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Samenvatting 

Dit raprort beschrijft een onderzoek uitgevoerd door de 'Vuil Afvoer 

Maatschappij ' VAM in samenwerking met 'Waste Managerrent' ( on::lerzoek en 

advisering op het gebied van afval en milieubeheer door de KUB en de 

'IUE) naar de invloed van de a:nposteringstijd op het gehalte aan zware 

metalen in compost afkomstig uit 'huisvuil'-scheidingsinstallaties. 

In het onderzoek heeft het scheidings-/composteringsprocedè van de VAM 

installatie te Mierlo centraal gestaan. In dit procedè wordt huishoude

lijk afval gezeefd (70 mm) en ontijzerd. Vervolgens wordt de zeefdoor

val gecomposteerd waarna de compost door middel van zeving ( 6 rran) wordt 

ontdaan van niet gea:nposteerde afvaloomponenten. 

De grondslag voor het onderzoek is de theorie dat een verkorting van de 

a:nposteringstijd de gehalten aan zware metalen in deze conpost zou 

kunnen verlagen door de kortere c<ntacttijd tussen catp:>steerbare en 

niet-a:nposteerbare zware metalen bevat terrle afvalcomponenten tijdens 

de compostering. Verontreinigende tijdsafhankelijke processen zoals 

uitloging van en contaminatie met niet-conposteerbare zware metalen 

bevattende afvalcomponenten zullen dan in mindere mate optreden 

waardoor de uiteindelijke oompost een lager gehalte aan zware metalen 

bevat. 

In dit onderzoek werd de composteerbare fractie afkamstig uit de 

scheidingsinstallatie van de VAM in Mierlo met vier verschillende 

technieken gecomposteerd. De gebruikte technieken introouceerden 

verschillende oomposteringstijden. 

Een deel van het afval werd gecomposteerd in een simulator (totale 

composteringstijd 19 dagen) I een deel in een geforceerd beluchte 

conposthoop met kleine dimensies (totale canposteringstijd 41 dagen) I 

een deel in een oomposthoop met kleine dimensies die werd beluCht door 

regelmatige anzettingen (totale canposteringstijd 70 dagen) en ten

slotte een deel in een oomposthoop die slechts twee maal werd ongezet 

(totale oamposteringstijd 166 dagen). 
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Het verloop van de campostering werd gevolgd door per camposteringsme

thcrle een aantal parameters als functie van de tijd te meten. ZO werd 

de deeltjesgrootte van het afval bepaald en verder van de fracties 0-70 

mn en ( 6 rrm de gehalten aan droge stof, organische stof, de 'IOC, de pH 

en de gehalten aan Cd, Cr, Cu, Ni, Pb en Zn. 

Uit de deeltjesgrootte bepalingen van het corrpostererrle afval bleek dat 

het rendement van de caopostering (de hoeveelheid canpost ( 6 rmn aan het 

einde van de CDrrpOstering gedeeld door de totale hoeveelheid afval in 

de canposthoop) niet werd verlaagd door een snelle compostering. 

Betreffende het verloop van het gehalte aan zware metalen konden alleen 

tendensen worden aangegeven. Hieruit bleek dat er een invloed van de 

composteringstijd op de uiteindelijke gehalten aan zware metalen in de 

compost aanwezig is. De tendens is aanwezig dat een kortere camposte

ringstijd resulteert in een lager gehalte aan zware metalen in de 

compost. 

Een verandering van de composteringstechniek, zodanig dat de camposte

ringstijd verkort wordt, biedt mogelijkheden an de gehalten aan zware 

metalen in canpost, bereid volgens het 'Mierlo' procedè, zodanig te 

verlagen dat voldaan kan worden aan de reoentelijk door VROM gepUbli

ceerde nonnering voor campost voor de korte tennijn. 
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Inleiding 

Bij de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen in Nederland zijn 

thans storten, verbranden - met of zonder energieterugwinning - en 

composteren de meest toegepaste methoden. Opvallend daarbij is de 

relatief ondergeschikte plaats van composteren t.o.v. de beide andere 

genoemde technieken. Het aandeel van conpostering betrokken op het 

totale huidige aan1::x:x:l van huishoudelijk afval (ca. 5 miljoen ton per 

jaar) bedraagt zo'n 3%. Dit in tegenstelling tot vorige decennia toen 

een groot aantal gemeenten in Nederland nog over een eigen carposte

ringsinstallatie beschikten. 

De teruggelopen belangstelling voor campostering als verwerkingsmethode 

van huishoudelijk afval werd voornamelijk veroorzaakt door de verande

rende samenstelling van dit afval. Door de toename van het aandeel 

niet-composteerbare afvalcomponenten, zoals glas, kunststoffen, 

metalen, probleemstoffen e.d. werd compostering steeds meer een 

deeloplossing van het afvalprobleem, terwijl de kwaliteit van de 

geproduceerde campost door ballaststoffen en verontreiniging met zware 

metalen afnam. Deze k.waliteitsvermindering alsmede de dalende kosten 

van kunstmest en een vergroot - regionaal - aanbod van dierlijke mest 

afkanstig uit de intensieve veehouderij droegen er toe bij dat de 

b e langrijkste afzetmarkt voor compost, de landt.ouw, steeds minder 

belangstelling voor dit product vertoonde. 

Des te opvallender is het dan ook dat momenteel in een aantal regio's 

in Nederland (Groningen, '!Wente, Nijmegen en Delft) ver gevorderde 

plannen bestaan voor de bouw van geintegreerde afvalverwerkingssystemen 

waarin compostering opnieuw een vrij centrale plaats inneemt. 

Mechanische afscheiding en camposte ring van de organische (groente, 

fruit en tuinafval) fractie is in deze systemen een van de eerste 

verwerkingsstappen. 

In de wetenschappelijke di scussies met betrekking tot de toekanstige 

afva lverwerking worden echter vraagtekens geplaatst bij de kwaliteit 
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van de op deze wij ze geproduceerde conpost. Gewezen wordt op de strin-

gente normering voor de maximale gehalten aan zware metalen in compost 

welke onlangs door het ministerie van VROM werden gepubliceerd in de 

richtlijn voor de inhoud van het provinciale afvalstoffenplan voor de 

verwijdering van zuiveringsslib (zie bijlage 1). 

Een alternatieve rrogelijkheid om aan deze toekomstige normering te 

kunnen voldoen biedt scheiding aan de bron van de groente, fruit en 

tuinafvalfractie, waarmee al op enkele plaatsen in Nederland ervaringen 

zijn of worden opgedaan (De Bilt, Purmerend (lit. 6)). Bij deze methcrle 

van inzameling hoeft in feite alleen rekening te worden gehouden met de 

intrinsieke gehalten aan ZitJare metalen in het ingezamelde organisch 

afval en niet met verontreinigingen ten gevolge van menging met niet

c ompostee rbare zware metalen bevattende afvalcanponenten. Gegevens 

verzameld door het RIVM tonen aan dat de aldus geprcrluceerde compost 

duidelijk de laagste gehalten aan zware metalen bevat (zie bijlage 2). 

Compost afkomstig uit mechanische scheidingsinstallaties bevat aanzien

lijk hogere gehalten aan zware metalen. Met name het gehalte aan Pb is 

rromenteel hoger dan de in voornoenrle richtlijn gestelde nonnering voor 

de korte termijn. 

Het in dit rapport beschreven onderzoek, uitgevoerd door de 'Vuil 

Afvoer Maatschappij' (VAM) in samenwerking met 'Waste Management' (KUB

TUE) gaat in op de invloed van de composteringstechniek op het gehalte 

aan zware metalen in conpost bereid uit gemengd ingezameld mechanisch 

gescheiden organisch afval. 

Het onderzoek heeft betrekking op scheidings-/canposteringsprocèdès 

analoog aan dat van de VAM t e Mierlo, waarbij de rijpe compost middels 

zevi ng wordt nagezuiverd van niet gecomposteerde afvalcamponent en. 

Met name de rela tie tussen de ccmposteringstijd en de resulterende 

gehalten aan zware metalen in campost werd onderzocht. 

In hoofdstuk 1 wordt uitvoerig ingegaan op de processen die een rol 

spelen bij de verontreiniging van deze compost en wordt de theoretische 

achtergrond en het doel van het onderzoek uitgelegd. 
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In hoofdstuk 2 v.ordt de experimentele methode nauwkeurig anschreven. 

Hoofdstuk 3 geeft de resultaten van het onderzoek alsmede de evaluaties 

weer, terwijl dit rapport v.ordt besloten met Hoofdstuk 4 waarin de 

conclusies staan vermeld. 
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Hoofdstuk 1 • Theoretische achtergrood, doel van de proef, en gevolgde 

methode. 

1.1. Verontreinigingsmechanismen 

Het gehalte aan zware metalen in campost afkomstig uit scheidings

installaties is hoger dan dat in cernpost bereid uit aan de bron 

gescheiden ingezameld organisch afval. 

Deze verhoging van het gehalte aan zware metalen in compost 

afkomstig uit scheidingsinstallaties ~rdt veroorzaakt door de 

initi~le menging met niet-composteerbare zware metalen bevattende 

afvalcomponenten. Eerdere onderzoeken uitgevoerd door Waste 

Management (lit. l) en het IVAM (Universiteit van Amsterdam) (lit. 

2) hebben aangetoond dat een aantal huishoudelijke afvalcamponen

ten kunnen ~rden aangemerkt als potenti~le bronnen van zware 

metalen, maar dat de uiteindelijke invloed van deze afvalcamponen

ten op het gehalte aan zware metalen in compost niet duidelijk 

was. Verder bleek dat het gehalte aan zware metalen in gemengd 

ingezameld organisch afval, voor de mechanische scheiding en 

campostering na uitsortering van alle herkenbare afvalcamponenten, 

beduidend hoger is dan de gehalten in gescheiden ingezameld 

organisch afval. Er is dus ook sprake van 'diffuse' verontreini

gingen. 

