
 

Zware metalen in huishoudelijk afval en compost

Citation for published version (APA):
Roosmalen, van, G. R. E. M. (1985). Zware metalen in huishoudelijk afval en compost: interimrapportage.
(Waste management). Samenwerkingsorgaan KHT-THE.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1985

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/18725e44-766d-4fc5-bc23-48046d96aac3


Waste Management 
Onderzoek en advisering op het gebied van afval- en milieubeheer door de KHT en de THE 

ZWARE METALEN IN 
HUISHOUDELIJK AFVAL 
EN COMPOST 

INTERIMRAPPORTAGE 

februari 1985 

KHT- postadres Postbus 90153. 5000 LE Tilburg THE- postadres Postbus 513. 5600MB E•ndhoven 
KHT- adres : Gebouw B. kamers 1007-1009 THE-adres Hoofdgebouw. kamer 3.04 
KHT· telefoon · (013) 662431/662010 THE-telefoon (040) 474554/47 2118 



Zware metalen in huishoudelijk afval en compost 

drs. G.R.E.M. van Roosmalen 

Samenwerkingsorgaan KHT-THE 



Voorwoord 

Hij het tot stand komen van dit rapport wi~ ik alle personen danken die 
hieraan hun medewerking hebben verleend. Met name gaat mijn dank uit 
naar de heer A. Bieze en ir. B. van Weenen, beiden coördinatoren van het 
Waste Management Project en naar dr.ir. M. Senden zonder wiens adviezen 
dit rapport niet in deze vorm tot stand zou zijn gekomen. Verder wil ik 
drs. J. Lustenhouwer, van de interfacultaire vakgroep Milieukunde van de 
universiteit van Amsterdam, bedanken voor de nuttige informatieuitwisse
ling die tussen ons heeft plaatsgevonden. Tenslotte wil ik Marianne 
Kennes, secretaresse van het Stafbureau van het Samenwerkingsorgaan 
KHT-THE, danken voor haar bijdrage aan de verzorging van dit rapport. 

Ruud van Roosmalen. 



Samenvatting 

Het onderzoek naar zware metalen in huishoudelijk afval is uitgevoerd 
als deelstudie van het 'Waste Management Project'. Het Waste Management 
Project is tot stand gekomen door overleg tussen de provincie Noord-Bra
bant, de Technische Hogeschool Eindhoven en de Katholieke Hogeschool 
Tilburg, deze laatste twee door middel van het Samenwerkingsorgaan 
KHT-THE. Reden voor het oprichten van deze projectgroep was de noodzaak 
tot het verrichten van onderzoek naar de verwerking van vaste afval
stoffen in Noord-Brabant, mede door het van kracht worden van de Afval
stoffenwet in 1981. Het onderzoek dient bouwstenen aan te dragen voor 
het Provinciaal Afvalstoffenplan gericht op de tweede planperiode 
1986-1991. In het kader van het 'Waste Management' project is in een 
eerdere fase uitvoerig aandacht besteed zowel aan composteringstech
nieken als aan de afzetperspectieven voor compost in Noord-Brabant. Uit 
de verricht te studies blijkt dat het grootste probleem dat aan het 
toepassen van de huidige compost, bereid uit huishoudelijk afval, 
kleeft, het hoge gehalte aan zware metalen hierin is ten opzichte van de 
natuurlijke gehalten in de bodem. De in dit rapport beschreven litera
tuurstudie gaat dan ook specifiek in op de factoren die dit hoge gehalte 
aan zware metalen in compost veroorzaken. 
Het gehalte aan zware metalen in compost hangt af van het gehalte aan 
zware metalen in huishoudelijk afval als geheel, van het gehalte aan 
zware metalen in de individuele afvalcomponenten in huishoudelijk afval, 
en van de wijze waarop compost bereid wordt. 
In nederlands huishoudelijk afval worden belangrijke bijdragen aan het 
totale gehalte aan zware metalen geleverd door de afvalcomponenten: 
kunststof, leer, rubber, en linoleum en waarschijnlijk ook door batte
r~Jen, ijzer en non-ferro metalen. De bijdragen die deze afvalcompo
nenten leveren aan het totale gehalte aan zware metalen in huishoudelijk 
afval zeggen niets over de bijdragen die door deze componenten geleverd 
worden aan het uiteindelijke gehalte aan zware metalen in compost. Dit 
uiteindelijke gehalte aan zware metalen in compost wordt enerzijds 
bepaald door de hoeveelheid contaminatie van de compost, waarbij afval
componenten als deeltjesverontreiniging in de compost aanwezig zijn, en 
anderzijds door uitloging van zware metalen in afvalcomponenten, waar
door de composteerbare fractie of de compost verontreinigd wordt. 
In principe moet e r gestreefd worden naar compost waarin het gehalte aan 
zware metalen in overwegende mate bepaald wordt door het intrinsieke 
gehalte aan zware metalen in de organische fractie die voor de composte
ring bestemd is. Dit kan het beste bereikt worden door de te composteren 
fractie gescheiden aan de bron in te zamelen. Indien de scheiding 
optimaal wordt uitgevoerd kan er, door het ontbreken van andere afval
componenten, geen uitloging naar, of contaminatie van, de te composteren 
fractie voorkomen. 
Het gehalte aan zware metalen in compost afkomstig uit mechanische 
scheidingsinstallaties moet gereduceerd worden door de scheiding sneller 
en efficiënter uit te voeren. Dit vereist onderzoek naar de uitloogbaar
held van zware metalen in afvalcomponenten, terwij 1 ook de huidige 
scheidingatechnieken verbeterd zullen moeten worden. 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

In oktober 1984 is, onder auspiciën van het samenwerkingsorgaan 
Katholieke Hogeschool Tilburg - Technische Hogeschool Eindhoven, in het 
kader van het Waste Management Project een deelonderzoek gestart naar de 
herkomst van zware metalen in compost geproduceerd uit huishoudelijk 
afval. 
Het doel van dit onderzoek is om een beter inzicht te krijgen in de 
factoren die verantwoordelijk zijn voor het gehalte aan zware metalen in 
compost, en om op grond van het verkregen inzicht maatregelen aan te 
geven om tot een daadwerkelijke reducering van het gehalte aan zware 
metalen in compost te komen. 
Dit rapport beschrijft de resultaten van een literatuurstudie naar het 
gehaJ te aan zware metalen Jn huishoudelijk afval als geheel en in 
afvalcomponenten individueel. 
Op grond van een onderlinge literatuurvergelijking en enige aanvullende 
berekeningen wordt een overzicht gegeven van de op dit moment beschik
bare kennis over de bronnen van zware metalen in huishoudelijk afval. 
Na de inleiding, waarin het zware metalen probleem als zodanig wordt 
toegelicht worden achtereenvolgens besproken: de samenstelling van 
huishoudelijk afval en gehalten aan zware metalen in de afzonderlijke 
componenten uit huishoudelijk afval, de bijdragen die deze individuele 
componenten aan het uiteindelijke gehalte aan zware metalen in huis
houdelijk afval leveren, de invloed van de manier van inzameling op het 
gehalte aan zware metalen in de organische afvalfractie, mogelijkheden 
tot voor-afscheiding van componenten met een hoog gehalte aan zware 
metalen en de invloed van uitloging en contaminatie op het gehalte aan 
zware metalen in compost. 

1.1. De rol van zware metalen in het leefmilieu en de daarmee samen
hangende risicofactoren 
Zware metalen zijn in zeer geringe hoeveelheden een natuurlijk 
bestanddeel v2n onze omgeving. Ze komen voor in de lucht, in het 
water en in de grond, bovendien zijn ze ook in lage concentraties 
als sporenelementen in planten, dieren en mensen aanwezig. 
In levende organismen zijn een aantal zware metalen noodzakelijk 
voor biochemische omzettingen. Het betreft hier de zogenaamde 
essentiële oftewel fysiologisch noodzakelijke zware metalen zoals 
ijzer (Fe), Zink (Zn), koper (Cu), mangaan (Mn), molybdeen (Mo), 
cobalt (Co) en boor (B). Gebonden aan eiwitten zijn deze zware me
talen onmisbaar in het verloop van talloze biologische processen 
in levende organismen zoals o.a. 0

2
-transport, electronen transport 

en stikstof fixatie. Zowel een t~ort als een overschot van deze 
metalen kan leiden tot vergiftiging die zelfs de dood tot gevolg 
kan hebben. 
Tegenover deze groep zware metalen staan de zware metalen zonder 
positief fysiologisch werkingsgebied, die enkel een giftige werking 
uitoefenen zoals lood (Pb), cadmium (Cd), kwik (Hg), arseen (As), 
chroom (Cr) en nikkel (Ni). In de bodem belemmeren hoge gehalten 
aan zware metalen de groei van de bodemflora en fauna, wat daar kan 
leiden tot een tragere omzetting van organisch materiaal in anor
ganische stoffen (1). 
In het menselijk lichaam kan de giftige werking van zware metalen 
veelsoortig zijn. Met name cadmium is al in zeer geringe concen
traties giftig. 
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Dit metaal hoopt zich op in de lever en in de nierschors en heeft 
talloze giftige werkingen (2): 
a. het verstoort de koperhuishouding van het lichaam; 
b. het verdringt zink uit bepaalde enzymen waardoor er zinkgebrek

verschijnselen optreden terwijl er toch voldoende zink in het 
ljchaam aanwezig is; 

c. het verhindert het vrijmaken van ijzer uit de lever waardoor er 
bloedarmoede ontstaat; 

d. het verstoort de aanmaak van enzymen; 
e. het ontregelt de calciumhuishouding wat leidt tot ontkalking van 

de botten (de Japanse Itai-Itai ziekte). 
Ook de andere zware metalen zijn giftig bij te hoge concentraties. 
Zo verhindert lood de vorming van de rode bloedkleurstof haemoglobine 
waardoor het bloed minder of geen zuurstof kan opnemen en werkt 
kwik in op het zenuwsysteem (3). Het is dan ook duidelijk dat 
voorkomen moet worden dat zware metalen ongecontroleerd in het 
voedsel terecht komen. 

1.2. Enige productiecijfers van zware metalen en hun toepassingen 
De sterke industralisering gedurende de laatste decennia is gepaard 
gegaan met een toenemend gebruik van zware metalen houdende pro
ducten in de industrie en in privé-huishoudens. 
Tabel 1 geeft een overzicht van de wereldproductie en belangrijke 
toepassingen van enige zware metalen. 

