdens het proces. 

Gebleken is dat bij een temperatuur tussen de 55°C en de 65°C de afbraak

snelheid het grootst is. Daarbij is tevens vastgesteld dat de benodigde 

hoeveelheid koellucht om de temperatuur niet verder te laten stijgen dan 

65°C, meer dan voldoende zuurstof bevat om het afbraakproces op gang te 

houden. 

De aangezogen koude lucht wordt opgewarmd door de composterende massa, 

waarbij tevens de luchtvochtigheid zal toenemen. Afzuiging van deze warme 

en vochtige lucht heeft daardoor dus een sterk drogend effect op het com

posterend materiaal. Tijdens het composteringsproces is de temperatuur de 

belangrijkste procesindicator waarop het proces gestuurd kan worden. 

Afzet van compost 

In het onderzoek naar de mogelijkheden om van veilingafval gecombineerd met 

andere groenafvallen compost te maken zal de kwaliteit van het geprodu

ceerde product een zeer belangrijke rol spelen. Indien deze namelijk niet 

voldoet aan de normen welke in de toekomst (1992) aan compost worden ge

steld kan geen afzet plaatsvinden buiten stortterreinen of verbrandings

installaties. Deze normen hebben met name betrekking op gehalten aan zware 

metalen. De eisen, welke gesteld worden aan compost bereidt uit organische 

reststoffen zullen dan waarschijnlijk als volgt zijn: 

Cd max. 1,5 ppm; 

Cu max. 50 ppm; 

Cr max. 100 ppm; 

Hg max. 1,5 ppm; 

Ni max. 50 ppm; 

Pb max. 150 ppm; 

Zn max. 250 ppm. 

Bovengenoemde richtlijnen zullen algemeen gelden. Per toepassingsgebied 

zullen echter aanvullende eisen gesteld worden. Met name zal het organische 

stofgehalte, het C/N-gehalte, het totaal zoutgehalte, het wateropnemend 
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vermogen, de korrelgrootte en de kiemremmende (rijpheid) werken een be

langrijke rol spelen. 

Na de eerste proeven kan een indicatie verkregen worden van de mogelijke 

afzetgebieden. 

Om daadwerkelijk een afzetkanaal te gaan onderzoeken is een hoeveelheid 

'testmateriaal' nodig, welke vereist dat op redelijke schaal (groter dan 

laboratorium) gecomposteerd moet gaan worden. Er zal daarbij rekening moe

ten worden gehouden met het feit, dat er vaak aanvullende eisen worden 

gesteld, welke gebaseerd zijn op het tot dan toe gebruikte product, zonder 

dat daarbij gelet wordt op het werkelijke effect van bepaalde eisen op het 

te realiseren product. 

Bij het zoeken van afzetmarkten zullen in eerste instantie de volgende 

mogelijkheden worden bekeken: component voor potgrond en dekaarde ( cham

pignonteelt), compost voor kassenbouw, tuinbouw, boomkwekerijen en groen

voorzieningen. 
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BIJLAGE C MATERIAAL 

In de proef is gebruik gemaakt van de volgende apparatuur en materialen. 

Ventilator 

Beluchtingsbuis 

T-stuk 

CHV 180, directe aandrijving met speciale afdichting, 

luchtcap. 950 m3/uur bij een stat. druk van 1000 Pa, 

motorvermogen 0,75 kW. 

dichte buis, 190 mm uitwendig geribbeld, en geperfo

reerde buis met een beluchtingsopp. van 16,8 cm2/m. 

diam. 190 uitw. ten behoeve van opvang condenswater. 

Condensopvangslang met afsluiting. 

Eindstuk 190mm. 

Schakelkast met tijdklokken, relais, beveiliging, e.d. 

Temperatuurvoeler Honeywell 

Temperatuurmeter Meta digit 

Luchtsnelheidsmeter Testoterm 4300 

Meetband 

Milligrambalans 

Droogstoof 

Palenboor diameter 8 cm. 