Door de menging van het organische afval met niet-camposteerbare 

zware metalen bevattende afvalcomponenten kunnen er twee processen 

optreden die het gehalte aan zware metalen in deze fractie en in 

de uiteindelijke campost verhogen. Enerzijds uitloging, waarbij 

zwar e metalen als het ware oplossen uit niet-composteerbare zware 

metalen bevattende afvalcomponenten en zo het organische afval/ 

campost verontreinigen, en anderzijds cootaminatie, waarbij niet

camposteerbare zware metalen bevattende afvalcomponenten als 

deeltjesverontre iniging in het organisch a f val/campost aanwezig 

zijn. 
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Uit onderzoek, uitgevoerd door de VAM in samenwerking met Waste 

Management, naar uitloging en contaminatie (lit. 3) waarin 

organisch afval werd overgedoseerd met niet-composteerbare 

afvalcc:rrp:>nenten, bleek o.a. dat loden capsules van wijnflessen 

tijdens de campostering geheel uit elkaar vielen. Door mechanische 

degradatie van de capsules tijdens de carpostering onstonden er 

zeer fijne loden deeltjes die niet meer uit de compost verwijderd 

konden worden. Deze contaminatie bleek sterk tijdsafhankelijk te 

zijn. 

Organisch afval overgedoseerd met leer vertoonde een zeer snelle 

Cr toename tijdens de compostering. De stukjes leer bleven echter 

intact zodat hier waarschijnlijk sprake was van uitloging. 

De hoeveelheid uitloging van zware metalen uit afvalcanponenten 

zal van een aantal factoren afhangen zoals de aard en vorm van de 

cc:rrp:>nent, de pH, de terrperatuur, en de contacttijd tussen de 

conponent en het organische afval/ conpost. De mate van contami

natie van het organische afval/cOI'rp()st wordt bepaald door de 

effici~ntie waannee de niet-composteerbare afvalcanponenten van 

het organische afval/compost wordt gescheiden. 

Bovenstaande maakt duidelijk dat het voor het uiteindelijke 

gehalte aan zware metalen in conpost van groot belang is de niet

conposteerbare afvalconponenten zo snel en zo effici~nt mogelijk 

van het te conposteren afval t e scheiden. 

1 • 2 • Hyp:>these met betrekking tot het onderzoek 

In Nederland zijn een aantal mechanische scheidingsinstallaties 

werkzaam die gemengd ingezameld huishoudelijk afval sorteren en zo 

een aantal opnieuw bruikbare conponenten terugwinnen . In een 

scheidingsinstallatie wordt het afval mechanisch gesorteerd op 

grond van fysische e igens chappen zoal s fer romagnetisme, afmetin

gen, gewicht, valgedrag, vervormbaarheid, enz. Het materiaal wordt 

hiertoe onderworpen aan magneetscheiding, zeving, zifting, enz. 

Bij handsorter ing, we lke i n het proces kan worden geïntegree r d kan 
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natuurlijk direct op carponent in plaats van op fysische eigen

schappen gescheiden worden. 

Bij de VAM in Mierlo wordt de te conposteren organische fractie 

verkregen door het gemengd ingezamelde huishoudelijke afval te 

zeven op een vlakzeef - maaswijdte 70 mm - en de zeefdoorval 

vervolgens te ontijzeren. Deze CCIT'p)Steerbare organische fractie 

bevat nog een aantal niet carposteerbare afvalcanponenten die 

vanwege de overlap in deeltjesgrootte met het organische afval en 

door het ontbreken van magnetische eigenschappen niet van deze 

fractie gescheiden worden. Figuur 1 illustreert het bovenstaande 

aan de hand van een voorbeeld. 

nat gew% (70mm 

org. afval 

zeef 70mm 

verontreiniging 

diamete r 

)70mm 

niet-compos t eerbaar 

Figuur 1: Overblijvende verontreiniging van niet-eauposteerbare 

afvalc omponenten in de composteerbare fractie na 

s cheiding van huishoudelijk afval door zevi ng ove r 70 

nm. gevolgd door magneetscheiding. 
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Deze composteerbare fractie wordt vervolgens geccmposteerd op 

hopen. Campostering op hopen is een van de oudste en eenvoudigste 

methoden van compostering. Bij deze methcrle van ccmpostering 

worden rijen hopen gemaakt welke regelmatig worden omgezet om 

voldoende zuurstof in het materiaal te houden. 

Tijdens de corpostering neemt de deeltjesgrootte van het conp:>s

terende organische afval af waardoor na enkele maanden, als de 

corpost rijp is, de nog in de compost aanwezige niet-composteer

bare afvalcomponenten ( < 70 mm, niet magnetisch) door het nu 

ontstane verschil in deeltjesgrootte met een fijne vlakzeef 

(maaswijdte 6 rrun) verwijderd ....orden. 

Tijdens de oompostering kunnen deze, in de hopen aanwezige, niet

ccmposteerbare afvalcanponenten zorgen voor een toename van het 

gehalte aan zware metalen in het organische afval/compost middels 

de in paragraaf 1.1 beschreven verontreinigingsmechanismen. 

Ordat uitloging en contaminatie door middel van mechanische 

degradatie van afvalcomponenten beiden tijdsafhankelijke processen 

lijken te zijn is het vermoeden gerechtvaardigd dat een verkorting 

van de composteringstijd - de tijd tussen het op hopen zetten van 

het afval en de afzeving van de rijpe conp:>st - het uiteindelijke 

gehalte aan zware metalen in de compost zal verminderen. 

Door de kortere contacttijd tussen het organische afval en de 

niet-composteerbare afvalconpon enten zal er minder uitloging van 

zware metalen uit niet-canpos teerbare afvalconp:>nenten optreden 

terwijl de nabewerking van de ccmpost (zeving 6 rrun) effectiever 

wordt door de geringere mechanische degradatie van niet-conp:>s

teerbare afvalcanponenten. Bovenstaande redenering gaat er van uit 

da t de snelheid van de verontre inigingsprocessen constant is, met 

andere \\OOrden: kortere composteringstijden c.q. andere ccmposte

ringstedhnieken ....orden verondersteld geen invloed te hebben op de 

snelheid van uitloging en/of contaminatie. 

Figuur 2 verduidelijkt de moge lijke invloed van de conp:>ste rings

t i jd op de e ffectiviteit van de nabewerking voor een korte 

9 



nat gew% 

1 

nat gewo 

(6mm 

com
post 

zeef 6mm 

zeef 6mm 

>6mm 

KORTE COMPOSTERINGSTIJD 

n ' et-compos teerbaar 

diameter 

)6nnn 

LANGE COMPOSTERINGSTIJD 

niet-composteerbaar 

-------4 diameter 

Fig 2: De invloed van de composteringstijd op de effectiviteit van 
de nabewerking. 
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camposteringstijd en een lange camposteringstijd aan de hand van 

een voorbeeld . 

In geval a wordt er snel gecomposteerd en is er weinig mechanische 

degradatie van niet-camposteerbare afvaloomponenten. Deze laatste 

kunnen door de uiteindelijke zeving dan ook effectief verwijderd 

worden. Dit in tegenstelling tot geval b waar de COllpOSteringstijd 

veel langer is en er dus veel mechanische degradatie van niet

conposteerbare afvalcomponenten zal optreden. Deze 1 verpulverde 1 

niet camposteerbare afvalcomponenten kunnen niet meer door zeving 

uit de oompost verwijderd worden en zullen het gehalte aan zware 

metalen hierin kunnen verhogen. 

Indien bovenstaande hypothese juist is dan zal een verkorting van 

de canposteringstijd - oftewel een verandering van de compos

teringstechniek - de kwaliteit van crnq:x:>st afkcmstig uit schei

dingsinstallaties, die volgens bovenstaand procèdè werken, 

verbeteren. 

l . 3 • Doel van het onderzoek 

Het in dit rapport beschreven onderzoek gaat in op de relatie 

tussen de oomposteringstijd, de COllpOSteringstechniek, en het 

effect van de gebruikte techniek op de uiteindelijke gehalten aan 

zware metalen in compost bereid volgens het in de vorige paragraaf 

beschreven procedè. 

De resultaten van het onderzoek moeten leiden tot prognoses 

waaruit blijkt welke reducties in het gehalte aan zware metalen in 

campost te bereiken zijn door de crnq:x:>steringstechniek te wijzigen 

of aan te passen. 

1.4. Methode 

Het onderzoek werd uitgevoerd met de composteerbare fractie 

afkomstig uit de scheidingsinstallatie van de VAM te Mierlo. Dit 

afval werd met vier verschillende technieken gecomposteerd. Deze 

technieken werden zooanig gekozen dat ze een verschil in totale 

camposteringstijd veroorzaakten. 
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Tijdens de conpostering werd per techniek van het conposterende 

afval het verloop in de tijd van de deeltjesgrootte bepaald. Deze 

zeefexperimenten werden uitgevoerd om na te gaan of de effectivi

teit van de compostering (dit is de hoeveelheid rijpe CCllrpOSt ( 6 

mm gedeeld door de totale hoeveelheid afval in de hoop) door de 

composteringstijd wordt be!nvloed. 

Olrlat na afloop van de conpostering de conpost over 6 mm wordt 

afgezeefd werd per techniek het verloop in de tijd gevolgd van een 

aantal parameters in de fractie (6 mm. Ter vergelijking werd het 

verloop van deze parameters ook bepaald in het 'gehele' afval, de 

fractie 0-70 mm. De volgende parameters werden gekozen: 

Voor het composteringsverloq>: het drCXJe stofgehalte, het 

organische stofgehalte, het totale wateroplosbare koolstof 

(TOC) en de pH. 

Voor het zware metalenverloq>: de gehalten aan Cd, Cr, CU, 

Ni, Pb en Zn. 

De aldus verkregen gegevens werden met elkaar vergeleken waarna de 

hypothese uit par. 1.2. getoetst kon worden. 

Onderstaand schema geeft de gevolgde methode weer. 
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I huishoudelijk afval I 

I zeving 70 rnn overloop 

doorval 

I magneet ferr0 1 S 

+ l oomposteerbare fractie! 

- deeltjesgrootte 

analyse - zware metalen 

- droge stof, 

oompostering 

methode A 

oomposterings

tijd tA 

analyses* AA 

+ 
conpostering 

methode B 

1 
canposterings

tijd tB 

analyses* AB 

+ 
conpostering 

methode C 

1 
Cartp:)sterings

tijd te 

analyses* AC 

in fracties 

( 6 mm 

ü-70 mm 

+ 
carpostering 

methode D 

1 
canposterings

tijd tD 

analyses* AD 

* De analyses werden op verschillende tijdstippen van de conposte

ring uitgevoerd. Bepaald werden de deeltjesgrootte en van de fractie 

( 6 mm en van het 1 gehele 1 afval ( o-70 mm) de gehalten aan zware 

metalen, het droge stofgehalte, het organische stofgehalte, de 'IOC 

en de pH. 