Pb 

Zn 

Cd 

Cu 

Hg 

Mn 

wereldproductie 
(ton/jaar) 1978 (24) 

3. 461.000 

5. 714.000 

18.000* 
(begeleidingsmetaal 
van Zn, Cu en Pb) 

7.938.000 

6.511 

9.343.000 

*in 1980 (4). 

toepassingen (4) 

accumulatoren, gietsel, legeringen, 
tetraethyllood, chemie, kleurpig
menten, kabels (terugwinning ~40%) 

legeringen, oppervlaktebeschermer 
van ijzerdelen, reductiemiddel in 
chemische industrie, opvulstof in 
pigmenten, in batterijen. 

corrosiebeschutting voor staaldelen, 
kleurpigmenten, stabilisator in 
kunststof, legeringen, Ni-Cd batte
rijen. 

electroindustrie als geleidings
materiaal, legeringen, galvanotech
niek, munitie, chemische industrie 

electrodes, thermometers, barome
ters, manometers, gelijkrichters, 
kwikzilverschakelaars, diffusie
pompen, legeringen (Amalgaan), pig
menten, katalysatoren. 

in legeringen met ijzer 

Tabel 1: productiecijfers en toepassingen van enige zware metalen 
(24) (4). 
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Na gebruik komen een aantal van deze producten in vloeibare of in 
vaste vorm als afval in de omgeving en kunnen dan een bron van 
zware metalen vormen die via diverse wegen in de voedselketen 
terecht kunnen komen waardoor er gevaren onstaan voor planten, 
dieren en mensen (5). 

1.3. Het composteringproces 
Een van de mogelijke wegen waarlangs zware metalen in de voedsel 
keten terecht kunnen komen is via compost bereid uit huishoudelijk 
afval. Tijdens de compostering worden de organische bestanddelen 
uit huishoudelijk afval door aerobe micro-organismen omgezet in een 
humusachtig product: compost. Het meest toegepast is de 'hopen' 
compostering, waarbij het huishoudelijke afval, of de organische 
afvalcomponenten hieruit (ook wel 'vegetabil iën' of groente, fruit, 
tuinafval genoemd), op hopen wordt gezet. 
Gemakkelijk te composteren afvalcomponenten zijn voedsel resten, 
tuinafval, papier en karton. Deze componenten bestaan uit gemakke
lijk a fbreekbare organische verbindingen zoals eiwitten, vetten, 
koolhydraten en eenvoudige cel lulosen. Moeilijker te composteren 
Z1Jn de afvalcomponenten hout, textiel en touw, terwijl kunst
stoffen en anorganische afvalcomponenten niet composteerbaar zijn. 
Figuur lA (23) geeft een overzicht van de afbraakprocessen tijdens 
de compostering, figuur lB (23) laat het temperatuurverloop in de 
composthoop zien. In de eerste fase van de compostering stijgt de 
temperatuur in de composthoop sterk door de afbraakactiviteit van 
roesofiele bacteriën. Bij temperaturen boven 50°C wordt de afbraak 
van de organische verbindingen overgenomen door t hermofiel e bacte
riën. Tijdens deze thermofiele fase worden, door de hoge tempera
tuur, ziektekiemen, zaden en dergelijke gedood. 

kooldioxyde co2 
water H20 

voedingsstoffen 

koolhydraten 
vetten 

eiwitten 
aminozuren 
anorganische stikstof 

cellulose 
lignine 
mineralen 

I warmte l 

Figuur lA (23): Omzettingen tijden::. de compostering. 
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Figuur 1B (23): Het verloop van de temperatuur in een composthoop tijdens 
de compostering. 

Nadat het grootste deel van de gemakkelijk afbreekbare verbindingen 
zijn omgezet, daalt de temperatuur in de composthoop tot zo'n 45°C. 
Er ontstaat nu een langdurige roesofiele fase waarin ook moeilijk 
afbreekbare organische verbindingen worden omgezet. Tijdens de 
afkoelings- en rijpingsfase van de compost daalt de temperatuur in 
de hoop tot de omgevingstemperatuur. Het vochtgehalte van en de 
zuurstoftoevoer naar deze hopen dient optimaal te zijn om een goede 
aerobe afbraak van het organische afval te bewerkstelligen. Als er 
te weinig zuurstof in de composthoop aanwezig is wordt het orga
nische afval anaeroob afgebroken wat stankoverlast geeft. Dit kan 
onder andere voorkomen worden door de composthoop regelmatig om te 
zetten. 
Door het stofverlies tijdens de compostering in de vorm van C0 2 en 
H20 neemt het gewicht en het volume van het composterende aival 
af. Na de compostering is er zo'n 70% van het droog gewicht in de 
vorm van compost overgebleven. 
Compost kan als bodemverbeteraar gebruikt worden en heeft de 
volgende eigenschappen (6): 
a. het verhoogt het organische stofgehalte; 
b. het is rijk aan de voedingsstoffen N, P, K, Ca en Mg; 
c. het activeert het bodemleven; 
d. het verbetert de bodemstructuur; 
e. het verhoogt het humusgehalte van de bodem; 
f. het verbetert de erosiebestendigheid van de bodem; 
g. het verbetert de water- en warmte-huishouding van de bodem. 

1.4. Gehalten aan zware metalen in compost 
Het grootste probleem dat aan het toepassen van de huidige compost, 
bereid uit huishoudelijk afval, kleeft is het hoge gehalte aan 
zware metalen ten opzichte van de natuurlijke gehalten in de bodem. 
Tabel 2 (7, 17) geeft de gehalten aan zware metalen van enige 
soorten compost bereid van verschillende uitgangsmaterialen. Bij 
compost bereid uit het totale huishoudelijke afval wordt dit afval 
op hopen gezet en gecomposteerd (van Maanensysteem) of enige dagen 
gestabiliseerd in een roterendE trommel (DANO systeem) en ver-



Parameter 

1-,uishoudelij k 
afval compost 

DA.\'iO 
(~: ao 

i ~<>oen) 
--------------~--------~----------------

1 65 

% d.s. 1 ~. 9 

droge >tof 

organ.stof 70 

45 

Zo ppm* 1700 1000 

Cu ppm 600 200 

Pb ppm 800 700 

Ni ppm 1ëJ 50 

Cd ppm 4 

Hg P?"' 2 

ppm Cr 130 100 I 
As ppw 8 

compost van mechanische 
scheidingsinstallaties 

Wijster Mierlo Esdex Boon 

compost van gescheiden 
ingezamelde restfractie 

Gr. D.Bosch Woer- A'foort 
den 

-----------------------------------------------------------------
68 65 82 8 1 

31 28 30 34 26 29 

600 527 1025 !.00 461 375 707 649 

120 176 107 80 133 200 242 255 

450 486 503 280 679 372 431 

45 35 25 21 168 53 56 

2 1,8 1,6 2 1, 7 2,0 

1,6 2 0,6 0,9 

120 79 35 30 68 15 71 61 

2 7 4 4 I 

compost van gescheiden 
ingezamelde org.fractie 

St. ~ich. Z. O.ëtr. 

-------------------------
55 65 

16 25 

132 239 

23 34 

80 154 

12 8,6 

0,7 0,9 

0,2 

46 30 

lx ~~~~~î-;~~;~~~~ -l--------~~~~-----~;~---~----;:7~~------7;~-----;~-------;~--
_, ____________________________ j ________________________ . __ 

3x 1x 2x lx 

* ppm • mg/kg droge so~f. 

compost van 
org. materialen 

tuin- berm- champ. 
afval gras eest 

---------------------
36 45 38 

29 25 50 

77 170 

10 

16 45 18 

2,5 

0,3 0 ,6 0,8 

0,1 

16 

2 

1x 6x 20x 

Tabel 2: (7, 17): Ge=i~:elde <>r.alysewaarèen van diverse soorten compost bereiduit verschillende uitgangsmaterialen (analyses 1978-1984). 

\JI 
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volgens op hopen nagecomposteerd. Mechanische scheidingsinstal
laties sorteren (met behulp van zeven, magneten, enz.) een orga
nische fractie uit huishoudelijk afval die wordt gecomposteerd 
(Wijster, Mierlo, Esdex, Boon). 
Compost van een gescheiden ingezamelde restfractie wordt verkregen 
door uit huishoudelijk afval een aantal afvalcomponenten (kunst
stof, metalen, glas, textiel, e.d.) gescheiden in te zamelen en de 
rest- fractie te composteren (Groningen, Den Bosch, Woerden, 
Amersfoort). Verder staan in tabel 2 de gehalten aan zware metalen 
vermeld van compost bereid uit gescheiden ingezameld organisch 
afval (St. Michielsgestel, Z.O. Utrecht), en van compost bereid uit 
mono-organische afvallen (tuinafval, bermgras, champignonmest). Bij 
een onderlinge vergelijking van de gehalten aan zware metalen in de 
verschillende soorten compost dient men rekening te houden met het 
rijpheidsstadium van de compost (zie organische stofgehalten). 
Indien de compost niet rijp is vallen de gehalten aan zware metalen 
te laag uit. 
Compost bereid uit het totale huishoudelijke afval zonder voor
scheiding (Van Maanensysteem) bevat de hoogste concentraties aan 
zware metalen (Dit procédé wordt overigens op korte termijn beëin
digd). 
Planten en gewassen die op compostsoorten met een hoog gehalte aan 
zware metalen worden geteeld (op op grond waaraan deze compost is 
toegevoegd) kunnen, indien ze deze zware metalen opnemen, een 
gevaar voor de gezondheid gaan vormen. 

Tabel 2 geeft aan dat het gehalte aan zware metalen in compost 
afhangt van het gehalte aan zware metalen in huishoudelijk afval 
als geheel, van het gehalte aan zware metalen in de individuele 
componenten in huishoudelijk afval en van de wij ze waarop compost 
bereid wordt. In figuur 2 staan een drietal varianten gegeven. In 
principe moet er gestreefd worden naar compost waarin het gehalte 
aan zware metalen in overwegende mate bepaald wordt door het 
intrinsieke gehalte aan zware metalen in de organische fractie die 
voor de compostering bestemd is. 
In de gegeven varianten wordt het gehalte aan zware metalen in de 
compost ook bepaald door de wijze van inzamelen, de mate en zuiver
heid van het scheiden vooraf aan compostering (zowel bij de bron 
als een centrale mechanische scheiding) en de gehalten aan zware 
metalen in de compost vreemde componenten, die in alle drie de 
varianten tot op zekere hoogte in de compost terecht komen. 
Teneinde de meest belovende wijze aan te kunnen geven om tot een goede 
compost te komen is het allereerst nodig een idee te hebben van het 
gehalte aan zware metalen in de individuele componenten en een 
uitspraak te doen over hun potentiële bijdrage aan het gehalte aan 
zware meta len in compost. 
Daarna moeten de eerder genoemde elementen zoals scheiding vooraf, 
uitloging van zware metalen en wederzijdse contaminatie van de com
ponenten als zodanig in de totale procesgang tot het eindproduct 
compost bezien worden. 



zware metalen 
bevattende 

rest 

a. compostering 
van integraal 
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organische afval 
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·zware metalen 
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Figuur 2: Verschillende varianten voor de bereiding van huishoudelijke afvalcompost. 
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Samenstelling van huishoudelijk afval en gehalten aan 
zware metalen 

Huishoudelijk afval is een zeer heterogeen materiaal waarvan de samen
stelling van plaats tot plaats en van seizoen tot seizoen verschilt. 
Om de bijdrage van afzonderlijke afvalcomponenten aan het totale ge
halte aan zware metalen in huishoudelijk afval te kunnen berekenen is 
het noodzakelijk zowel de samenstelling als het gehalte aan zware me
talen in de afzonderlijke afvalcomponenten te kennen. 