Laadschop Caterpiller (V.A.M.) 

Zeefinstallatie A.B.N. (V.A.M.) 

Weegbrug Molenschot & Zn. (V.A.M.) 
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Pagina: 2 
Ref. 82120 

CENTRUM VOOR ONDERZOEK Datum : 06-10-'88 

BIJLAGE D ANALYSE RAPPORTEN 

OCO-projectnumrer 
Cliëntcode 
Op1rachtgever 
Pericxie van onderzoek 

ANALYSERESULTATEN 

M:lnstercode 
Water 
M:lnsternurmer 

Paraneter Eenheid 

Droge stof % m/rn 
(Nm 3235 4.1) 

Org.stof- % m/rn 
gehalte (!BH) 

Hetalen ng/kg d.s. 
(ICP) 

cadmi. tnl'l 

chroan 
koper 
lcxxl 
nikkel 
zink 

Kwik ng/kg d.s. 
(AAS) 

Stikstof- ng/kg d.s. 
Kjeldahl 
(NEN 6481) 

rox ng/kg d.s. 
(VPR C85-15) 

czv ng/1 
(NEN 6633) 

: 88-09241 
: 262-101074 
: Heidemij 
: 20-09-1988 tot 14-10-1988 

Houtsniwers 

008785 

51 

0.58 
25 
30 
28 
5.2 

160 

0.32 

21000 

1.9 

Veilingdoordraai 

008918 

RESULTAAT 

72 

0.28 
2.2 

11 
J.O 
1.3 

47 

0.07 

27000 

12 

De nonsters w::>rden tot 4 'Neken na daturn van r·a!)lXlrtage L"'ett-aard. 

CclrpJst Perc. 

008947 009099 

53 

27 

0.97 
100 

28 
42 
7.1 

240 

0.08 

12000 

1.7 

5300 
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CENTRUM VOOR ONOERZOEK 

BCOpro)ect"u.•er • . 
Cltentcoder~u•aer • . 
Monsterplaats • . 
Monsterwaterfaal • • 
Monstercode • • 
Monsternu.•e r • . 

ANALYSE RESULTAAT 
kwantitatief eenhefd indtc. 

88-12362 
881219 
ARNHOI 
Grond 
tOPIPOST 
2213.0 

A 

VOEDINGS· EN GENOTMlODElEN 
SPULGOED 
FARMACA 
MEDISCHE HULPMlODELEN 
MILIEU ONDERZOEK 

RU ERENTIE VAARDEN 
A 8 

1 

c 
~------------~--~-----~-----------~-~~--~---~-~-------------------------~ 

EOX NEN6~02 0.89 •g/tg d.s. 0.1 8 

HETALEN ICP .,PR85-01 
Cad111h111 o.~ lig/kg d.s. 0.8 2 
Chroo• 35 •g/kg d.s. 100 250 
Koper 20 •g/kg d.s. 36 100 
Lood 36 lig/kg d.s. 85 150 
Nikkel 13 •glkg d.s. 35 100 
Zink 120 11!)/ltg d.s. 1•o 500 

Kwik NEN6 •• 9 <o.o• •g/lcg d.s. 0.3 2 

Organ. stof IBH 1~ %van d.s. 

pH CKCLl NEN5750 7.8 >~ - <7 

INDA,.PREST 
N.EN32J5 80 I •I• 
stikstof NEN6.81 1000 0 ~~g/lcg d.s. 

!)e kolo• • tndtc.• ~eeft het aantal u le" (geheel getall aan waar•ee 
de B-waarde wordt overschreden: -= gee11 overschriJding. 

De •onsters worde11 tot utterl tjk • welten na rapportage bewaard. 