Schema 1: Experimente le opzet van het onderzoek. 

13 



Hoofdstuk 2. Experimentele methode 

2.1. Inleiding 

De snelheid van de afbraak van organisch afval tijdens de campos

tering WDrdt grotendeels bepaald door de omstandigheden waarin het 

afval zich bevindt. Er zijn veel onderzoeken verricht naar de 

ideale omstandigheden tijdens de compostering. 

De grootste afbraaksnelheid van organisdh afval vindt plaats bij 
0 

een temperatuur van zo'n 55 C en een vochtgehalte van zo'n 50-70% 

(afhankelijk van de structuur van het afval en de methode van 

beluchting). Over de optimale zuurstoftoevoer bestaat minder 

duidelijkheid. Deze hangt o.a. sterk af van de temperatuur en de 

fase van de campostering (lit. 8, 9, 10). 

De in dit onderzoek gebruikte composteringstechnieken werden 

zodanig gekozen dat de snelheid van afbraak van het organische 

afval per techniek verschillend was. Deze versChillende afbraak

snelheden van het camposterende afval werden veroorzaakt door 

verschillende methoden van beluchting, c.q. anzetfrequentie, en 

door verschillen in de afmetingen van het te composteren afval. 

Er werd gecanposteerd in een geforceerd beluchte simulator (A) 

(cylindrisch vat van :!:_ 0, 3 m3) op een geforceerd beluchte eenpost

hoop met kleine dimensies (B), op een eenposthoop met kleine 

dimensies die belucht werd door regelmatige omzettingen ( C) , en op 

een camposthoop die slechts twee maal werd omgezet (D). 

Deze verschillende composteringsmethcrlen zorgden ervoor dat de 

totale canposteringstijd (t) het volgende verloop had: 

tA < tB < te < tD. 

Het verloop van de campostering werd per techniek gevolgd door van 

het composterende afval regelmatig monsters te nE!Iren waarvan de 

deeltjesgrootte en samenstelling werd bepaald. 

In dit hoofdstuk wordt eerst de verdeling van het afval, afkomstig 

uit de scheidingsinstallatie, over de drie eenposthopen en de 
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simulator besproken. Vervolgens wordt de rronstername, deeltjes

groottebepaling en analyse van dit 'uitgangsmateriaal' beschreven. 

In de daarop volgende paragrafen wordt de procesvoering van de 

verschillende ca:nposteringsmethoden alsmede de rronsternarremetho

diek behandeld. 

2 • 2 • Voorbereiding onderzoek 

In de tweede week van maart 1986, na de strenge vorstperiode, werd 

het practische gedeelte van het onderzoek gestart. 

Gemengd ingezameld afval afkomstig uit Nijmegen en Tiel werd in de 

scheidingsinstallatie van de VAM in Mierlo gezeefd met een 

vlakzeef (maaswijdte 70 rrm) waarna de zeefdoorval met een magneet 

werd ontijzerd. Deze camposteerbare fractie werd van 10-3-1986 t/m 

13-3-1986 zodanig over de 4 vooraf gekozen ca:rposteringsmethoden 

verdeeld dat er verondersteld kon worden dat de samenstelling van 

het te camposteren afval bij aanvang van de campostering (dus de 

samenstelling van het uitgangsmateriaal), per canposterings

methode, dezelfde is. 

Voor aanvang van de compostering werd dit uitgangsmateriaal 

uitvoerig bemc:nsterd ter bepaling van de deeltjesgrootte en de 

samenstelling. 

Schana 2 geeft de methode van verdeling van het afval over de 

verschillende ca:rposteringstechnieken en de menstername van dit 

uitgangsmateriaal weer. 

2 • 2 .1 • Verdeling van het afval over de methoden 

De canposteerbare fractie afkomstig uit de scheidingsin

stallatie werd opgevangen in een container. Nadat de 

container vol was werd deze met een wagen naar de plaats 

van campostering vervoerd en daar geleegd. 

Op deze wijze werd afwisselend een container afval vervoerd 

naar de plaats waar gecomposteerd zou worden volgens 

methode B, een naar de plaats waar geca:rposteerd zou v.orden 
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volgens methode C, en vervolgens twee naar de plaats waar 

geoomposteerd zou worden volgens methode D. Na 4 dagen was 

er genoeg afval voor iedere hoop aanwezig. Dit afval werd 

nu met een laadschop gemengd waarna de hopen definitief 

werden opgezet. 

Vervolgens werd met de hand op drie versChillende plaatsen 

uit iedere cx::nposthoop ongeveer 10-15 kg. afval verwijderd. 

Dit afval werd gemengd waarna de totale hoeveelheid (~ 100 

kg) in de simulator (methode A) werd gecarposteerd. 

2.2 .2. Monstername en deeltjesgroottebepaling van het uitgangsma

teriaal 

De bemonstering ter bepaling van de samenstelling van het 

'uitgangsmateriaal' werd als volgt uitgevoerd. 

Gedurende de periode 10-3-1986 t/m 13-3-1986 werd ieder 

half uur ~ 2, 5 kg. van de zeefdoorval afkanstig uit de 

sCheidingsinstallatie in een aparte bak opgevangen. Aan het 

einde van iedere dag werden deze deelmonsters gemengd. Van 

het nu verkregen mengmonster (~ 25 kg) werd + 4 kg. 

gedroogd, voorbewerkt en geanalyseerd. 

Van de overblijvende hoeveelheid werd de deeltjesgrootte 

bepaald door middel van zeving en werd vervolgens uit de 

afgezeefde fractie < 6 mm een monster genemen ter analyse. 

Deze zeving werd uitgevoerd met een kleine tramnelzeef. De 

trommels bestonden uit een zeefplaat met een lengte van 90 

cm. en een doorsnede van 47 cm. Er werd gebruik gemaakt van 

twee zeefplaten, een met een maaswijdte van 18 mm en een 

met een maaswijdte van 6 mm (beiden rorrle perforaties). 

Het afval werd eerst gezeefd over 18 mm waarna de zeefdoor

val en zeefoverloop werden gewogen. Vervolgens werd de 

zeefdoorval (<18 mm) gezeefd over 6 mm. Nu werden opnieuw 

de zeefdoorval en overloop gewogen waarna het percentage 

deeltjes )18 mm, 6-18 mm en (6 mm werd berekend. Van de 
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Periode 10-3-1986 t/m 13-3-1986. 

!Scheidingsinstallatie! 

Crnposteerbare 10-3--.-.gedurende ieder 1/2 uur 2,5 kg 

fractie 

J 
methcde B 

l 
menging 

40 kg 
+ 

rnenging----

f-----4ll-3~ieder 1/2 uur 2,5 kg.-+rnenging ----..., 

f-----412-3 ----Heder 1/2 uur 2, 5 kg.-+ menging -------. 

t------+13-3-+ieder 1/2 uur 2,5 kg.~menging 

!container I 
I 
(1) 

t 
l 

methode c 

1. 
meng1.ng 

40 kg 
't 

1 
menging 

rnengrronsters: 

~ 

methode D 

1 
menging 

40 kg 
.... 

ITalSter D* rronster C* rronster B* 

I simulator ~rronster simulator* 

(1) Afwisselend werd er 1 container vervoerd naar de plaats waar 

gecanposteerd zou \<.ürden volgens rnethooe B, 1 container naar de 

plaats waar gecanposteerd zou \<.ürden volgens methode C en 2 naar 

de plaats waar gecomposteerd zou worden volgens methode D. 

* Monsters waarvan de deeltjesgrootte en de samenstelling in de 

fractie 0-70 mn en ( 6 mn werd bepa.ald. 

Schema 2: Verdeling van het afval over de canposteringsmethoden en de 

manstername van het uitgangsmateriaal. 
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fractie ( 6 mm werd + 4 kg. afval gedroogd, voorbewerkt en 

geanalyseerd. 

Na het definitief opzetten van de camposthopen (13-3-1986) 

werd uit iedere hoop op 5 verschillende plaatsen + 5 kg. 

afval verwijderd. 

Dit afval werd gemengd waarna er volgens bovenstaande 

meth<rle de deeltjesgrootte en de sarrenstelling (0-70 mm, ( 6 

rmn) van werd bepaald. Van het afval bestem:i voor de simula

tor werd van 10 kg. de deeltjesgrootte en sarrenstelling 

bepaald. 

Op deze wijze werd de deeltjesgrootte en samenstelling van 

het uitgangsmateriaal uit 8 monsters (4 rrengn<:>nsters + 1 

rconster per camposteringsmethode) bepaald. 

2.3. De analyse 

De analyses werden uitgevoerd in het laboratorium van de VAM te 

Wageningen. Hiertoe werden de monsters gedroogd en voorbewerkt tot 

analysefijnheid. Bepaald werden het gehalte aan dro:Je stof, het 

organische stofgehalte, de pH, het totaal wateroplosbare koolstof 

('IOC) en de gehalten aan Cd, Cr, Cu, Ni, Pb en Zn. Een uitgebreide 

beschrijving van de voorbewerkings- en analyseprocedure is te 

vinden in bijlage 3 (lit. 4). 

Van het uitgangsmateriaal werden de analyses uitgevoerd aan het 

'gehele' afval (0-70 nm) en aan de zeeffractie (6 mn. 

Tijdens de campostering werden de analyses van de monsters uit de 

oomposthopen uitgevoerd aan de 0-70 nm en de zeeffractie (. 6 rrm, en 

van de monsters uit de simulator aan de 0-70 mm en de zeeffractie 

( 6,8 rnn. 

2.4. De ~steringstechnieken 

Op 13-3-1986 werd gestart met de campostering in de camposthopen 

en de simulator. Tabel l geeft een overzicht van de afmetingen van 

het camposterende afval, van de hoeveelheid afval, van de ge-
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bruikte beluchtingsmethcxle en (vooruitlopend op de resultaten) van 

de totale composteringstijd. 

De dwarsdoorsnede uit de canposthopen heeft de vorm van een 1 tent 1 

met een afgeronde top. De in de tabel vermelde breedte is dan ook 

de basisbreedte. 