2.1. Samenstelling van huishoudelijk afval 
Tabel 3 geeft de gemiddelde samenstelling van nederlands huis
houdelijk afval in 1981 en van duits afval in 1979/1980 in ge
wichtsprocenten ten opzichte van het uitgangsmateriaal (nat
gewicht). Bij de sortering van het nederlandse afval wordt de 
inhoud van zakken huishoudelijk afval op een leesband geleegd 
en met de hand gescheiden in de diverse componenten en fracties 
uit tabel 3. De component groente/fruit en tuinafval blijft na 
sortering van de overige componenten op de leesband achter. Deze 
wordt verzameld in een bak en vervolgens gezeefd. Als de totale 
hoeveelheid (900-1000 kg. per proef) verwerkt is worden alle com
ponenten en fracties gewogen waarna de gegevens verwerkt worden (8). 
De duitse bepalingen worden uitgevoerd aan 'blokken' huishoudelijk 
afval van 1,1 m3 die naar 11 stofgroepen gesorteerd en naar 4 deel
tjesgrootten geklasseerd worden (9). Een verder uitsplitsing van 
hetnederlandsehuishoudelijke afval is te zien in bijlage I (8). 
Omdat er in Nederland en Duitsland niet precies dezelfde componenten 
gesorteerd worden is het moeilijk om de resultaten direct met elkaar 
te vergelijken. 

Nederland 1981 
(% natgewicht) (8) 

Duitsland 1979/1980 
(% natgewicht) (9) 

---------------------------------------------------------------------
groente/fruit/tuinafval 51,7 vegetabilische rest 

) 40 mm 26,8 
zeeffraktie 8- 40 mm 15,6 
zeeffraktie ( 8 mm 8,6 

papier/karton 22,3 papier en drukwerk 14,6 
karton 4,1 
aan papier verwant 1,2 

glas 8,1 glas 11,6 
ijzer 2,5 ijzer 3,5 
non-ferro 0,5 non-ferro 0,4 
kunststof 6,8 kunststof 6,1 
textiel/lompen/touw 2,2 textiel 1 '5 
leer/rubber/linoleum 1,1 hout, leer, horens 
beenderen dierlijk afval 1' l beenderen, rubber 2,3 
tapijten/matten 0,2 
hout 0,4 
stenen/aardewerk 1,0 mineralen 2,9 
brood 1,9 
bijzonder afval 0,2 bij zonder afval 0,8 

Tabel 3: De samenstelling van nederlands huishoudelijk afval (1981) 
en dui ts huishoudelijk afval (1979/1980) in gewichtspro
centen t.o.v. het uitgangsmateriaal. 
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2.2. Gehalten aan zware metalen in huishoudelijke afvalcomponenten 
Het bepalen van het gehalte aan zware metalen in huishoudelijke 
afvalcomponenten is geen eenvoudige zaak. De chemische analyse is 
meestal gekoppeld aan de sorteeranalyse (zie par. 2.1.) waardoor er 
wederzijdse contaminatie plaats kan vinden van de uit het vaak 
vochtige afval gesorteerde componenten (8). Na het sorteren van 
huishoudelijk afval in componenten ontstaan nog zeer heterogene 
mengsels van materialen met uiteenlopende afmetingen. Er is dan ook 
een verdere homogenisatiestap noodzakelijk tot een deeltjesgrootte 
kleiner dan 1 mm. 
Deze verkleining vindt plaats aan de gedroogde componenten. Afhan
kelijk van de aard van de component wordt deze verkleining uit
gevoerd met bekkenbrekers, snijmolens en dergelijke, waarna er 
dikwijls verder wordt verkleind met een hamermolen (eventueel 
cryogeen). Een naverkleining op een deeltjesgrootte kleiner dan 1 
mm wordt uitgevoerd met een kruisslagmolen (8). 
Problemen die zich hierbij voor kunnen doen worden beschreven door 
Greiner (4). Zij vindt verhoogde concentraties van Cr, Ni, Fe, Cu 
en Mn in haar monsters, door slijtage van de gebruikte snij- en 
hamermolens. Nadat een analysefijn monster is verkregen wordt dit 
ontsloten met bijvoorbeeld een zoutzuur/salpeterzuur mengsel en 
wordt het gehalte aan metalen veelal bepaald met behulp van ato
maire absorptie spectrafotometrie (AAS). 

Het zal duidelijk zijn dat de cijfers over gehalten aan zware 
metalen in individuele afvalcomponenten met de nodige voorzich
tigheid moeten worden bekeken. Enerzijds kan de wederzijdse con
taminatie van componenten in de voorbewerking aanleiding geven tot 
een nivellering van oorspronkelijk aanwezige verschillen, ander
zijds leidt een vergiftiging van het materiaal met zware metalen 
ten gevolge van slijtage van de verkleiningsapparatuur tot metaal
concentraties die zich bij het composteringsproces als zodanig niet 
hoeven voor te doen. 

Tabel 4 geeft een overzicht van het gehalte aan zware metalen in 
individuele afvalcomponenten zoals gepubliceerd door verschillende 
onderzoekers. De waarden zijn in mg/kg droge stof. Opvallend in 
tabel 4A (8) zijn de grote spreidingen in de gehalten aan zware 
metalen. Oorzaken hiervoor zijn de hierboven beschreven problemen 
ten behoeve van de analyse bij de monstervoorbereiding, maar ook 
seizoensinvloeden kunnen een belangrijke rol spelen. Deze seizoens
invloeden zijn duidelijk te zien in tabel 4B (10) waar de duitse 
analyseresultaten zijn opgesplitst in zomer- en winterwaarden. 
De resultaten van deze onderzoeken zijn moeilijk met elkaar te 
vergelijken omdat er verschillende componenten gesorteerd zijn. De 
duitse analyses zijn uitgevoerd aan groepen componenten (waarvan de 
samenstelling te zien is in tabel 4B) waardoor een directe vergelij
king nog extra wordt bemoeilijkt. 



groente papier textiel gla s sten.en kuns tstof brood tapijt leer hout 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cadrr.ium 4 6 125 2 25 30 

1 2 60 0 5 5 
1 10 90 0 5 25 
1 1 25 1 5 70 

chroom 50 25 130 480 115 65 5 100 4500 100 
60 70 225 15 60 225 5 50 5700 100 
20 20 120 3 20 160 5 30 1400 90 
20 25 50 5 15 60 10 10 1700 30 

koper 35 75 110 35 80 45 300 80 5300 90 
50 55 660 10 16 100 5 35 330 890 
45 30 60 10 130 180 5 10 145 1400 
60 80 50 25 4700 35 10 30 530 50 

lood 50 3200 
60 50 40 445 330 5 280 200 60 

105 90 70 1500 440 20 80 300 75 
1400 85 85 65 85 185 10 980 310 645 

mangaan 115 35 35 80 400 10 15 50 45 110 
120 35 20 20 155 5 15 40 70 75 
130 55 25 5 490 15 15 115 25 240 
110 3~ 15 10 75 10 15 60 45 85 

nikkel 45 15 25 10 35 10 5 15 95 50 
30 10 15 45 10 5 5 40 40 
10 0 20 5 85 0 2 30 45 
10 5 15 0,05 25 10 5 10 45 75 

ijzer 4800 1000 2100 2100 28000 1100 255 1300 7400 4100 
4300 665 485 1900 8200 280 140 1200 3700 6400 

51000 410 1100 620 6000 930 140 890 2100 5400 
4500 820 620 1100 6300 500 150 1800 5000 7800 

zink 320 110 310 190 275 200 20 1000 6800 510 
135 85 595 35 265 255 20 2900 4700 735 
200 75 190 5 970 610 15 5 3000 55 
515 510 615 5 3100 230 45 2000 4300 885 

Tabel 4A: Gehalte aan zware metalen in nederlandse afvalcomponenten 
(waarden in mg/kg droge stof) (8). 
groente • groente/fruit/tuinafval 
papier • papier/karton. 
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winter zomer 
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Kunststof Zeeffractie 
(8 mm 

Vegetabiliën 

winter zomer winter zomer winter zomer 
--------~------------- --------------~---------------r--------------
Cu 100 100 650 400 50 3 650 500 
Zn 400 350 1000 950 1200 1050 900 600 
Mn 100 50 100 100 700 550 300 300 
Pb 100 150 1300 300 500 600 1500 300 
Cd 1,9 1,2 11 18 2,4 3,0 3,8 4,8 
Hg 0,18 0,12 0,39 0,46 0,30 0,34 1,3 2,6 

Tabel 4B: Gehalten aan zware metalen in duitse afvalcomponenten 
(waarden in mg/kg droge stof) (10). 

papier/drukwerk, karton papier 
kunststof papierverwante stoffen, kunststof, textiel, hout, 

leer, horens, beenderen, rubber 
Vegetabiliën zeeffractie 8-40 mm, ) 40 mm. 

Cd Cr Hg Pb Zn 
---------------------------------------------------------------------
kunststof PVC 13 4 0,2 221 179 
kunststof PE 0,1 23 0,04 102 60 
overig kunststof 0,3 1,7 0,2 5 58 
totale kunststof 0,76 21 0,06 103,0 65,9 
kranten, schrijf-
en verpakkings-
papier 0, 1 3,ï 0,15 13 145 
tijdschriften 0,2 3 0,09 17 157 
karton met kunst-
stof overtrokken 0,5 33 0,06 127 277 
zwaar verontrei-
nigd papier 0,5 6,7 0,03 22 140 
totale papier/ 
karton 0,23 7,0 0,09 26,7 185,0 
organisch afval 0,3 4,7 0,08 12,7 174,0 
fijne zeeffractie 1,2 13,0 0,07 138,0 58,8 
ijzer-metalen 0,2 165,5 0,5 3778 222 
non-Ferro metalen 83 238 2,9 630 19300 
totale metalen 14,0 178 0,9 3253,0 3401,0 
glas 342 
textiel 0,4 3,6 0,3 6,3 152,0 
rubber en leer 11,0 1175,0 0,29 391,0 4645,0 