. BCO ANALYTICAL SERVICES B.V · BERGSCHOT 71 · 4817 PA BREDA· POSTBUS 2176 · 4800 CO BREDA · TELEFOON 076-789011 · TELEX 74393 BElAB Nl · TELEFAX 076-871102 
POSTGIRO 518205D · BANKRELATIE PARIBAS 639727212 · K.v.K. BREDA NR. 4945{) 

80 
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CENTRUM VOOR ONDERZOEK 

BCOpro J eet 11t111•e r • . 
Clfentcodertu-er • • 
Hoosterplaats • • 
Monsterwaterfaal • • 
Honst ereode • • 
P1onstern~ae r • . 

ANALYSE RESULTAAT 
COMPONENT kwantitatief eenheid tndtc. 

88-12362 
881219 
ARNHEM 
Grond 
COMPOST 
221532 

8 

VOEOINGS- EN GENOTMlODELEN 
SPE.ELGOEO 
FARMACA 

MEDISCHE HULPMlODELEN 
MILIEU ONDERZOEK 

REFERENTIE WAARDEN 
A B 

1 

c 
-----------------------------------~----------------------~---------------
EOX NEN6,02 •• 1 •glkg d.s • 0.1 8 80 

METALEN ICP IIPR85-01 
Cada 'u• o.s •glkg d.s. o.e 2 20 
Chroo• 29 •glkg d.s. 100 250 800 
Koper 25 •g/kg d.s. 3(, 100 500 
Lood •o •glkg d.s. 85 150 600 
Nikkel A lig/kg d.s. 35 1 'lO 500 
Zink 150 119/kg d.s. t•o '500 3000 

Kwik NENt;,,9 o.oa ag/kg d.s. 0.3 2 10 

Organ. stof IBH 36 I van d.s. 

pH (KCL) NEN5750 8.1 >• - <7 

I"IIDAMPR~ST 
NEN3235 •a I •I• 

stikstof NEN!J,Bl 20000 11g/lcg d.s. 

'Je ltolo• •tndtc.• geeft het aantal .ale" (geheel getal) aan waar•ee 
de B-waarde wordt overschreden: -= geen owerschri jdi ng. 

Oe •onsters yorde11 tot uiterlijk • weke" na rapportage bewaard. 

BCO ANALYTICAL SERVICES B V · BERGSCHOT 71 · 4817 PA BREDA · POSTBUS 2176 · 4800 CO BREDA - TELEFOON 076- 789011 · TELEX 74393 BEL AB NL · Tfl ~iAX ~:5 ~ - , :02 
POSTGIRO 5182050 · BANKRELATIE PAAIBAS 639727212 · K.v K. BREDA NR. 49450 
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CENTRUM VOOR ONDERZOEK 

COMPONENT 

BCOproJectr~u••er 
Clientcode11U11•e r 
"onsterplaats 
"onste.-.aterfaal 
Monstercode 
Monsternua•e r 

ANALYSE RESULTAAT 
k~antftatfef eenheid 

88-12362 
881219 
ARNHEM 
Vast 
GFT 
221587 

l~~, - ~'C~è Stg'i'CES 

VOEDINGS. EN GENOTMIDDElEN 
SPEELGOED 
FARMACA 

MEDISCHE HULPMIDDELEN 
MILIEU ONDERZOEK 

REFERENTIE VAARDEN 

1 

----~---------------------------------------------------------------------
EOX NEN6.02 5.8 •glkg d.s. 

METALEN ICP VPR85-01 
Ca dil i Uil 1.S •glkg d.s. 
Chroo• 21 •g/kg d.s. 
Koper 18 •g/kg d.s. 
Lood 25 •glkg d.s. 
Nikket 6 tag/kg d.s. 
Zfnk 280 wg/kg d.s. 

Kwlk NEN6.49 o.os •glkg d.s. 

Organ. stof IBH 1. % van d.s. 

pH <KCL) NEN5750 5.7 >4 - <7 

I NOA P1PR EST 
NEN3235 98 s .,. 

Stikstof NI:N6.81 20000 11glkg d.s. 

Oe •onsters worde11 tot uitertfjk • weken na rapportage bewaard. 