Zowel de afmetingen van de hopen als het gewicht van het afval 

hierin zijn indicatief. Het is daarom niet ree~l de dichtheid van 

het afval uit deze cijfers te bepalen. 

methcxle hoeveel- afmetingen 

___________ l ___________ _ 
beluchting totale 

carposterings

tijd (dagen) 

A: simu

lator 

B: gef. 

belucht 

C: over-

dekt 

D: 

buiten 

heid ( lxhxb) 

afval* (kg) 

lll 0,3 m3 

45000 10x4x2 

35000 10x4x2 

150000 10x5x4 · 

geforceerd 

geforceerd 

regelrratige 

anzetting 

2 maal cm-

zetten 

19 

41 

70 

166 

Tabel 1: Hoeveelheid, afmetingen, beluchtingsmethode en totale 

ccmposteringstijd van het afval in de simulator en de hopen. 

* Deze hoeveelheden werden berekend uit de, na afloop van de 

ccmpostering, afgevoerde hoeveelheid afval en zijn slechts 

een indicatie. 

19 



r---

D: buiten 

anzetting 

Op bepaalde tijdstippen werd het composterende afval 

omgezet en werden er monsters genomen waarvan de deeltjes

grootte en samenstelling werd bepaald. Deze Ironstername en 

zeving van het afval werd dikwijls gekoppeld aan de 

omzetting van de hoop. Sans werd er echter alleen een 

monster genamen zonder de hoop om te zetten. 

De tijdstippen van anzetting, Ironstername en zeving, en 

analyse van het composterende afval per techniek zijn 

weergegeven in tabel 2. 
,-- - -- -·· -·· ·- . - ---- --·· ·· 

0 4 8 12 13 19 27 28 33 41 55 70 83 90 119 166 dagen~ 

x x 
monster/zeving x x x x x x 
analyse x x x x x x 

,_____ 

C: overdekt 

anzetting x x x x 
monster/zeving x x x x x x 
analyse x x x x x x 

B: geforc. 

belucht 

anzetting x x x 
Ironster/zeving x x x x 
-
analyse x x x x 

A: simulator 

anzetting x x x 
monster/zeving x X* X* x x 
analyse x x x x jX 

* Op deze tijdstippen werd de deeltjesgrootte van het afval 

niet bepaald maar werden er enkel monsters genomen. 

Tabel 2: Tijdstippen van anzetting, monstername, zeving en analyse 

van het afval in de simulator en in de conpostropen. 
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In de hieronder volgende paragrafen wordt de procesvoering 

van iedere composteringsmethode alsmede de wijze van 

monstername en deeltjesgroottebepaling beschreven. 
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2.4.1. A: De simulator 

De simulator was gesitueerd in het laberatorium van de VAM 

te wageningen. De simulator bestaat uit een cylindrisch vat 

met een inhoud van ongeveer 0, 3 m3 (zie figuur 3) • Aan de 

onderkant van het vat bevindt zich een luchtinlaat waardoor 

met behulp van een ventilator lucht door het camposterende 

afval in het vat wordt geblazen. Ongeveer 20 cm boven deze 

luchtinlaat zit een geperforeerde plaat waarop het afval 

rust. De bovenkant van het vat kan ....arden afgesloten met 

een deksel waarin een luchtuitlaat is aangebracht. Tijdens 

de a::mpostering werd het vat geïsoleerd met een deken om 

teveel temperatuurverlies door afkoeling te voorkomen. 

lucht 

isolerende deken 

conposterend afval 

geperforeerde plaat 

~v~e~n~t~l~·l~a~t~o~r~--~lucht 

Figuur 3 : De simulator. 

De temperatuur van het conposterende afval werd met een 

digitale steekthenrometer direct in het afval gemeten. 

Het afval in de simulator werd argezet door deze leeg te 

schudden, het afval te mengen en de simulator vervolgens 

weer te vullen. 
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De deeltjesgrootte van het afval werd bepaald met een 

handzeef. Hiertoe werd de sinrulator leeggeschud, werd het 

afval gemengd en werd er 2-4 kg. afval gezeefd over 13,6 mm 

(ronde perforaties). De doorval en overloop werden 

gewogen waarna de doorval werd gezeefd over 6, 8 mm ( rande 

perforatie). Hiervan werden de doorval en overloop opnieuw 

gewogen waarna de percentages) 13,6 mm, 6,8-13,6 mm en (6,8 

mm uit de gewichtsverdeling over de zeeffracties kon worden 

berekend. 

De nonstername werd uitgevoerd door de sinrulator leeg te 

schudden en het afval te mengen. Van dit mengsel werd ~ 1 

kg. gedroogd voorbewerkt en vervolgens geanalyseerd. 

Ongeveer 2-3 kg. van het gemengde afval werd gezeefd over 

13,6 rrrn. en 6,8 mm waarna de fractie ( 6,8 mm. gedroogd 

voorbewerkt en vervolgens geanalyseerd werd. 

De analyses werden uitgevoerd volgens de methode beschreven 

in 2.3. 

2.4.2. B: De geforceerd beluchte hoop 

Bij deze methode werd van het te <X:ïCpOSteren afval, met een 

laadschop, een hoop opgezet die in de lengterichting over 

een geperforeerde kunststof buis (doorsnede 200 mm) werd 

gelegd. 

De hoop lag onder een overkapping op een ondergrond 

bestaande uit betonnen tegels. De lengte van de hoop 

bedroeg 10 m. de basisbreedte 4 m. en de hoogte 2 m. 

Tijdens de a::crpostering werd met een ventilator (max. 

capacitiet 792 m3/uur) lucht door de geperforeerde buis 

gebla zen. In het aanloopstuk naar deze buis was een klepje 

aangebracht waarmee de luchttoevoer geregeld kon v.orden. Na 

l week ccmpostering werd de ventilator aangesloten op een 

tijdklok waardoor de beluchting periodiek kon v.orden 

uitgevoerd. De hoeveelheid doorgeblazen lucht werd zodanig 

ingesteld dat de temperatuur in het camposterende afval + 
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0 
55 C bedroeg. Deze temperatuur werd met de hand met een 

digitale steekthermometer op drie verschillende plaatsen op 

ongeveer 60 cm. diepte in de hoop gemeten. Bij een hogere 

temperatuur als 60 °C werd er meer lucht door het afval 

geblazen, bij een lagere temperatuur als 50 °C werd de 

hoeveelheid doorgeblazen lucht verminderd. 

t ijdk luk -

ventilator 

lucht 

Figuur 4: De gefoceerd beluchte hoop. 

De monstername van deze catpasthoop werd uitgevoerd door 

met een laadschop een dwarsdoorsnede uit de hoop te graven 

( ::!::._ 5-8 m3) • Deze afgegraven hoeveelheid afval werd met een 

laadschop gemengd waarna er een bak ( ::!::._ 0, 5 m3) uit werd 

verwijderd. Uit dit afval werd met de hand :!._ 4 kg. generoen 

dat werd gedroogd, voorbewerkt en vervolgens geanalyseerd. 

Van de overblijvende hoeveelheid werd ongeveer 100 kg 

gezeefd volgens de methcrle beschreven in paragraaf 2.2 .2. 

Van de aldus verkregen fractie < 6 rran werd t 4 kg. gedroogd, 

voorbewerkt en geanalyseerd. 

Na de monstername en zeving werd deze camposthoop in Z1Jn 

geheel van de geperforeerde buis verwijderd. Vervolgens 

werd het afval bevochtigd met + 1, 5 m3 water. Hiertoe werd 

met een laadschop telkens een bak afval afgegraven die met 

water uit een tuinslang werd besproeid. Na afloop van deze 

bevochtiging werd de hoop opnieuw over de geperforeerde 

buis opgezet waarna de ventilator weer werd ingeschakeld. 

Het opnieuw opzetten van de CC>l1p0Sthoop was nocrlzakelijk om 

te voorkamen dat de monstername van invloed zou zijn op de 
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dichtheid van het afval. Deze dichtheid dient in de gehele 

hoop gelijk te zijn airlat anders het afval niet hernogeen 

belucht Y.Drdt. 

2 .4 • 3 • C: De overdekte hoop 

Bij deze methode werd van het te conposteren afval een 

ccmposthoop opgezet met een lengte van 10 m. , een basis

breedte van 4 m. en een hoogte van 2 m. De hoop was 

gesitueerd onder een overkapping op een ondergrond be

staande uit betonnen tegels. De temperatuur in de hoop werd 

met een digitale steekthernometer op drie verschillende 

plaatsen op ongeveer 60 cm. diepte in de hoop gemeten. De 

beluchting van de hoop werd uitgevoerd door deze regelmatig 

met een laadschop cm te zetten. De monstername en zeving 

werden uitgevoerd als bij de geforceerd beluchte hoop (par. 

2.2.3.). Na de monstername werd de hoop met een laadschop 

orcqezet. De analyses werden uitgevoerd aan het 'gehele' 

afval ( 0-70 rran) en aan de zeeffractie ( 6 rran. 

2.4.4. D: De hoop 'buiten' 

Van het te camposteren afval werd met een laadschop een 

hoop opgezet met een lengte van 15 m., een basisbreedte van 

5m. en een hoogte van 4m. De hoop lag bui ten op een 

betonnen ondergrond. 

Tijdens de conpostering werd deze hoop twee maal met een 

laadschop omgezet ter beluchting van het afval. De tenpera

tuur van het camposterende afval werd wederam op ongeveer 

60 cm. diepte in de hoop gemeten. 

De monstername we r d uitgevoerd door met een laadschop + 1 

m. van de voor of achterkant van de hoop af te graven. Uit 

het nu vrijgekanen 'binnenste' van de hoop werden met de 

laadschop 5 a 6 bakken ( ~ 3 m3) apart gelegd. Dit afval 

werd gemengd met de l aadschop waarna er 1 bak ( ~ 0, 5 m3) 
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uit werd verwijderd. Vervolgens werd de conposthoop orrgezet 

of werd het 'apart gelegde' afval en het in eerste instan

tie afgegraven afval tegen de hoop teruggeschoven. 