Tabel 4C: Gehalten aan zware metalen in zweed se afvalcomponenten 
(waarden in mg/kg droge stof) (11). 
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Tabel 5 geeft de gemiddelde gehalten aan zware metalen van Cd, Cu, 
Zn en Pb uit de onderzoeken gepresenteerd in tabel 4 in mg/kg droge 
stof. Er is weinig overeenkomst tussen de chemische analyses. Over 
het algemeen zijn de duitse cijfers het hoogste en de zweedse het 
laagste. Opvallend zijn de hoge Cd gehalten in de kunststoffracties 
in Nederland en (in mindere mate) Duitsland ten opzichte van het 
gehalte in Zweden. Cd-zouten kunnen in stabilisatoren van PVC 
gebruikt worden. In Nederland worden er momenteel steeds minder Cd
zouten in de kunststofindustrie gebruikt. (Men schakelt over op 
andere metaalzouten zoals bijvoorbeeld die van tin.) In Zweden 
worden Cd-zouten al sinds langere tijd minder in stabilisatoren 
gebruikt waardoor het Cd gehalte in de totale kunststoffractie hier 
slechts 0,76 mg/kg d.s. is. 
Door het gebruik van andere metaalzouten in stabilisatoren voor PVC 
is het dan ook te verwachten dat in Nederland het Cd-gehalte in de 
kunststoffractie binnen niet al te lange tijd aanzienlijk zal af
nemen. 
Verontrustend zijn de hoge intrinsieke Zn en Pb gehalten van 
groente, fruit en tuinafval voor Nederland en Duitsland. Dit zou 
een begrenzing op de haalbare reductie in gehalten aan zware 
metalen in de organische fractie betekenen ongeacht het inzamel en 
voorbewerkingstraject geschilderd in figuur 2. De zweedse cijfers 
duiden echter op een potentiële hogere reductie in zware metalen. 
Mogelijk spelen in Nederland en Duitsland de eerder genoemde 
problemen rond de monsterbereiding. ' 



--------------- ---------------------------
Cd 

Neder!. Duits!. Zweden 
--------------- ---------------------------
papier/karton 1 1,55 0,23 
textiel/lompen/ 
touw 5 0,4 
glas 0 0 
kunststoffen 75 14,5* 0,76 
brood 0 
tapijten/matten 10 
leer/rubber/ 
linoleum 35 11 
hout 1 
groente/tuin-
afval 2 4,3 0,3 
fijne deel 2,7 1,2 

------------------------~ ---------------------------r-.------------------------- ' 
Cu Zn Pb 

Nederl. Duits!. Zweden Nederl. Duit al. Zweden Nederl. Duitsl. Zweden 
-------------------------~---------------------------~-~-----------------------

60 100 195 375 185 75 125 27 

220 430 152 65 6,3 
20 60 0 60 0 
90 525* 325 975* 65,9 320 800* 103 
10 25 10 
25 1500 450 

1550 4700 4645 270 391 
600 550 100 

48 575 290 750 174 520 900 13 
26,5 1125 59 550 138 

* kunststof: papierverwant, kunststof, textiel, hout, leer, horens 
beenderen, rubber (uit tabel 4·B). 

Tabel 5: gemiddelde getialten aan zware metalen in neder
landse, duitse en zweedse afvalcomponenten (waarden 
in mg/kg droge stof) 
Open plaatsen • niet geanalyseerd. 

.r:-
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Relatieve bijdrage van de individuel~ afvalcomponenten 
aan het totale gehalte aan zware metalen in huishou
delijk afval 

Uit paragraaf 2.2. blijkt dat er onderlinge verschillen bestaan in het 
gehalte aan zware metalen van de individuele afvalcomponenten. Het is 
duidelijk dat indien de componenten met de hoogste gehalten aan zware 
metalen van het totale afval kunnen worden afgescheiden er voor het 
hergebruik van het organische afval in de vorm van compost meer moge
lijkheden ontstaan. 
Hieronder wordt berekend welke potentiële bijdrage de afzonderlijke 
afvalcomponenten aan de totale gehalten aan zware metalen leveren. De 
berekening is uitgevoerd voor Nederlands en Duits huishoudelijk afval. 

3.1. Wijze van berekening 
Om de relatieve bijdrage van iedere afvalcomponent aan de totale 
metaalbelasting te berekenen zijn drie gegevens noodzakelijk: 
a. gewichtspercentage van de vochtige component in het totale natte 

afval. 
b. vochtpercentage van de componenten. 
c. gehalte aan zware metalen per eenheid van gewicht droge com-

ponent. 
Uit het gewichtspercentage en het vochtpercentage van een component 
wordt de hoeveelheid droge stof component/ton vochtig afval bere
kend. Hieruit kan dan met het gehalte aan zware metalen (in mg/kg. 
droge stof) in iedere afvalcomponent, de hoeveelheid zware metalen 
berekend worden die iedere component aan een ton vochtig afval 
bijdraagt. Optelling van de bijdragen van alle componenten geeft de 
totale hoeveelheid zware metalen per ton huishoudelijk afval. 
Deling van de afzonderlijke bijdragen van de afvalcomponenten door 
de totale hoeveelheid zware metalen per ton afval levert de frac
tionele bijdrag~ van iedere component. Omdat niet alle componenten 
in de berekening zijn meegenomen (door het ontbreken van chemische 
analyses van bepaalde componenten) worden er ondergrenzen berekend 
voor de metaalhoeveelheden en wordt alleen de relatieve bijdrage 
van de bekende afvalcomponenten bereke!ld• Bij de berekening aan 
nederlands huishoudelijk afval zijn de componenten ijzer, non ferro 
metalen, stenen/aardewerk, beenderen en bijzonder afval weggelaten. 
Bij de berekening aan duits huishoudelijk afval zijn dit metalen, 
glas, mineralen en bijzonder afval. 

3.2. Berekening aan nederlandse en duitse huishoudelijke afvalstoffen 
Tabel 6 geeft een overzicht van de berekening aan Nederlands huis
houdelijk afval. In de kolommen staan achtereenvolgens vermeld: 
A: De afvalcomponenten 
B: Het gewichtspercentage component in afval (op totaalbasis 

inclusief vocht) 
C: Droge stofgehalte van de component (8) (kg. droge component/kg 

natte component 
D: Het aantal kg. droge componenten per ton vochtig afval 
E: Het gemiddelde gehalte aan zware metalen van iedere component in 

mg/kg droge component 
F: De hoeveelheid metaal die iedere afvalcomponent bijdraagt aan 1 

ton vochtig afval. 
G: De procentuele bijdrage van iedere component aan het totale 

gehalte aan zware metalen in huishoudelijk afval. 



A 

1. papier/karton 
2. textiel/lompen/ 

touw 
3. glas 
4. kunststoffen 
5. brood 
6. tapijten/matten 
7. leer/rubber/ 

linoleum 
8. hout 
9. groente/tuin-

afval 
10. rest (ijzer/ 

stenen/aarde-
werk/non-ferro/ 
beenderen/ 

A 

16 

B 

% natgewicht 
(8) (1981) 

22,3 

2,2 
8,1 
6,8 
1,9 
0,2 

1' 1 
0,4 

51,7 
5,3 

100,0 

c 

droge stof % 
(8) 

87,1 

79,3 
100 

74,4 
67,1 
98,5 

92,1 
86,5 

29,2 
100 

E 

D 

kg. droge stof 
per ton nat afval 

195,3 

17,4 
81 
50,1 
12,8 
2,0 

10,1 
3,5 

151,0 
53 

576,7 

--- · ~-----------------------------------------------------------------------
mg metaal/kg droge component 

Cu Zn Mn Pb Cd Cr Ni 

---------------------------------------------------------------------------
1. papier/karton 60 195 40 75 0 35 10 
2. textiel/lompen/ 

touw 220 430 25 65 5 130 20 
3. glas 20 60 30 60 0 150 20 
4. kunststoffen 90 325 10 320 75 130 35 
5. brood 10 25 15 10 0 5 2 
6. tap ij ten/matten 25 1500 70 450 10 50 10 
7. leer/rubber/ 

linoleum 1550 4700 45 270 35 3325 40 
8. hout 600 550 125 100 1 80 55 
9. groente/tuin-

afval 48 290 120 520 2 38 20 
10. rest 
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A F 

gr. metaal/ton vochtig afval 

Cu Zn Mn Pb Cd Cr Ni 

1. papier/karton 11 J 7 38,1 7,81 14,7 0 6,84 1,95 
2. textiel/lompen/ 

touw 3,83 7,48 0,44 1,13 0,087 2,26 0,35 
3. glas 1,62 4,86 2,43 4,86 0 12,15 1,62 
4. kunststoffen 4,55 16,45 0,51 16,19 3,80 6,58 1, 77 
5. brood 0,13 0,32 0,19 0,13 0 0,064 0,026 
6. tapijten/matten 0,050 3,00 0 J 14 0,90 0,02 0 J 10 0,020 
7. leer/rubber/ 

linoleum 15,7 47,5 0,45 2,73 0,35 33,58 0,40 
8. hout 2,10 1, 93 0,44 0,35 0 0,28 0,19 
9. groente/tuin-

afval 7,25 43,79 18,1 78,5 0,30 5,74 3,02 
10. rest 

46,93 163,43 30,51 119,49 4,557 67,594 9,346 

--------------------------------------------------
mg/kg in totale droge 
afval 83,4 283 52,9 207 7,90 117 16,2 

A G 

% bijdrage aan totale metaalbelasting 

Cu Zn Mn Pb Cd Cr Ni 

1. papier/karton 24,9 23,3 25,6 12,3 0 10,1 20,9 
2. textiel/lompen/ 

touw 8,2 4,6 1,4 0,9 1,9 3,3 3,7 
3. glas 3,5 3,0 8,0 4,1 0 18,0 17,3 
4. kunststoffen 9,7 10,1 1,7 13,5 83,4 9,7 18,9 
5. brood 0,3 0,2 0,6 0,1 0 0,1 0,3 
6. tapijten/matten 0,1 1 J 8 0,5 0,8 0,4 0' 1 0,2 
7. leer/rubber/ 

linoleum 33,5 29,1 1,5 2,3 7,7 49,7 4,3 
8. hout 4,5 1 '2 1,4 0,3 0 0,4 2,0 
9. groente/tuin-

afval 15,4 26,8 59,3 65,7 6,6 8,5 32,3 
10. rest 
-------------~-----------------------~ ··------------------------------------

100, l 100,1 100 100 100 99,9 99,9 

·---
Tabel 6: Berekening aan nederlands huishoudelijk afval. 
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De som van kolom D geeft de totale hoeveelheid droge component per 
ton nat afval (dit is de hoeveelheid droge stof . per ton nat afval). 
De som van kolom F geeft de totale hoeveelheid zware metalen in 1 
ton huisboudelijk afval (in gram). Deling van de som van kolom F 
door de som van kolom D geeft dus het gehalte aan zware metalen in 
huishoudelijk afval in rog/kg droge stof. Deze waarden staan vermeld 
onder kolom F. Uit deel C van tabel 7 blijkt dat de volgende 
afvalcomponenten de belangrijkste bijdragen leveren aan de totale 
gehalten aan zware metalen: 
Cu: leer/rubber/linoleum (33,5%) en papier/karton (24,9%) 
Zn: leer/rubber/linoleum (29,1%) en groente/fruit/tuinafval 

(26,8%) en papier/karton (23,3%). 
Mn: groente/fruit/tuinafval (59,3%) en papier/karton (25,6%) 
Pb: groente/fruit/tuinafval (65,7%). 
Cd: kunststof (83,4%). 
Cr: leer/rubber/linoleum (49,7%) en glas (18%). 
Ni: groente/fruit/tuinafval (32,3%) en papier/karton (20,9%). 