9CO ANAL YT'CAL SERVICES B V. · BERGSCHOT 71 · 4811 PA BREDA · POSTBUS 2176 - 4800 CO BREDA - TELEFOON 076-789011 - TELEX 74393 BEL AB Nl - TELEFAX 076-871702 
POSTGIRO 5182050 · BANKRELATIE PARIBAS 639727212- K.v.K_ BREDA NR. 49450 
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CENTRUM VOOR ONDERZOEK 

COMPONENT 

BCOproject"u••er 
Cl tentcodenu••er 
Monsterplaats 
Monsterwatert aal 
Monstercode 
Monsternuaae r 

ANALYSE RESULTAAT 
k~antttattef eenheid 

88-12362 
881219 
ARNHOI 

~\~.-- ~~' ·::: . . :; 
VOEDINGS- EN GENOTMIDDELEN 
SPEELGOED 
FARMACA 

MEDiSCHE HULPMlODELEN 
MILIEU ONDERZOEK 

vast 
VEILINGDOORDRAAI 
221659 

REFERENTIE WAARDEN 

1 

-----------~----------------------------~------------------------------~-

!:OX NENG~02 o.•s •g/kg d.s. 

HETALEN ICP VPR85-0 1 
Cad11iu• 0.4 •!;JJkg d.s. 
Chroo• 3 •g/kg d.s. 
Koper 10 •g/kg d.s. 
lood 5 ag/kg d.s. 
Nikkel ~ ag/leg d.s. 
Zink GO flg/lcg d.s. 

KNflc NEN64~9 0.07 8g/lcg d.s. 

Organ. stof IBH 7' I v~n d.s. 

pH CKCll NEN575D ,_6 >~ - <7 

INDAMPREST 
NEfll3235 9& I •I• 

Stikstof NENG~Bl 3100 0 •g/lcg d.s. 

Oe ~onsters worden tot utterltjlc ~ weleen na rapportage bewaard. 

*** E1nde rapport * 

BCO ANAL'fTICAl SERVICES B V BERGSCHOT 71 · 481 7 PA BREDA . POSTBUS 2176 . 4800 CD BREDA . TELEfOON 075-789011 · TELEX 74393 BEL AB ~l · TEL EfAX 0768; 1 702 
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A;-j~l T lll~l ~tHVllt~ 

VOEDINGS· EN GENOTMIDDElEN 
SPEElGOED 
FARMACA 
MEDISCHE HULPMIDDELEN 
MILIEU ONOERZDEX 

CENTRUM VOOR ONDERZOEK 

BCOproJect~u••er • 88-12399 1 . 
Clientcodenuaaer • 262.1017\ • 
"onsterplaats • GROENAFVAL N.L. MIERLO . 
Monsterwateriaat • Vast . 
"ons tercode • CO .. POST STENGELS • 
"onsternua•e r • 2'Jl119 • 

ANALYSE RESULTAAT REFERENTIE WAAROEN 
COMPONENT kYantitat1ef eenheid 

--~--------~---~--~-----~----~------------------------------------------
EOX NEN6\02 1-7 •g/tg d.s. 

METALEN ICP VPR85-0 1 
CadltiUII <0.4 •g/lcg d.s. 
Chro011 5 ~~g/lg d.a. 
Koper 5 •g/tg d.s. 
Lood <S llg}'Jcg d.s. 
Niktel <2 •glltg d.s. 
Zink 11 lig/leg d.s. 

Kwik NENfi\\9 <o.o• lig/kg d.s. 

Organ. stof IBH 68 I van d.s. 

pH (KCL) NEN5750 8.0 >4 - <1 

INDAMPREST 
NEN3235 28 I •I• 
st i lestof NEN6\81 6800 ~~g/kg d.s. 

Oe •onsters wordeA tot uiterlijk 4 velteA na rapportage bewaard. 

*** Einde rapl)ort • 
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