Van de eerder verwijderde bak afval werd ~ 4 kg. gedroogd, 

voorbewerkt en geanalyseerd. Van de rest werd + 100 kg. 

gezeefd (par. 2 . 2. 2 • ) waarna van de fractie ( 6 rrun. ~ 4 kg. 

werd gedroogd, voorbewerkt en geanalyseerd. 

2.5. Be~indiging van de c~stering 

Na aflCXJP van de conpostering werden de conposthopen bemonsterd 

volgens de eerder beschreven methcrlen. Van deze rrons ter s werd 

wederan de deeltjesgrootte en samenstelling bepaald. 

Vervolgens werden de composthopen in de fabriek van de VAM 

verwerkt. De nog niet gezuiverde conpost werd hiertoe ge<.>.ogen en 

vervolgens op een vlakzeef achtereenvolgens gezeefd over 18 rrun 

(geforceerd belucht 10 rrrn) en 6 rrun. De verschillende zeeffracties 

werden ge<.>.ogen waarna uit de fractie < 6 rrun een rronster van ~ 4 kg. 

werd genomen dat werd gedroogd, voorbewerkt en geanalyseerd. Deze 

verwerking in de fabriek vond, vanwege de planning bij de VAM, 

dikwijls pas enige dagen na be~indiging van de compostering 

plaats. 
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Hoofdstuk 3 • Resultaten 

3.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gepresen

teerd. 

In paragraaf 3. 2. wordt het verloop van de catpastering per 

techniek beschreven. In paragraaf 3 • 3 • wordt aandacht besteed aan 

het verloop van de deeltjesgrootte als functie van de tijd per 

gebruikte C:aTpOsteringstechniek. Vervolgens wordt in paragraaf 

3.4. ingegaan op het verloop van het gehalte aan zware metalen in 

de tijd per techniek, waarna in paragraaf 3.5 de corrpostkwaliteit 

per methode wordt vergeleken met de teekernstige normering. 

3.2. Het verloge van de c~stering 

Het verloop van de canpostering per methode werd gevolgd door 

bepalingen tijdens de compostering van het gehalte aan droge stof, 

het gehalte aan organische stof, het totaal wateroplosbare 

koolstof ('IOC) en de pH. Deze analyses werden uitgevoerd aan het 

'gehele afval' (0-70 rrm) en aan de zeeffractie ( 6 rrm. 

Tabel 3 geeft deze analyseresultaten van het corrpostererrle afval 

per crnposteringsmethode weer. 

De gehalten op dag 0 zijn de gemiddelde waarden berekend uit de 

gehalten van de 8 mcnsters van het ui tgangsrnateriaal (zie 2 • 2 • 2 • ) • 

De individuele gehalten van deze 8 Ironsters v.orden gegeven in 

bijlage 4. 

Op sommige dagen werden de analyses in duplo uitgevoerd. Deze 

afzonderlijke analyseresultaten worden in tabel 3 vermeld en 

hebben hetzelfde dagnummer. De analyses van de campost na verwer

king in de fabriek worden met een * aangegeven. 

Uit tabel 3 blijkt dat het aanvankelijke droge stofgehalte en de 

pH in de zeeffractie ( 6 nm hoger zijn dan in de fractie 0-70 rran. 

, Het organische stofgehalte en de TOC, welke sterk aan elkaar 
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gerelateerd zijn, zijn echter beduidend lager. Dit v.Drdt onder 

andere veroorzaakt omdat er in de fijne fractie relatief veel 

deeltjes aanwezig zijn met een hoog gehalte aan droge stof en een 

laag gehalte aan organische stof en 'IOC (zoals zand en kleine 

steentjes). 

Tijdens de campostering neemt het gehalte aan organische stof af 

door anzetting van de organische stof in CO.:~. en H:t 0. De 'IOC zal 

door deze omzetting ook afnemen. 

Het gehalte aan droge stof neemt tijdens de oompostering toe omdat 

er, door de hoge temperatuur, veel vocht verdarrpt. De absolute 

hoeveelheid droge stof neemt echter af door het verdwijnen van 

organische stof. 

In het begin van de campostering v.Drdt de organische stof afgebro

ken tot lagere vetzuren. Hierdoor zal de pH aanvankelijk dalen. Na 

enige tijd stijgt deze echter weer door het vrijkamen van ammo

niak. Over het algemeen is de compost rijp bij een organisch 

stofgehalte van rond de 30% droge stof, een 'IOC lager dan 15000 reg 

C/kg. droge stof en een alkalische of neutrale pH. In paragraaf 

3. 2 .1. t/m 3. 2.4. wordt het verloop van de conpostering per 

techniek besproken. 
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Tabel 3 : Het ver loop in de tijd per carposteringsmethcde van het droge 

stofgehalte (% natgewicht) , organische stofgehalte (% droge 

stof), TOC(mg C/kg droge sto~en pH in de fracties 0-70 mm en 

(6 rrm. 

3a. Methode A: Simulator. 

fractie < 6 rrm. fractie 0-70 mm. 

dag d.s. o.s. TOC pH dag d.s. o.s. TOC pH 
------ -----

0 59,6 35,4 22100 7,09 0 48,4 57,8 30700 6,61 
4* 58,5 35,9 12500 7,50 4 46,9 54,6 16300 7,10 
8* 56,0 33,7 14700 7,67 8 47,1 48,7 19700 7,33 
12* 59,0 32,9 13000 8,12 12 56,8 49,2 13000 7,66 
19* 69,3 29,4 12200 8,02 19 68,6 40,0 14100 7,95 
---- ---- ---- -----
* In de fractie (6,8 mm. 

3b. Methcrle B: De geforceerd be1uchte hoop. 

fractie <6 rnn. fractie 0-70 mm. 

dag d.s. o.s. TOC pH dag d.s. o.s. 'IOC pH 
------

0 59,6 35,4 22100 7,09 0 48,4 57,8 
13 72,0 28,0 14100 7,22 13 60,4 47,6 
27 76,2 30,0 17100 7,22 27 78,6 48,6 
41 78,1 29,0 I 1600 7,63 41 66,2 40,3 
41 78,5 29,0 12100 7,3 ----
42* 78,7 28,9 11400 7,67 

----- -----
* Analyse van de fractie < 6 mm na verwerking van de campost in de 

fabriek. 
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3c. Methode C: de overdekte hoop. 

fractie < 6 nm. fractie ü-70 mm. 

dag d.s. o.s. TOC pH dag d.s. o.s. TOC pH 
----- ----

0 59,6 35,4 22100 7,09 0 48,4 57,8 30700 6,61 
13 54,8 38,0 22600 6,25 13 45,1 54,8 24000 6,16 
27 58,5 35,7 26200 6,27 27 51,6 47,9 32900 6,19 
41 62,3 24,5 22400 6,62 41 58,6 45,6 27400 6,41 
50 64,7 33,4 16500 6,78 55 60,3 39,9 13300 7,19 
70 74,8 31,2 16600 7,01 70 72 45,8 18200 7,2 
70 70,3 34,8 19700 6,79 
75* 70,8 26,2 8600 7,09 

* Analyse van de fractie <6 mm na verwerking van de campost in de 
fabriek. 

3d. Methode D: de hoop 'buiten'. 

fractie (6 mn. fractie ü-70 mm. 

dag d.s. o.s. TOC pH dag d.s. o.s. TOC pH 
----- --- ----

0 59,6 35,4 22100 7,09 0 48,4 57,8 30700 6,61 
28 59,3 27,7 20300 6,69 28 50,5 44,8 25300 6,83 
55 61,1 30,3 15200 6,71 55 59,6 40,7 14400 7,31 
90 60,9 34,6 20000 6,65 90 61,5 43,2 22200 6,85 
90 64,2 30,3 18500 6,63 
119 67,8 30,4 13800 7,28 119 66,7 39,4 15600 7,13 
166 72,3 26,4 9400 7177 166 64,8 36,6 10500 7,75 
166* 66,6 30,1 14600 7,0 -------- -- --
166* 71,0 26,8 11600 7,38 

----
* Analyse van de fractie < 6 mm na verwerking van de campost in de 

fabriek. 
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3.2.1. A: De simulator 

De totale canposteringstijd van het afval in de simulator 

bedroeg 19 dagen. De tenperatuur tijdens de corrp::>stering 

schommelde rond de 60 c. 
Het gehalte aan organische stof in de fractie (6 rrnn nam af 

van 35,4% naar 29,4% (% droge stof). De 'IOC nam zeer snel 

af. Na 4 dagen was deze minder als 15000 mg C/kg d.s. 

Tijdens de <XllllpOStering nam de pH enkel toe. De optrederrle 

verzuring in het begin van de compostering werd niet 

waargemrnen. Waarschijnlijk had deze verzuring voor het 

eerste meetpunt (4 dagen) plaatsgevonden. 

Na afloop van de <XllllpOStering was er 55,4 kg. compost (nat 

gewicht) in de simulator aanwezig. Deze hoeveelheid compost 

bestaat uit water, organische stof en anorganische stof. De 

hoeveelheid anorganische stof blij ft tijdens de conposte

ring coostant. Met de cijfers van het gehalte aan droge 

stof en organische stof op dag 19 en dag 0 van de fractie 

0-70 rrm kon nu de hoeveelheid afval (nat gewicht) op dag 0 

berekend worden. Deze hoeveelheid bedroeg 111 kg. Het 

broeiverlies* tijdens de c::onpostering in de sirm.Ilator was 

dus 50,1%. 

* Broeiverlies = (nat gewicht dag 0 - nat gewicht dag 19)/ 

(nat gewicht dag 0) x 100%. 

3.2 .2. B: De geforceerd beluchte hoop 

De totale oomposteringstijd van het afval in de geforceerd 

beluchte hoop bedroeg 41 dagen. 

Figuur 5 geeft het verloop in de tijd weer van de terepera

tuur (°C) en van de hoeveelheid doorgeblazen lucht (m3/ 

uur) • In de praktijk bleek het moeilijk de hoeveelheid 

doorgeblazen lucht zodanig in te stellen dat de temperatuur 

in de oomposthoop zo'n 55°C was. 
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Er zijn een aantal redenen verantwoordelijk voor het 

grillige verloop van de temperatuur en de doorgeblazen 

hoeveelheid lucht in figuur 5: 

De doorgeblazen hoeveelheid lucht werd met de hand 

ingesteld. Na een wijziging in de luchthoeveelheid 

duurde het minstens l dag voordat er een waarneembare 

temperatuursverandering optrad. Hierdoor was het 

uiteindelijke effect op de temperatuur van een wijziging 

in de luchthoeveelheid vooraf moeilijk te voorspellen. 