Wellicht ten overvloede moet er op gewezen worden dat de hier be
rekende bijdragen niets zeggen over de beschikbaarheid van de zware 
metalen in de individuele afvalcomponenten om uiteindelijk in de 
voedselketen terecht te komen. Enkel de bijdrage op chemische 
samenstelling is berekend. Wat het gedrag van de metalen tijdens 
het composteren of in de bodem is wordt hier niet besproken. 

Tabel 7 geeft de resultaten van dezelfde berekening nu uitgevoerd 
aan duits huishoudelijk afval. De gebruikte gehalten aan zware 
metalen (kolom E) zijn de gemiddelden van de winter en zomerwaarden 
uit tabel 4B. 

A 

1. papier 
(papier/ 
karton) 

2. kunsstof 
(kunststof/ 
papierverband I 
tex tiel/hout/ 
leer/been
deren) 

3 . f ijne dee l 
( ö mm) 

4. v~getabiliën 
5. re s t 

(metaal/glas/ 
mineralen) 

B 

% natgewicht 
(4) (1979/80) 

18,7 

11, 1 

8,6 
42,4 

19,2 

c 

droge stof % 
(4) 

76,05 

78,9 

79,6 
46,3 

100 

D 

kg. droge stof 
per ton nat afval 

142,2 

87,6 

68,5 
196,3 

192 

686,6 
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A E 

mg metaal/kg droge component 

Cu Zn Mn Pb Cd Hg 

l. papier 100 375 75 125 1,55 0,15 
2. kunststof 525 975 100 800 14,5 0,425 
3. fijne deel 26,5 1125 625 550 2,7 0,32 
4. vegetabiliën 575 750 300 900 4,3 1,95 
5. rest 

A F 

gr. metaal/ton vochtig afval 

Cu Zn Mn Pb Cd Hg 

1. papier 14,22 53,33 10,67 17,78 0,220 0,0213 
2. kunststof 46,0 85,4 8,8 70,1 1,27 0,037 
3. fijne deel 1,82 77,1 42,8 37,7 0,185 0,022 
4. vegetabiliën 112,9 147,2 58,9 176,7 0,844 0,383 
5. rest 

174,9 363,0 121,2 302,3 2,519 0,463 

mg/kg in totale afval 255 530 177 440 3,7 0,67 

A G 

% bijdrage aan totale metaalbelasting 

Cu Zn Mn Pb Cd Hg 

1. papier 8,1 14,7 8,8 5,9 8,7 4,6 
2. kunststof 26,3 23,5 7,3 23,2 50,4 8,0 
3. fijne deel 1,0 21,2 35,3 12,5 7,3 4,8 
4. vegetabiliën 64,6 40,6 48,6 58,5 33,5 82,7 
5. rest 

100 100 100 100,4 99,9 100,1 

Tabel 7: Berekening aan duits huishoudelijk afval. 

De belangrijkste bijdragen aan het gehalte aan zware metalen in 
duits huishoudelijk afval leveren: 
Cu: groente/fruit/tuinafval (64,6%) en kunststof (26,3%). 
Zn: groente/fruit/tuinafval (40,6%), kunststof (23,5%) en de fijne 

fractie (21,2%). 
Mn: groente/fruit/tuinafval (48,6%) en de fijne zeeffractie 
(35,3%). 
Pb: groente/fruit/tuinafval (58,5%) en kunststof (23,2%). 
Cd: kunststof (50,4%) en groente/fruit/tuinafval (33,5%). 
Hg: groente /fruit/tuinafval (82,7%) en kunststof (8%). 
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In Duitsland levert de organische fractie (groente/fruit en tuin
afval) voor vrijwel alle zware metalen de belangrijkste bijdrage 
aan de metaalbelasting. Dit wordt natuurlijk veroorzaakt door het 
grote gewichtsaandeel van deze fractie in het totale afval, maar 
wellicht ook door contaminatie van de fractie bij de analyse. In 
Nederland is de bijdrage van groente/fruit en tuinafval ook groot 
voor Mn, Pb en Ni maar in mindere mate voor Cu, Zn en Cd. 
Bij de vergelijking van de nederlandse en duitse cijfers moet opge
merkt worden dat de nederlandse component 'leer/rubber/linoleum' 
onder de duitse kunststofgroep valt, hetgeen de overeenkomst tussen 
de cijfers vergroot. 
De totale gehalten aan zware metalen (onder kolom F) worden nog 
verhoogd door de 'rest'-groep. Gedacht kan worden aan een verhoging 
van het Cd gehalte door Ni-Cd batterijen en een verhoging van de 
gehalten van alle zware metalen door de component ijzer en non
ferro metaal. 

Uitgezonderd Cd Z1Jn de totale gehalten aan zware metalen in het 
nederlandse huishoudelijke afval lager dan in het duitse. Oorzaken 
hiervoor zijn de lagere gehalten die in de afzonderlijke afvalcom
ponenten geconstateerd Z1Jn in Nederland en verschillen in de 
samenstelling van het huishoudelijke afval tussen Nederland en 
Duitsland. Ook kan het verschil in samenstelling van de niet 
meeberekende 'rest' groep tussen Nederland en Duitsland hierbij een 
rol spelen. Bijlage 2 (10, 11, 12) geeft enige literatuurgegevens 
van het overall gehalte aan zware metalen in het totale huishoude
lijke afval. Zoals verwacht bestaan er grote spreidingen binnen de 
onderzoeken zelf en tussen de onderzoeken onderling. Over het 
algemeen zijn de totale berekende gehalten aan zware metalen in het 
nederlandse huishoudelijk afval lager dan de gehalten uit de 
literatuurgegevens. 
Dit duidt er op dat er een of meerdere belangrijke bronnen van 
zware metalen niet in de berekening zijn meegenomen. Tabel 1 (par 
1. 2.) .laat zien dat alle hierin genoemde zware metalen in lege
ringen worden gebruikt. Een aantal gebruiksgoederen (b.v.: kurk
capsules, electriciteitskabel, schroeven, spijkers, e.d.) zal uit 
deze legeringen bestaan en na verloop van tijd in het huishoude
lijke afval terecht komen. Deze afvalcomponenten kunnen zeer hoge 
gehalten aan zware metalen bevatten (zie o.a. chemische analyses 
van ijzer en non-Ferro metalen in tabel 4C, par. 2. 2.) en kunnen 
daarom ondanks hun lage gewichtspercentage in huishoudelijk afval, 
toch belangrijke bijdragen leveren aan het totale gehalte aan zware 
metalen in huishoudelijk afval. 
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Hoofdstuk 4. Het composteerbare afval 

De ondergrens voor het te bereiken gehalte aan zware metalen in compost 
wordt bepaald door het intrinsieke gehalte aan zware metalen in de te 
composteren huishoudelijke afvalfractie. Compost met lage gehalten aan 
zware metalen kan dus alleen geproduceerd worden indien deze intrinsieke 
gehalten laag zijn. 
Hieronder wordt besproken welke invloed de manier van inzameling en be
waren uitoefent op het gemeten gehalte aan zware metalen in de orga
nische afvalfractie. 

4.1. Contaminatie van het composteerbare afval 
Het nederlandse huishoudelijke afval bestaat naar schatting voor 
30% uit voedselresten zoals brood, afsnijdsels van groenten, 
aardappelschillen, fruitresten, etensresten, e.d. 
In 1981/1982 is in opdracht van het IVA een aantal kenmerken onder
zocht van voedselresten die door de ecologische kringloopstichting 
te Arnhem gescheiden waren ingezameld. Samenstelling van deze voed
selresten en de gemiddelde gehalten aan zware metalen hierin zijn 
te vinden in tabel 8 (21). Een vergelijking van deze waarden met de 
gehalten aan zware metalen in de organische huishoudelijke afval
fractie (tabel 5, par. 2.2.) laat zien dat laatstgenoemde gehalten 
veel hoger zijn. Zo varieert het Cd gehalte in de organische 
afvalfractie van 0,3 tot 4,3 mg/kg droge stof, het Zn gehalte van 
174 tot 750 rug/kg droge stof en het Pb gehalte van 13 tot 900 mg/kg 
droge stof. 

gemiddelde samenstelling (% natgewicht) 

aardappelschillen 
groentt: afval 
brood/deegwaren 
fruitresten 
citrusresten 

62,3 
21,6 

7,5 
3,9 
4,8 

gehalte aan zware metalen in voedselresten 
(mg/kg droge stof) 

Zn 25,8 
Cr 4,8 
Pb 3,0 
Co 0,8 
Cd 0,24 
Hg 0,02 

Tabel 8: Samenstelling van nederlandse voedselresten (in % nat
gewicht) en het gehalte aan zware metalen in nederland
se voedselresten (in mg/kg droge stof) van een geschei
den inzameling in Arnhem 1981/1982 (21). 
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Behalve het verschil in samenstelling tussen de organische huis
vuilfractie (b.v. ook tuinafval) en de voedselresten speelt nog een 
ander effect een belangrijke rol bij het hier geconstateerde 
verschil in gehalte aan zware metalen. Dit zal worden geïllustreerd 
aan de hand van het werk van Tjell. Tjell e.a. (22) bepaalden 
het gehalten aan zware metalen in: 
1. een aan de bron gescheiden organische fractie welke apart inge

zaméld is; 
2. een organische fractie welke door handsortering centraal ge

wonnen is uit gemengd afval; 
3. een organische fractie welke door centrale mechanische scheiding 

uit gemengd afval is gewonnen. 
Tjell e.a. vonden grote verschillen in gehalten aan zware metalen 
in de op deze wijze verzamelde organische fracties. Tabel 9 geeft 
bun resultaten. Het gehalte aan zware metalen in de aan de bron 
gescheiden organische fractie is lager dan dat in de gemengd 
ingezamelde met de hand gescheiden organische fractie, welke op 
zijn beurt weer lagere gehalten aan zware metalen bevat als de 
gemengd ingezamelde mechanisch gescheiden organische fractie. 

(mg/kg droge stof) 

organische fractie bronscheiding 

organische fractie, gemengd in
gezameld, handgescheiden 

organische fractie, gemengd in
gezameld, mechanische gescheiden 
(Es mil) 

stofzuigerstof 

Pb Cd 

0, 72 0,16 

11,7 0,45 

113 1,6 

295 7,0 

Zn Cu 

29 9,3 

119 18,4 

517 53 

1260 390 

Tabel 9: Gehalten aan zware metalen in een op verschillende manieren 
ingezamelde organische fractie en in stofzuigerstof in 
mg/kg d.s. (22). 

Tjell e.a. geven drie verklaringen voor de door hun gevonden 
verschillen in gehalten aan zware metalen: 
a. het aankoeken van stofdeeltjes met hoge gehalten aan zware 

metalen (zie de chemische analyse van stofzuigerstof in tabel 
9) aan de vochtige organische fractie bij een gemengde inzame
ling. Hierbij is volgens Tjell de contacttijd tusses het orga
nische afval en het overige afval van groot belang; 

b. fijne metaaldeeltjes die in de organische fractie terecht komen 
bij een gemengde inzameling; 

c. het oplossen van zware metalen uit andere componenten (uitlo
ging), ook afhankelijk van de contacttijd. 

Tjell e. a concluderen dat hoe sneller de organische fractie van 
het overige afval wordt afgescheiden hoe lager het gehalte aan 
zware metalen in de organische fractie zal Z1Jn. Een optimale 
organische fractie wordt verkregen door het toepassen van bron
scheiding. 
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Reductie van het gehalte aan zware metalen in de grond
stof voor compost door mechanische scheiding vooraf. 

De laatste jaren wordt er steeds meer onderzoek verricht naar de moge
lijkheid het gehalte aan zware metalen in de grondstof voor compost te 
reduceren. Omdat een aantal afvalcomponenten meer dan evenredig bij
dragen aan de totale metaalbelasting (zie 3.2.) lijkt het logisch deze 
voor de compostering uit het huishoudelijke afval af te scheiden. 
In West Europa zijn momenteel een aantal mechanische scheidingsinstal
laties werkzaam die het huishoudelijke afval sorteren en zo een aantal 
opnieuw bruikbare componenten terugwinnen (13, 14, 15). In een mecha
nische scheidingsinstallatie wordt het afval mechanisch gesorteerd op 
grond van fysische eigenschappen zoals ferromagnetisme, afmetingen, 
gewicht, valgedrag, vervormbaarheid, enz. 
Het materiaal wordt hiertoe veelal door verkleining voorbewerkt en 
vervolgens onderworpen aan magneetscheiding, zeving, zifting, enz. Bij 
handsortering, welke in een mechanische scheiding geintegreerd kan 
worden, kan natuurlijk direct op component in plaats van op fysische 
eigenschappen gescheiden worden. 

5.1. Reducties van het gehalte aan zware metalen in huishoudelijk afval 
en compost door zeefprocessen. 
Tabassaran ( 11) verrichtte onderzoek naar het gedrag van indivi
duele afvalcomponenten tijdens zeving. Vastgesteld werd in welke 
zeeffractie de verschillende afvalcomponenten geconcentreerd werden 
en wat daarbij het gehalte aan zware metalen in de verschillende 
zeefdoorgangen was. Na de zeving werden de verschillende zeeffrac
ties met de hand uitgesorteerd in de afvalcomponenten papier en 
karton, kunststof, glas, metaal, rubber en leer, botten, enz. en 
werd het overblijvende materiaal afgezeefd over een maaswijdte van 
10 mm. De zeefdoorgang werd het 'fijne deel' genoemd, de zeefover
loop 'organisch'. Tabel 10 geeft de verdeling van de componenten 
over de zeeffracties in procenten van het uitgangsmateriaal. Tabel 
11 geeft de chemische analyse van de componenten 'fijne deel', 
natief organisch, papier en kunststof in de verschillende zeef
fracties. 
Ten opzichte van de 'organische' fractie bevat het 1 fijne deel 1 

hoge Pb en Zn gehalten terwijl de kunststof fractie hoge Cd ge
halten bevat. De gehalten aan zware metalen in de 'papier' fractie 
zijn laag ten opzichte van de 'organische' fractie. 

maas
wijdte 
(mm) 

0 -10 
10 -20 
10 -28 
28 -40 
40 -60 
60 -110 
110-155 
155-200 
> 200 

fijne 
deel 

20,7 

papier kunst
stof 

0 0,02 
0 0,02 
0 0,12 
2,2 0,29 
7,2 2,68 
5. 1 0,93 
4,3 0,78 
4,0 2,70 

orga
nisch 

4,4 
6,2 
9,5 
4,9 
7,9 
l, 8 
0 
0 

metaal glas tex- rest 
tiel 

0,01 0,61 0 0,06 
0,099 1,21 0 0,05 
0 2,39 0 0,24 
0,16 1,33 0 0,07 
2,24 0, 74 0 1,02 
0,91 0 0 0,55 
0 0 0,22 0,08 
0 0 0 3,34 

----------------------------------------------------------------------
totaal 20,7 22,8 7,54 34,7 3,42 6,28 0,22 5,41 

Tabel 10: Verdeling van afval componenten over zeeffracties in % van 
het totaal. 
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zeeffractic~ (mm) Gcltull~ au11 
zwart.· mctulen 
(mg/k!! u.~.) 

0-10 10-20 20-28 28-40 40-60 60-110 110-155 155-200 > 200 

a. fijne deel 
Cd 1,9 
Cr 26,0 
Ni D,1 
Cu 71,8 
Pb 161,6 
Zn 446,6 

b. orl!anillch 
Cd 1,64 2,68 3,52 1,22 1,53 0, 77 
Cr 19,5 18,0 17,6 17,4 15,3 10,6 
Ni 29,0 lb,3 19,6 15,0 17,9 9,3 
Cu 50,8 45,6 40,3 36,0 33,1 IJ ,B 
I' I> 96,4 82,6 60,1 44,4 19,0 12,4 
Zn JUJ,J 224,6 246,3 lbJ,O 412,3 90,). 
papier 
cu 0,46 0,46 0,15 
Cr 11,5 10,0 10,4 10,4 
Ni 4,!19 3,52 5,!1 10,5 
Cu 3!l,5 36,4 37,2 3 7,4 
Pb 53,4 39,2 86,0 61,6 
Zn 93,6 135,2 66,8 82,1 

d. kunststof 
Cd 40,0 60,0 130,0 20,0 20,0 22,0 
Cr 25,0 32,0 JO,O 20,0 lti,O 24,0 
Ni 25,0 26,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 
Cu 75,0 60,0 60,0 70,0 90,0 95,0 90,0 
Pb 60,0 !10,0 18,0 70,0 100,0 90,0 
Zn 120,0 3ó0,1J 920,0 150,0 100,0 200,0 

Tabel 11: Gehalte aan zware metalen in de verschillende zeeffracties van 

de componenten: fijne deel, organisch, papier en kunststof. (11) . 

. 0,35 
10,3 
6,9 

3 7,0 
72,3 
90,0 

20,0 
25,0 
30,0 
70,0 
65,0 

210,0 

Welke metaalreducties in huishoudelijk afval zijn nu mogelijk door 
het afzeven van een aantal fracties? 
Tabel J 2 geeft het gehalte aan zware metalen in mg/kg droge stof 
van iedere zeeffractie. De gehalten zijn berekend uit de bijdragen 
van de componenten 'fijne deel', 'organisch', 'papier' en 'kunst
stof', andere afvalcomponenten die ook in de zeeffracties voorkomen 
(zie tabel 10) zijn niet in de berekening betrokken. 

maas-
wijdte 0-10 10-20 20-28 28-40 40-60 60-110 110-155 155-200 ) 200 
(mm) 

Cd 
Cr 
Ni 
Cu 
Pb 
Zn 

Zeef
door
gang % 

1, 9 
26,0 
33,1 
71,8 

161,6 
446,6 

20,7 

2,1 
19,5 
29,0 
50,9 
96,3 

303,3 

5 

2,8 4,3 
18,0 18,0 
16,3 19,7 
45,9 40,6 
82,5 60,4 

224,2 247,8 

7,5 12, 1 

6,1 3,9 2,4 3,5 3,3 
16,2 13,9 9,6 12,5 10,0 
12,6 13,9 8,0 13,5 8,7 
38,1 43,0 32,2 45,4 32,8 
46,0 34,9 60,7 65,9 56,2 

172,7 259,9 242,5 100, 1 85,9 

8,8 21,5 9,2 5,3 9,9 

Tabel 12: Gehalte aan zware metalen in mg/kg droge stof van de verschil
Jende zeeffracties veroorzaakt door de componenten: fijne deel, 
natief organisch, papier en kunststof. 
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Opvallend is het hoge Cd gehalte in de fractie 40-60 mm. Deze hoge 
waarde is toe te schrijven aan het extreem hoge Cd gehalte van het 
kunststof in deze fractie en wordt daarom waarschijnlijk veroor
zaakt door een analysefout. Door het afzeven van het fijne deel 
(0-10 mm) kan het Cr, Ni, Cu, Pb en Zn gehalte in huishoudelijk 
afval gereduceerd worden. Er wordt dan wel bijna 21% van het afval 
verwijderd. 
Is er nu een vermindering van het gehalte aan zware metalen in 
compost te verwachten door het verwijderen van de fijne zeeffractie 
uit huishoudelijk afval, of uit de te composteren afvalfractie? 
Behalve het gehalte aan zware metalen in de fijne zeeffractie is 
nog een ander aspect bepalend voor de bijdrage die deze zeeffractie 
levert aan het uiteindelijke gehalte aan zware metalen in compost. 
De gehalten aan zware metalen worden uitgedrukt in mg/kg droge 
stof. Een deel van deze 'droge stof' bestaat uit 'organisch stof' 
dat tijdens het composteringsproces wordt omgezet in co

2 
en H20. 

Tijdens de compostering wordt dus het gehalte aan organische stof 
(en daardoor ook aan droge stof) lager, waardoor het gehalte aan 
zware metalen (uitgedrukt in mg/kg droge stof) zal toenemen. 

Omdat de fijne zeeffractie een lager gehalte aan organische stof 
bevat als de organische fractie zal na de compostering het 
gehalte aan zware metalen in de fijne zeeffractie veel minder zijn 
toegenomen als in de organische fractie. Verwijdering van de 
fijne zeeffractie uit de compostfractie zal dan ook weinig invloed 
uitoefenen op het uiteindelijke gehalte aan zware metalen in 
compost (17). 