Tijdens de ccrrp:>stering zakte de hoop enigzins in. Het 

afval 'verdichtte' zich. De permeabiliteit van het afval 

nam hierdoor af waardoor de luchtweerstand toenam zodat 

de ventilator bij een gelijke instelling minder lucht 

door het afval ging blazen. Deze verminderde luchthoe

veelheid be!nvloedde weer de temperatuur. 

Door omstandigheden kon de temperatuur van het afval 

niet dagelijks v.orden gemeten en kon de doJrgeblazen 

luchthoeveelheid niet dagelijks worden bijgesteld. 

Met de doorgeblazen hoeveelheid lucht wordt er veel water 

afgevoerd. Er treedt hierdoor een droging van het conposte

rende afval op. Op dag 13 en 27 (manstername en omzetting) 

bleek. het afval zo droog te zijn dat er werd besloten cm 

water toe te voegen (zie par. 2.4 .3.) • 

Uit tabel 3B blijkt dat ook bij deze canposteringsmethcrle 

het organische afval zeer snel v.ordt afgebroken. Na 13 

dagen is het gehalte aan organische stof in de fractie ( 6 

rrm gedaald tot onder de 30% (% droge stof) en is de 'IOC 

beneden de 15000 mg C/kg d.s. 

Evenals bij de eenpostering in de simulator werd er ook bij 

deze C'Ollp)Steringsmethooe geen aanvankelijke pH daling 

waargenomen. De verzuring van het afval heeft waarschijn

lijk voor het eerste meetpunt plaatsgevonden. 
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Na afloop van de compostering werd de campost in de fabriek 

verwerkt. De hoeveelheid conpost (0-70 rran) bedroeg 22700 

kg. (nat gewicht). Hieruit werd berekend dat de hoeveelheid 

afval bij de aanvang van de campostering + 45000 kg. had 

bedragen. Het broeiverlies was dus 49,6%. 

3.2.3. C: De overdekte hoop 

De totale camposteringstijd van het afval in de overdekte 

hoop bedroeg 70 dagen. De temperatuur varieerde van 65 ° C 

tot 70°C. 

Uit de analyseresultaten vermeldt in tabel 3 blijkt dat de 

afbraak van het afval minder snel verliep als bij de twee 

eerder besproken methodes. Deze lagere afbraaksnelheid is 

met name toe te schrijven aan de hogere temperatuur tijdens 

de compostering terwijl ook de minder efficiênte beluch

tingsmethode (omzetten) van invloed zal zijn. 

Het organische stofgehalte neemt in de fractie < 6 mm bij 

deze CXlllpOSteringsmethode af tot zo' n 31% (gemiddelde 

waarde dag 70 en dag 75). De TOC daalt tot zo'n 15000 rrg 

C/kg d.s. De pH neemt aanvankelijk af (6,25 op dag 13) en 

stijgt vervolgens weer tot een neutrale waarde. 

Na afloop van de compostering werd de compost in de fabriek 

verwerkt. De hoeveelheid conpost ( 0-70 mm) bedroeg 18270 

kg. waardoor de aanvangshoeveel heid 35000 kg moest zijn 

geweest. Het uit deze cijfers berekende broeiverlies is 

47,8%. 

3.2.4. D: De hoep 'bui ten' 

De totale composteringstijd van het afval in de hoop 

'buiten' bedroeg 166 dagen. De temperatuur in het conposte

rende afval was 70°C en bleef tijdens de gehele composte

ringsperiade ongeveer constant. 

Ui t d e analyseresultaten in tab e l 30 b lij k t da t deze 

composteringsmethode de laagste afbraaksnelheid oplevert. 
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Door de grote afmetingen van deze hoop t.o.v. de 'gefor

ceerd beluchte• en 'overdekte• hoop, en de slechte lucht

voorziening, zullen de anstandigheden in de hoop deels 

anaeroob zijn waardoor de afbraak van het afval wordt 

vertraagd. 

Na afloop van de conpostering werd er 75940 kg. cernpost {0-

70 rrrn) in de fabriek verwerkt. 

De hieruit berekende hoeveelheid afval bij de aanvang van 

de oompostering bedraagd ongeveer 150.000 kg. Het opgetre

den broeiverlies is dan 49,4%. 

3.3. Het verloep in de tijd van de deeltjesgrootte 

Tijdens de compostering neemt de deeltjesgrootte van het afval af. 

Deze 'verkleining• ~rdt enerzijds veroorzaakt door de rijping van 

de compost terwijl anderzijds de mechanische behandeling van het 

afval {het anzetten) van invloed zal zijn. 

De deeltjesgrootte van het afval werd bepaald met een trommelzeef 

{zie par • 2 • 2 .1 • ) • Gedurende ieder stadium van de conpostering 

bleek het afval goed zeefbaar te zijn. De effectiviteit van de 

scheiding was hoog. Herzeving van de zeefoverloop over de eerder 

gebruikte diameter leverde geen meetbare extra doorval op. 

Bijlage 5 geeft de omvang van de zeeffracties per composterings

techniek in nat gewicht% als functie van de composteringstijd. 

Het verloop in de tijd van het percentage deeltjes ( 6 mm (simula

tor < 6, 8 rrrn) per conposteringsmethcde is weergegeven in figuur 6. 

Bij de aanvang van de cernpostering is het percentage deeltjes < 6 

mn 19,5%. Tijdens de compostering neemt deze hoeveelheid toe. De 

rijpe carpost had een percentage deeltjes < 6 mm vari~rend van 

29,4% {methcde D) tot 43,2% {methcde C). 

Uit figuur 6 blijkt dat de snelheid van de toename van het 

percentage deeltjes (6 mm gerelateerd is met de totale composte

ringstijden. De methoden met de kortere composteringstijden 

vertonen een snellere toename van het percentage deeltjes <6 mm. 

35 



%(6mm 
w 

"' 40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

10 

(}---{) simulator 

e e geforceerd belucht 

•--lf. overdekt 

D--O buiten 

---------------· 

20 30 40 50 

Fig 6: Zeeffractie (6mm (simulator <6,8mm) in nat gew% als functie van de 
composteringstijd per composteringstechniek. 

60 166 

tijd (dagen) 



Het rendement van de COlpOstering (de hoeveelheid canpost < 6 rran 

aan het einde van de compostering gedeeld door de totale hoeveel 

heid afval in de COTpOsthoop) wordt dus niet verlaagd door een 

snellere compostering. 

3 .4. Het verloop van het gehalte aan zware metalen in de tijd 

Bepalingen van het gehalte aan zware metalen in afval zijn niet 

eenvoudig. Van een grote hoeveelheid zeer inhomogeen afval dient 

een representatief menster getrokken te worden waarvan, na di verse 

voorbewerkingen, een test.rronster van zo'n 2 gram wordt geanaly

seerd. De aldus verkregen analysewaarden bevatten dan ook een 

grote spreiding. 

De hieronder besproken analyseresultaten kunnen dan ook slechts 

als indicatief worden gezien. 

Vanwege de voorkomende uitbijters is het weinig zinvol de resul

taten in grafiekvorm te presenteren. De gehalten aan zware metalen 

worden daaran eerst in tabelvorm gegeven waarna met behulp van 

grafieken wat specifieker op enige aspecten ....ordt ingegaan. 

Tabel 4 geeft het verloop van het gehalte aan zware metalen in de 

zeeffractie < 6 nm (simulator< 6,8 rran) en in het 'gehele' afval (0-

70 rran). De gehalten op dag 0 zijn de gemiddelde waarden berekend 

uit de individuele gehalten aan zware metalen van de 8 monsters 

van het uitgangsmateriaal (zie par. 2. 2. 2. ) • Deze individuele 

gehalten worden gegeven in bijlage 6. 

Op sommige tijdstippen werden de analyses in duplo of triplo 

uitgevoerd. Deze afzonderlijke analyseresultaten ....orden in tabel 4 

vermeld met hetzelfde dagnummer. 

De analyses van de a::npost na verwerking in de fabriek ....orden met 

een * aangegeven. 

Uit tabel 4 blijkt dat het verloop van het gehalte aan zware 

metalen in de tijd grillig is. IX:x:>r de grote inhanogeni teit van 

het afval hebben de waarden in tabel 4 een grote spreiding. De 

interpretatie van deze analyseresultaten dient dan ook met de 
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grootste voorzichtigheid te geschieden. Hieronder v.orden daaran 

alleen tendenzen aangegeven. 

3.4.1. Verloop van het gehalte aan zware metalen per ccrrposte

ringsmethode. 

3 .4 .l.l. Methode A: De simulator 

Gedurende de conpostering blijft het gehalte aan z....are 

metalen in de fractie < 6,8 nrn van het afval in de 

simulator constant. Er werd behoudens enige uitbijters 

geen significant verschil in gehalten aan zware metalen 

gemeten op de verschillende tijdstippen van de canposte

ring. 

De gehalten aan zware metalen in de fractie ü-70 mm zijn 

engeveer gelijk aan de gehalten in de fractie (6,8 mm. 

Tabel 4: Het verloop in de tijd van de gehalten aan z....are metalen per 

<X'Cl"'fX)SteringsmethOO.e in de fracties 0-70 mm en ( 6 rnn in ng/kg 

droge stof. 

4a. MethOO.e A: simulator 

fractie ( 6, 8 nm 0-70 mm 

dag Cd Cr CU N.l. Pb Zn dag Cd Cr CU Ni Pb Zn 

0* 1,34 49 68 19,6 358 432 0 1,08 28 53 12,5 293 352 
4 1,03 43 61 20,1 522 363 4 0,59 27 47 8,8 254 339 
8 1,13 44 159 16,2 396 391 8 0,44 47 58 12,1 261 335 
12 1,19 50 74 18,1 316 393 12 0,44 39 60 20,8 472 299 
19 1,44 15 76 14,6 345 461 19 1,10 37 177 33,5 261 389 
--------·-- - ---'-· --- __ ._ ___ ._ __ 
* fractie ( 6 nm 
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4b. Methode B: geforceerd belucht. 

fractie < 6 nm 0-70 mrn 

dag Cd Cr Cu Ni Pb Zn dag Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

0 1,34 49 68 19,6 358 432 0 1,08 28 53 12,5 293 352 
13 1,36 49 67 19,5 824 430 13 1, 53 43 275 13,6 473 378 
27 1,31 53 98 39,8 725 560 27 1,27 42 104 13,4 468 393 
41 1,59 70 192 33 827 605 41 1.19 53 155 38,9 443 638 
41 1,06 58 114 27,5 984 573 
~2* 1,39 59 175 29,4 702 694 
'---- "-- -- '----- ---~-
* analyse na verwerking in de fabriek 

4c. Methode C: overdekt 

fractie < 6 mrn 0-70 mrn 

dag Cd Cr Cu Ni Pb Zn dag Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

0 1,34 49 68 19,6 358 432 0 1,08 28 53 12,5 293 352 
13 0,86 42 58 18,1 468 417 13 0,76 31 56 11,9 207 326 
27 1,27 36 85 15,5 389 392 27 1,19 28 87 12,9 226 367 
41 1,13 60 141 24,5 384 583 41 1,33 46 149 22,2 281 525 
55 1,40 44 126 21,1 219 447 55 1,12 37 100 20,4 215 418 
70 2,22 41 158 19,2 447 461 70 1,29 34 141 17,3 434 469 
75* 1,56 47 467 25,5 402 653 --"----- ---~--------
---- ---- -- - -· 
* analyse na verwerking in de fabriek. 
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4d. Methode D: bui ten. 

fractie (6 rem ü-70 nun 

dag Cd Cr Cu Ni Pb Zn dag Cd Cr Cu Ni Pb Zn 

0 1,34 49 68 19,6 358 432 0 1,08 28 53 12,5 293 352 
28 1,27 40 75 15,2 319 391 28 1,53 54 86 14,1 422 450 
55 1,40 44 114 16,2 403 479 55 1,15 40 82 16,9 208 406 
90 2,52 43 166 19,7 681 666 90 3,06 42 139 23 406 599 
90 1,44 63 164 25,3 494 684 
119 2,25 56 183 36 579 668 119 1,51 46 276 21,4 434 676 
166 1,25 64 224 32,3 690 822 166 1,29 44 261 20,8 565 877 
166* 1,18 61 207 27,6 692 854 ----- -· 
166* 1,18 50 182 25,3 565 785 

-- - -
* analyse na verwerking in de fabriek 

3.4.1.2. Methcde B: de geforceerd beluchte hoop 

Gedurende de carrpostering neemt het gehalte aan Pb in de 

fractie ( 6 nun zeer snel toe waarna een stabilisering 

rcnd de 800 ng/kg droge stof volgde. Ook de gehalten aan 

Cu en Zn nemen tijdens de compostering toe. Deze 

toenames kunnen niet verklaard WJrden vanuit de afname 

van de hoeveelheid droge stof, door anzet ting hiervan in 

co~ en H2 0. 

De uiteindelijke gehalten aan Cu, Pb en Zn in de eenpost 

< 6 rem waren beduidend hoger als van de conpost < 6, 8 rrm 

uit de simulator. 

De fractie 0-70 nun vertocnde een veel minder sterke 

toenarre van het Pb gehalte, terwijl ook het zn gehalte 

beduidend lager lag (met uitzondering van dag 41) • 

3 • 4 .1. 3 • Methode C: de overdekte hoep 

Gedurende de ~stering werd een toename in de fractie 

<6 mm van voornamelijk Cu en in geringe mate Zn gemeten. 
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Deze toenames waren slechts gedeeltelijk toe te schrij

ven aan het verlies aan droge stof. 

De uiteindelijke gehalten aan CU, Pb en Zn lagen tussen 

die van de compost uit de simulator en die van de 

geforceerd beluchte hoop in. 

De gehalten aan zware metalen in de 0-70 rrm verliepen 

analoog met de gehalten in de fractie < 6 rnm. 

3 .4 .1. 4 • Methode D: de hoop bui ten 

De aan dit afval uitgevoerde analyses laten een geleide

lijke maar uiteindelijk sterke toename van het G.l, Pb en 

Zn gehalte zien. Met uitzondering van Pb liggen de 

uiteindelijke gehalten aan zware metalen bij deze 

carposteringsmethode op een iets hoger niveau als van de 

cx:xtq?Ost uit de geforceerd belucht hoop. 

De gehalten aan zware metalen in de 0-70 rnm verliepen 

analoog met de gehalten in de fractie <6 rnm. 

3.4.2. Het CU Pb en Zn gehalte 

In de hieronder volgende paragrafen worden figuren gepre

senteerd waarin de gehalten aan respectievelijk 01, Pb en 

Zn in de fractie (. 6 mm per canposteringsmethode staan 

uitgezet tegen het tijdstip van analyse gedeeld door de 

totale composteringstijd (t/te). Deze 3 metalen werden 

gekozen onrlat bij deze metalen de sterkste tijdsinvloed 

werd gemeten. Het uitzetten van deze gehalten aan zv.are 

metalen 

tegen t/te heeft als voordeel dat de verschillende canpos

teringsmethcrlen direct met elkaar vergeleken kunnen worden. 

Als er rechte lijnen zouden ontstaan dan is de helling 

hiervan een maat voor de toename van de gehalten aan zware 

metalen, met andere woorden: de composteringsmethode 

waarbij na het uitzetten van het metaalgehalte tegen t/te 

de kleinste helling ontstaat zal de geringste toename van 
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dat metaal in de fractie < 6 rran tot gevolg hebben. Zijn de 

hellingen van de lijnen bij iedere conposteringsmethode 

gelijk dan is er geen verschil in het uiteindelijke gehalte 

aan zware metalen en zal er geen invloed van de conposte

ringstijd zijn. In praktijk blijken er geen rechte lijnen · 

te ontstaan. 

De in onderstaande figuren uitgezette gehalten aan zware 

metalen zijn gecorrigeerd voor de verwachte toenaii'e van het 

gehalte aan zware metalen door het verlies aan droge stof. 

Deze correctie werd uitgevoerd door de gehalten aan zware 

metalen te delen door factoren die werden berekend uit de 

geha.l ten aan organische stof en droge stof (zie par. 3 • 2 • ) • 

Deze factoren staan vermeld in bijlage 7. 

Vanwege de correctie voor het verlies aan droge stof zijn 

significante toenames van de gehalten aan zware metalen in 

onderstaande figuren alleen toe te schrijven aan uitloging 

van, of contaminatie met, niet-conposteerbare zware metalen 

bevatterne afvalc:x::nponenten. 

De interpretatie van de figuren dient opnieuw voorzichtig 

te geschieden vanwege de onnauWkeurigheid in de individuele 

analyseresultaten. 

3.4.2.1. Het Cu-gehalte 

Figuur 7 geeft het verloop in de tijd van het Cu gehalte 

in de fractie (6 rran •• De uitgezette gehalten aan Cu 

zijn de waarden uit tabel 4 gecorrigeerd voor het 

verlies aan droge stof. Bij duplo en triplo bepalingen 

werd het gemiddelde gehalte berekend en uitgezet. Het 

gemeten Cu geha.l te van het afval in de sinrul a tor op dag 

8 en van het afval uit de overdekte hoop op dag 75 werd 

als uitbijter beschoo.~ er niet in de figuur ingetekerrl. 
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e-egef. belucht 

•-•overdekt 

D-O buiten 

Figuur 7: Het Cu gehalte in de fractie (6 mm uitgezet tegen de analyse 

tijd gedeeld door de totale corrposteringstijd (gecorrigeerd 

voor droge stof verlies). 

Uit figuur 7 blijkt de tendens dat voor de toename van het 

gehalte aan Cu in de tijd geldt: sllnulator <overdekt = gefor

ceerd belucht (bui ten. 

3.4.2.2. Het Pb-gehalte 

In figuur 8 staat het Pb-gehalte uitgezet tegen t/te. De 

uitgezette gehalten aan zware metalen zijn weer gecorri-
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geerd voor verlies aan droge stof terwijl bij duplo en 

triplo bepalingen de gemiddelde gehalten werden berekend 

en uitgezet. Het Pb gehalte in de simulator op dag 4 en 

in de overdekte hoop op dag 55 werd beschouwd als 

uitbijter en niet in de figuur ingetekend. 

Het verloop van het . Pb-gehalte is veel grilliger dan dat 

van het Cu-gehalte uit figuur 7. 

Opvallend is de zeer sterke Pb toename in de fractie <6 

mm van de compost uit de geforceerd beluchte hoop. 

MJgelijkerwijs kan dit hoge gehalte vanuit de procesvoe

ring van de geforceerd beluchte hoop worden verklaard. 

Zoals venneld in par. 3.2 .2. bleek het in praktijk erg 

noeilijk te zijn de optimale hoeveelheid lucht door de 

hoop te blazen. Hierdoor traden tijdens de conpostering 

grote temperatuurschamelingen in het afval op terwijl 

het exxtpOsterende afval na 2 weken en 4 weken zo droog 

was dat er water noest worden toegevoegd cm de conposte

ring op gang te hotrlen. Met name de droogte van het 

afval en de extra mechanische bewerkingen van het afval 

tijdens de toevoeging van het water (zie par. 2.4.2.) 

zouden factoren kunnen zijn die de mechanische degrada

tie van zware metalen bevatteroe niet-composteerbare 

afvalcanponenten vergroot. Opnerkelijk blijft echter dat 

deze sterke Pb-toename niet in het 'gehele afval' (0-70 

mm) werd waargencmen. 

Begin september 1986 werd bij de VAM in Wijster opnieuw 

g~xperirnenteerd met carpostering door middel van gefor

ceerde beluchting. Van het hierbij gecarpos-

teerde afval werd opnieuw het verloop van het gehalte 

aan zware metalen in de tijd gevolgd. De eerste resul

taten van deze experimenten worden vermeld in Bijlage 8. 

Uit de resultaten in Bijlage 8 blijkt dat er tijdens 

deze experimenten geen sterke toename van het gehalte 

aan Pb wordt waargen:lllen. Hieruit kan geconcludeerd 
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worden dat de techniek 'geforceerde beluchting' niet 

verant\'XX>rdelijk is voor de in dit orrlerzoek gevorrlen 

hoge gehalten aan Pb. 