5.2. Mechanische sortering van verkleind huishoudelijk afval 
Lorber e.a. (18, 19, 20) bestudeerden de loop van zware metalen uit 
afvalcomponenten in een mechanisch sorteerproces van verkleind 
huishoudelijk afval. Zij probeerden met dit mechanische proces een 
brandbare fractie (RDFJmet een laag gehalte aan zware metalen uit 
het verkleinde afval te sorteren. Op een aantal monsternamepunten 
van het sorteerproces bepaalden zij de afvalsamenstelling en het 
bijbehorende gehalte aan zware metalen. Zo werd de verrijking en de 
vermindering van het gehalte aan zware metalen ten opzichte van 
het uitgangsmateriaal bepaald. De resultaten van hun bevindingen 
zijn te zien in tabel 13. Deel A van deze tabel geeft een schema 
van het sorteerproces en laat de monsternamepunten zien, deel B 
geeft de afvalsamenstelling op de verschillende monsternamepunten 
en deel C het gehalte aan zware metalen in de fracties. Door de 
verkleining (uitgevoerd met een hamermolen) is een vergelijking van 
deze experimenten met die van andere onderzoekers moeilijk. Opval
lend zijn de hoge gehalten aan zware metalen in de uitgesorteerde 
fracties. Zo bevat de ruwe compostfractie een Cd gehalte van 9 
mg/kg droge stof, waardoor het onmogelijk lijkt om door middel van 
dit sorteerproces compost met lage gehalten aan zware metalen te 
produceren. Het is mogelijk dat deze hoge gehalten veroorzaakt 
worden door slijtage van de gebruikte verkleiningsapparatuur (zie 
par. 2.2.). Opvallend is ook het lage percentage 'Vegetabiliën' in 
het uitgangsmateriaal (monsternamepunt 1). Het organische afval is 
zodanig verkleind dat een groot deel hiervan als 'rest' (fijne 
deel) wordt gesorteerd. 
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afval 

grofvuilafscheiding 

metaalafscheiding Fe 

verkleining 
1 

3a d ( 5mm 
zeving 

2 

d ( 18 mm d ) 18 mm 

3 1---------1 
ruwe compostfractie 

3b d 5-1 Omm .-----------~'---------. 
windzifting 

zwaar licht 

stort 

zeving 

d < 4 mm d ) 4 mm 

6)--------1 ,___---4 5 

stort ruwe RDF fractie 

Tabel 13A: Sorteerproces en monsternamepunten. 
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monsternamepunten 

2 3 4 
berekend 

5 

r--------------------_,----------r-------_,--------~---------+------------

papier/karton 39,6 55,3 18,8 1,9 55,6 
kunststof 8,7 12,2 4,0 5,3 11,2 
textiel 5,4 5,3 4,4 8,8 8,0 
hout, rubber, leer 1,3 3,2 - 8,9 I 1,4 
vegetabiliën 6,0 8,0 3,2 37,7 j' 0,3 
non-Ferro metalen 0,5 0,8 0,3 ,. 3,7 ~ 1,1 
rest (fijne deel) 38,5 15,2 69,4 33,7 ! 22,5 
~--~~~----~----~------~~------- ----~--~--~--~----~---~ 

Tabel 13B: Samenstelling van het verkleinde afval op de verschillende 
monsternamepunten uit tabel 13A. 
(% natgewicht op het monsternamepunt) 

element monsternamepunten 
1 2 3 4 5 

Cd 13 22 9 26 8 

6 

7 
Pb 420 658 1061 352 478 1115 
Zn 1626 1040 1531 1739 724 1630 
Cu 167 164 252 1426 156 

Tabel 13C: Gehalte aan zware metalen op de verschillende monstername
punten (waarden in mg/kg droge stof). 

280 
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Hoofdstuk 6. Uitloging en contaminatie 

Chemisette analyses van het gehalte aan zware metalen in afvalcomponenten 
en in compost bepalen het totale gehalte aan zware metalen in het 
geanalyseerde monster. De gemeten gehalten aan zware metalen in compost 
bereid uit een gemengd ingezamelde organische fractie zijn hoger dan op 
grond van het intrinsieke gehalte aan zware metalen in de organische 
afvalfractie te verwachten is. 
Deze extra toename van het gehalte aan zware metalen wordt enerzijds 
veroorzaakt door contaminatie, waarbij afvalcomponenten als verontrei
niging in de compost aanwezig zijn en anderzijds door uitloging van 
zware metalen in afvalcomponenten, waardoor de composteerbare fractie of 
de compost verontreinigd wordt. De hoeveelheid contaminatie van de 
compost wordt dus bepaald door de efficiëntie waarmee het niet compos
teerbare afval van de compost of van de te composteren afvalfractie 
wordt gescheiden. In de praktijk zal een volledige scheiding niet 
mogelijk zijn waardoor er bij een gemengde inzameling van het afval 
altijd contaminatie aanwezig zal zijn. 
De hoeveelheid uitloging van zware metalen uit afvalcomponenten zal van 
een aantal factoren afhangen: 
a. De aard van de component. 
b. De vorm van de component. Hoe groter de oppervlakte van de component 

is, hoe gemakkelijker er uitloging kan plaatsvinden. 
c. De pH. Bij een lage pH zullen de zware metalen gemakkelijker vrij

komen. 
d. De temperatuur. Bij een hogere temperatuur zullen de zware metalen 

gemakkelijker uitlogen. 
e. De contacttijd van de afvalcomponenten. Uitloging is een tijds

afhankelijke proces. 

Behalve de fysische eigenschappen van de afvalcomponent spelen hier dus 
de omstandigheden waarin het afval verkeerd een belangrijke rol. Op een 
stortplaats kunnen plaatselijk anaerobe omstandigheden aanwezig Z1Jn 
waardoor er tijdens het rottingsproces organische zuren gevormd worden 
die de pH verlagen en zo de uitloging van metalen kunnen versnellen. 
Ook tijdens de aerobe compostering zal dit proces in enige mate plaats
vinden omdat in een composthoop (afhankelijk van het aantal omzettingen 
van de hoop), anaerobe zones zullen ontstaan. Verder is er tijdens het 
composteringsproces sprake van een hoge temperatuur en een langdurig 
proces, factoren die uitloging waarschijnlijker maken. 

Voor de toepassingsmogelijkheden van compost is het irrelevant of het 
gehalte aan zware metalen in het eindproduct veroorzaakt wordt door 
contaminatie met niet composteerbaar afval of door de intrinsiek aan
wezige dan wel uitgeloogde, beschikbare metalen. Door de wijze van 
analyseren wordt een totaal gehalte aan zware metalen bepaald en dat 
beheerst verder de verkoopbaarheid. Wel is het zo dat er alleen moge
lijkheden kunnen worden aangegeven om tot een metaalreductie in compost 
te komen, indien er een duidelijk inzicht in de oorzaken van de hoge 
gehalten aan zware metalen in compost aanwezig is. Hieronder wordt de 
invloed van uitloging en contaminatie op het gehalte aan zware metalen 
in verschillende soorten compost besproken. 
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6.1. Ue it1vlucJ van uitloging en contaminatie op het uiteindelijke 
gehalte aan zware metalen in verschillende soorten compost. 
De figuren 3, 4 en 5 illustreren de invloeden van uitloging en 
contaminatie op de gehalten aan zware metalen in . verschillende 
soorten compost. Het huishoudelijke afval bestaat uit een hoe
veelheid composteerbaar afval (Ko) en een hoeveelheid niet com
posteerbaar (inert) afval (I), met ieder een bepaald gehalte aan 
zware metalen (CK, c

1 
). Het gemiddelde gehalte aan zware metalen 

in huishoudelijk ~fvar0wordt door beiden bepaald: 

Co = (I c
1 

+ K CK ) / (I + K ) 
0 0 0 0 

Tijdens een integrale compostering van het huishoudelijke afval met 
een na-scheiding van het inerte afval ('Van Maanen' procédé, figuur 
3, model A) zullen er tijdens de inzameling, het bewaren en de 
compol:>tering van het afval zware metalen uitlogen van het inerte 
afval naar het composteerbare afval (u). Door deze uitloging neemt 
het gehalte aan zware metalen in I af (van c

1 
naar c

1
) en in K 

(mede door massaverlies in de vorm van co
2

) toe ~van CKo naar CKA). 

De scheiding tussen het inerte afval en de compost zal niet volle
dig zijn waardoor een deel van het interte afval (I ) als 
contaminatie in de compost achterblijft. Het gehalte à~gt zware 
metalen in het uiteindelijke product wordt dus beïnvloed door 
uitloging en contaminatie: 

Door de lange contacttijd tussen het inerte afval en het compos
teerbare afval en door de hoge temperatuur tijdens de compostering 
zal in dit geval uitloging van zware metalen uit het inerte afval 
een belangrijke invloed kunnen uitoefenen op het uiteindelijke 
gehalte aan zware metalen in de op deze manier bereide compost. 
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Verklaring afkortingen figuren 3, 4 en 5 
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Figuur 3: Invloed van uitloging en contaminatie op het gehalte aan 
zware metalen in compost bereid volgens het 'Van Maanen' 
procédé. 
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Figuur 4, model B, laat de invloed van uitloging en contaminatie 
zien op het gehalte aan zware metalen in compost afkomstig van een 
mechanische scheidingsinstallatie. Door de voor-afscheiding van een 
deel van het inerte afval kan dit deel alleen een bijdrage aan het 
uiteindelijke gehalte aan zware metalen in het eindproduct leveren, 
voorzover er metalen uit dit deel zijn uitgeloogd tijdens de 
inzameling en het bewaren van het afval. Door deze voor-afscheiding 
is er tijdens de compostering minder inert afval in de composteer
bare fractie aan wezig waardoor er in vergelijking met model A 
(figuur 3) minder zware metalen door uitloging in het eindproduct 
terecht zullen komen. 
Na de zeving waarbij een groot deel van het resterende inerte afval 
uit de compost wordt verwijderd, wordt het uiteindelijke gehalte 
aan zware metalen in het eindproduct van model B gegeven door 

c = (I I c I + KCKB) I (I I + K) 
B rest I rest 

Door de kleine re contacttijd van een deel van het inerte afval met 
het composteerbare afval zal in dit geval de invloed van uitloging 
dus geringer zijn dan bij model A. CKB zal daarom lager zijn dan 
CKA en daarom zal c

8 
lager zijn dan CA. 

Het gehalte aan zware metalen bereid uit gescheiden ingezameld 
composteerbaar afval (figuur 5, model C) zal, indien de scheiding 
voll ed i g is, niet worden beïnvloed door uitloging en contaminatie. 
Het uiteindelijke gehalte aan zware metalen (C ) wordt alleen 
bepaald door het intrinsieke gehalte aan zware m~talen in de te 
composteren fractie en de hoeveelheid massaverlies tijdens de 
compostering: Cc = CKc' 

Het eindproduct volgens model C zal dus de laagste gehalten aan 
zware metalen be v a tten. Voor het ge halte aan zware metalen in het 
eindproduct van deze 3 modellen geldt dus: CC< c

8 
< CA. Dit wordt 

bevestigd door de gegevens in tabel 2 (par. 1.4.). 

De figuren 3 en 4 (model A en B) laten zien dat uitloging moeilijk 
i s vas t te stellen, tenzij I volledig van K wordt gescheiden al
vore ns t e analyse ren. Immers de metaal-analyse baseert zich op een 
totale ontslu i t i ng van I én K. Indien de niet composteerbare uit
loogbare afvalcomponenten I waarvoor geldt c

1
) C uit het eind

product worden verwijderd dan zal de uiteinäeli~e compost een 
lager gehalte aan zware metalen bevatten. 
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Figuur 4: Invloed van uitloging en contaminatie op het gehalte aan 
zware metalen in compost afkomstig uit mechanische schei
dingsinstallaties. 
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Hoofdstuk 7. Conclusies 

Het is mogelijk compost te bereiden met een beduidend lager gehalte aan 
zware metalen dan in de gangbare soorten van dit moment. Dit vereist een 
maximale afscheiding van de uitloogbare en centaminerende afvalcompo
nenten uit de te composteren afvalfractie. Welke componenten dit zijn 
is, door het ontbreken van gegevens over het uitlooggedrag van zware 
metalen in afvalcomponenten, niet duidelijk. 
Volgens de in dit rapport uitgevoerde berekeningen leveren de afval
componenten kunststof, leer, rubber en linoleum belangrijke bijdragen 
aan het gehalte aan zware metalen in huishoudelijk afval. Men mag 
veronderstellen dat ook de in de berekening niet meegenomen afval
componenten zoals batterijen, 1Jzer, non-ferro metalen e.d., een be
langrijke bijdrage aan het gehalte aan zware metalen in huishoudelijk 
afval zullen leveren. 
Onderzocht zal moeten worden in hoeverre de zware metalen in de af
valcompone nten kunnen uitlogen en zo bij dragen gaan leveren aan het 
uiteindelijke gehalte aan zware metalen in compost. De verantwoordelijke 
afvalcomponenten zullen dan van de te composteren afvalfractie moeten 
worden afgescheiden. Om uitlogin$ en contaminatie te voorkomen zal dit 
zo s nel en efficiënt mogelijk moeten gebeuren. Er dienen zich drie 
mogelijkheden aan: 
a. Gescheide n inzameling van de te composteren fractie aan de bron. 

De voordelen van een gescheiden inzameling zijn duidelijk. Door het 
ontbreken vàn andere afvalcomponenten kan er geen uitloging naar, of 
contaminatie van de te composteren fractie voorkomen. Een voorwaarde 
is wel dat de scheiding goed wordt uitgevoerd, wat een goede motiva
tie van de betrokken huishoudens vraagt. Een nadeel van een geschei
den inzameling is het ingewikkelde ophaalsysteem van het afval. Dit 
zal extra kosten met zich meebrengen. 

b. Mechanische s cheiding van de te composteren fractie uit gemengd 
ingezameld afval. 
Compost afkomstig uit de huidige mechanische scheidingsinstallaties 
bevat reeds lagere gehalten aan zware metalen dan compost bereid 
volgens het ' Van Maanen' procédé, maar in beide gevallen zijn de 
gehalten nog beduidend hoger da,n in compost bereid uit een gescheiden 
ingezamelde composteerbare fractie. Om lagere gehalten te bereiken 
zal d e mechanische scheiding dus sne ller en efficiënter moeten worden 
uitgevoerd. Een efficiëntere scheiding kan echter ten kosten van de 
snelheid gaan en een snellere scheiding ten koste van de efficiën
tie. De mecha nische scheiding zal nooit volledig kunnen zijn waardoor 
e r altijd enige contaminatie van de te composteren fractie zal 
blijven bestaan. Ook kan slijtage van de gebruikte verkleinings- en 
s cheidingsapparatuur het gehalte aan zware metalen in de uiteinde
lijke c ompost verhogen. 
Voordelen van een mechanische scheiding zijn het eenvoudige ophaal
sys teem van het gemengde afval (wat relatief goedkoop is) en de on
af hanke lijkheid van de motivatie van huishoudens ten opzichte van 
g e s cheide n inzameling van het afval. 

c . Sc he i ding va n de nie t composteerbare afva lcomponente n na de compos
t e r i n g . 
Het ge ha lte a an zware metalen in de volgens dit systeem bereide com
post za l altijd hoog zijn door maximale uitloging van en contaminatie 
met niet composteerbare afvalcomponenten. Dit systeem is niet ge
s chikt om een goede kwaliteit compost te bereiden. 
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De keuze van de methode van inzameling en compostbereiding zal uitein
delijk mede worden bepaald door de wettelijke normen die binnenkort aan 
het gehalte aan zware metalen in compost gesteld gaan worden. Zoals het 
zich nu laat aanzien zal compost afkomstig uit de huidige mechanische 
scheidingsinstallaties hier niet of ternauwernood aan kunnen voldoen. 
Compost afkomst uit mechanische scheidingsinstallaties heeft dan ook 
alleen een toekomst indien het gehalte aan zware metalen in deze compost 
aanzienlijk gereduceerd kan worden. De scheiding dient dan sneller en 
efficiënter te worden uitgevoerd dan in de huidige mechanische schei
dingsinstallaties. Dit vereist onderzoek naar de uitloogbaarheid van 
zware metalen in de afvalcomponenten terwijl ook de huidige scheidings
technieken verbeterd zullen moeten worden. 
Momenteel biedt compost bereid uit een gescheiden ingezamelde compos
teerbare fractie de beste perspectieven om compost met lage gehalten aan 
zware metalen te bereiden. 



39 

Literatuur 

1. Dekker, G., (1985). 
De sluipmoord op onze bodem. 
lntermediair 1/2, 21-25. 

2. Haskoning, (1983). 
Bodemverontreiniging in de Kempen. 

3. Treptow, H. enD. List, (1983). 
Die Schwermetallkontamination von Obst, Gemüse und Speisepilzen in 
ihrer Bedeutung für die Ernährung'. 
ErnäHrungs-Umschau 30 (9), 301-303. 

4. Greiner, B., (1983). 
Chemisch-Phy!5ikalische Analyse von Hausmüll. 
Forschungsbericht 10303502 UBA Berlin. 

5. Helmer, R., (1976). 
Abfalltechnische Aspekte des Umweltproblems Schwerrmetalle. 
Müll und Abfall 7, 198-203. 

6. Koch, T. en J. Seeberger, (1984). 
Okologische Müllverwertung. 
Alternative Konzepte 44. C.F. Müller Verlag, Karlsruhe. 

7. RlVM, Bilthoven. 

8. 10 jaar sorteerproeven 1971 t/m 1980. 
IVA publicatie 53. 

9. Barghoorn M., J. Dobberstein, G. Eder, J. Fuchs en P. Gössele, 
(1981). 
Bundesweite Hausmüllanalyse 1979/1980. 
Forchungsbericht 10303503 UBA Berlin. 

10. Dobberstein, J., (1983). 
Energie und Schactstoffe im Hausmüll. Ergebnisse eines bundes
weiten Analys eprojekts. 
Müll und Abfall 12, 305-300. 

11. Tabasaran, 0., (1984). 
Separierung schermetallhaltiger Hausmüllkomponenten durch Absieben. 
Müll und Abfall 1, 15-21. 

12. Tabasaran, 0., 0981). 
Schwermetalle in Kommunalen Abfällen und Konsequenzen für die Kom
postierung. 
Müll und Abfall 7, 208-211. 

13. Hangen H.O., (1980). 
Das Kompostwerk Bad Kreuznach. 
Müll und Abfall 11, 351-354. 



40 

14. Oosthoek, J., (1980). 
Das Kompostwerk in Wijster. 
Müll und Abfall 7, 185-188. 

15. Westra, G., (1981). 
Mechanische Separation van Hausmüll am Beispiel der Anlage in 
Zoetermeer. 
Recycling International 1984, 289-294. 

16. Bidlingmaier W., (1984). 
Grundsätzliche, neue Aspekte der Kompostierung von Abfällen. 
Müll und Abfall 7, 189-191. 

17. J. Oosthoek, (1984). 
VAM Wageningen. Persoonlijke mededeling. 

18. Lorber, K.E., (1983). 
Veränderung der Schadstoffgehalte im Müll durch Aufbereitungs
prozesse und erwartete Auswirkung auf die Emmission bei thermischer 
Nutzung. 
Kompostierung und Brennstoffgewinnung 747-773. 

19. Lorber, K.E., (1984). 
Untersuchung zur Schadstoffbilanz eines Sortierprozesses - dar
gestellt am Beispiel der Wiener Rückgewinnungsanlage. 
Brennstoff aus Müll, 561-576. 

20. Lorber, K.E., G. Kümmlee en B. Hackmann, (1984). 
Der Verbleib von Schwermetallen bei der Aufbereitung von Hausmüll. 
Recycling International 1984, 368-373. 

21. Boxtel, L. van, (1982). 
Samenstelling en contaminatie van voedselresten afkomstig van par
ticuliere huishoudens. 
TNO rapport T 82, 122/211848. 

22. Tjell, J., A. Elmlund en J. Hansen, (1980). 
Souree of central separation of household food waste. 
Working document for the international scientist meeting on house
hold waste at Alcudia, Mallorca, Spain. 

23. Gottschall, R., (1984). 
Kompostierung. 
Alternatieve Konzepte 34, C.F. Müller Verlag, Karlsruhe. 

24. United Nat i ons. 



41 

Bij lage I (8). 

Resultaten sorteren van de komponent, 'bijzonder afval'. 

Bij zonder afval in % van totale afval inkl. verpakking 

waarvan: verpakking 

bestaande uit: 
glas 
blik 
non-ferro 
papier/karton 
kunststof 

bijzonder afval 

bestaande uit: 
batterijen 
geneesmiddelen 
verfresten 
kosmetika 
insekticiden 

diversen 

Overzicht van gemiddelde waarden der zeeffrakties. 

groente-, fruit-, en tuinafval in % van totale afval 

fractie (3 mm 
fractie 3 - 8 mm 
fractie 8 - 20 mm 
fractie )20 mm 

Scheiding van de komponent kunststof in hoofdsoorten. 

Komponent kunststof in % van totale afval 
inkl. verontreining daarvan: 

PE + pp 
l'V C: 
l'S 
overige kun~tstoffen 

en: 
verontreiningen 

1981 

0,2% 

34,9% 

22,0% 
4,6% 

0,1% 
8,2% 

65,18% 

30,0% 
8,7% 

10,1% 

16,3% 

51,7% 

4,2% 
9,8% 
9,9% 

76,1% 

6,8% 

4,2% 
0,4% 
1 '3% 
0,4% 

0,5% 

Diversen: lijn, terpetine, glitterbuis, siliconenkit, cleaner, 
chroompoets, toiletspray, maisolie, koelelement. 
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Bijlage II (ll, 12) 

Cd 3,6 2- 14 1,67 3 0,5- 1,8 
Pb 130,7 110- 330 317 600 -
Cr 27,6 5- 100 62,4 - 10 -40 
Cu 59,4 120- 210 - 300 20 -70 
l-Ig - !- 14 1,53 0,3 -
Zn 362,6 300-1000 505 600 150 

Gehalten aan zware metalen in huishoudelijk afval. 

gemiddelde m1n1mum maximum 

------------------- -------------- -----------------------------
Cd 5,6 1,0 25,0 
Pb 450 340 700 
Cr 170 60 490 
Cu 300 130 540 
Zn 1200 680 1860 
Ni 270 40 1840 

Gehnlten aan zware metalen in het afval van de stortplaats 
Zaisersweiher (0). 

Alle gehalten 1n mg/kg droge stof. 

40 - 50 
210 - 370 

2060 -2810 
411 - 532 

0,3- 0,4 
558 - 742 