De tendens in figuur 9 is dat voor de toename van het 

gehalte aan Pb in de tijd van de verschillerrle corrposte

ringsmethoden geldt: simulator = overdekt ( bui ten< 

geforceerd belucht. 

, 1 , 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 

t/t 
e 

1 

o-o simulator 

e-e gef. belucht .. ~ .. overdekt 

0--0 buiten 

Fig 8: Het gehalte aan Pb in de fractie (6mm uitgezet tegen de analysetijd 
gedeeld door de totale composteringstijd (gecorrigeerd voor verlies 
aan droge stof). 
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3.4.2.3. Het Zn gehalte 

1 1 

Identiek aan de vorige paragrafen werd in figuur 9 het 

geha.lte aan Zn in de fractie (6 mm uitgezet tegen de 

analysetijd gedeeld door de totale camposteringstijd. 

De figuur vertoont opnieuw een grillig verloop. De 

volgende tendens betreffende de toename van het Zn 

gehalte lijkt aanwezig te zijn: 

Simulator <overdekt = geforceerd belucht t bui ten. 

I 2 I 3 14 Is 16 17 

-----~t/t 
e 

18 19 1 

o--Q simulator 

e--e gef. belucht 

•-• overdekt 

D-O buiten 

Figuur 9: Het gehalte aan Zn in de fractie < 6 mm uitgezet tegen de 

analysetijd gedeeld door de totale composteringstijd (gecor

rigeerd voor droge stof verlies} 
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Uit de figuren 7 t/m 9 blijkt de tendens dat de methode 

met de kortste cornposteringstijd (de simulator) de 

laagste gehalten aan zware metalen in de uiteindelijke 

<XlltpOSt oplevert. Een hoger gehalte aan zware metalen 

bevat de carpost verkregen uit de geforceerd beluchte en 

overdekte hoop. Met uitzondering van het geha.lte aan Pb 

worden hier vergelijkbare analysewaarden geconstateerd. 

De <XlltpOSt uit de hoop 1 bui ten 1 
, de corrposteringsmethcrle 

met de langste camposteringstijd, bevat (wederom uitge

zonderd Pb) het hoogste geha.lte aan zware metalen. 

3.5. Ccn'postkwaliteit en normering 

In tabel 4 worden de gemiddelde gehalten aan zware metalen van de 

<XlltpOSt in Mierlo (periode 1985) vergeleken met de gehalten aan 

zware metalen van de in dit cnderzoek geproduceerde campost en met 

de cnlangs door VROM gepubliceerde richtlijn voor de normering van 

campost (zie bijlage 1 ). 

Voor de korte termijn vonnt met name het gehalte aan Pb in de 

carpost uit Mierlo een probleem. Indien het hoge Pb geha.lte in de 

geforceerd beluchte hoop buiten beschouwing wordt gelaten dan zijn 

er roogelijkheden an aan de normering voor de korte termijn te 

voldoen door de camposteringstijd te verkorten. 

Voor de middellange en lange termijn is de normering voor conpost 

afkanstig uit scheidingsinstallaties niet haalmar. Catpost bereid 

uit huishoudelijk afval zal dan alleen aan de normering kunnen 

voldoen indien de grondstof, het groente-, fruit- en tuinafval, 

vooraf gescheiden werd ingezameld en gecomposteerd. 
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Cd 

Cr 

Cu 

Ni 

Pb 

Zn 

t 
a 

Mierlo 
(lit.3) 

---------
1,89 

42,8 

230 

22,2 

641 

751 

--------
+ 120 - 28 
-·------

Simu- Gef.bel. 
la tor 

.._ ______ --------
1,44 1,35 

47 62 

76 160 

14,6 30 

345 838 

461 624 

---------------
19 41 
l 3 

-------------
t = totale composteringstijd 
a = aantal analyses 

over- Buiten 
dekt 

---- ------
1,89 1,2 

44 58 

158 204 

22 28 

425 649 

557 820 

-----f------
70 166 
2 3 
~---

.._ ____ 

* tot l-l-198 9 Cu 500 en Pb 750 rrg/kg d.s. 

korte middel!. 
termijn en lange 

termijn 
f----- ----·-

3 1,5 

300 100 

400* 50 

60 50 

300/500* 150 

1300 1 250 

------ -----

Tabel 4: De gemiddelde gehalten aan zware metalen van de eenpost in 
Mierlo vergeleken met die van de in dit onderzoek geprodu
ceerde canpost en de richtlijn voor de normering. 
(gehalten in mg/kg d.s.). 
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Hoofdstuk 4. Conclusies 

4 .1 • De canposteringstechnieken 

Meer geavanceerde composteringstechnieken waarbij bijvoorbeeld 

gebruik wordt genaakt van geforceerde beluchting kunnen de conpos

teringstijd aanzienlijk verkorten ten opzichte van de conventio

nele corpostering op hopen. Bij de in dit orrlerzoek uitgevoeroe 

conpostering in de geforceerd beluchte hoc:p traden, zoals beschre

ven in paragraaf 3.2 .2. enige problemen op. De temperatuur 

vertoonde schcmnelingen terwijl het vochtgehalte erg laag was. Het 

verdient daarom aanbeveling an bij conpostering &:x:>r middel van 

geforceerde beluchting apparatuur te gebruiken waannee de doorge

blazen (of gezogen) luchthoeveelheid beter op de temperatuur in de 

canposthoc:p kan worden ingesteld. Een nader onderzoek van betere 

beluchtingstechnieken (blazen/ zuigen) lijkt daarom zinvol. 

Uit de resultaten van de zeefexperimenten beschreven in par. 3. 3. 

blijkt dat het rendement van de conpostering (de hoeveelheid 

conpost < 6 rnn op het einde van de conpostering gedeeld door de 

totale hoeveelheid afval in de hoop) &:x:>r een kortere conposte

ringstijd niet wordt verlaagd. Een kortere canposteringstijd 

veroorzaakt daaran geen extra kosten tengevolge van een grotere 

hoeveelheid te storten/verbranden restmateriaal. 

Een kortere composteringstijd heeft in principe als eerste 

voordeel dat het ruimtebeslag minder is. Ten tweede is er een 

invloed van de oomposteringstijd op het gehalte aan zware metalen. 

Hier wordt in de volgende paragraaf nader op ingegaan. 

4. 2. canposteringsti jd en gehalten aan z\\are metalen 

Uit de resultaten beschreven in paragraaf 3.4. en volgerrle blijkt 

dat er een invloed van de canposteringstijd op de gehalten aan 

zware metalen aanwezig is. Met uitzorrlering van de geforceerd 
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beluchte hoop, en dan met name het gehalte aan Pb in deze hoop, 

resulteert een kortere oomposteringstijd in een lager gehalte aan 

zware metalen. De verklaring voor deze vennindering lijkt de in 

hoofdstuk l geformuleerde hypothese te zijn: door de kortere 

contacttijd tussen het conposterende afval en de in dit afval 

aanwezige niet-oomposteerbare zware metalen bevat terne afvalconpo

nenten treedt er minder uitloging van en contaminatie met deze 

afvaloomponenten op. Uit paragraaf 3.5. blijkt dat een verkorting 

van de camposteringstijd er mogelijk voor kan zorgen dat campost 

uit scheidingsinstallaties, geproduceerd analoog aan het 'Mierlo

procede' aan de normering voor de korte termijn kan voldoen. De 

normering voor de middellange en lange termijn zal echter niet 

haalbaar zijn. 

Deze generatie compost zal dan niet meer in landbouwkundige 

toepassingen kunnen worden gebruikt, en zal een arrlere bestemming 

moeten krijgen zoals bijvoorbeeld als tussendek voor stortplaat

sen. 
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Bijlage l (lit. 5) 

Normeringen voor de samenstelling van campost uit mengsels van slib en 
ander organisch afval of <Xli'TpOSt uit louter aniere organische afval
stoffen, voor de le planperiode (1-7-1987 tot 1-7-1992) en voor de 2e 
en 3e planperiode (1-7-1992 tot 1-7-2002). 

Hg 
Cd 
Cr 
Ni 
Pb 
CU 
Zn 
As 

le planperiode 
korte termijn 
indicatieve maximum 
geha.lte 

3 rrg/kg ds 
3 rrg/kg ds 
300 rrg/kg ds 
60 rrg/kg ds 
30ü-500* mg/kg ds 
400* mg/kg ds 
1300 mg/kg ds 
10 mg/kg ds 

2e en 3e planperiode 
middellange en lange termijn 
indicatieve maximum gehalte 

--------------· 
1,5 mg/kg ds 
1,5 mg/kg ds 
100 mg/kg ds 
50 mg/kg ds 
150 mg/kg ds 
50 rrg/kg ds 
250 rrg/kg ds 
10 rrg/kg ds 

* tot 1-1-1989 Cu 500 en Pb 750 rng/kg d.s. 

IX>seringen van conpost, bereid uit xrengsels van slib en aniere orga
nische afval of campost uit louter andere organische afvalstoffen per 
tijdseenheid per hectare bouwland op basis van 100% d.s. 

~
--~----------------

per Jaar 
er 2 jaar 
er 3 jaar 
er 4 jaar 
-----------

hoeveelheid 
(100% ds) 

bouwland 

3 ton/ha 
6 ton/ha 
9 ton/ha 
12 ton/ha 
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Bijlage 2 

[~~ishoudelijk afva~ 
- t 

+ + + 
gemengde natte 'rest' fractie gescheiden in-
inzameling na gescheiden inza- zameling 'orga-
huishoudelijk meling papier, plastic nisch' 
afval glas e.d. 

mechanische* 
scheiding 
'organisch' 

... 
<XllpOSteren CatlfXJsteren CatlfXJSteren crnposteren 

! ! L ! 
ze ving zeving ze ving ze ving 

:=Lt: jcaLtj jJ,stj jca•lst j 
--- ------- -------- ---------
Cd 7 1,6 - 3,5 1,8 - 2,5 0,2 - 1,1 
Cr 180 40 - 80 70 - 110 30 - 50 
CU 600 80 - 220 200 - 300 20- 40 
Hg 5 1 - 2 0,9 - 1,1 0,1 
Ni llO 20 - 30 70 - 170 9 - 13 
Pb 800 600 - 750 400 - 600 50 - 160 
Zn 1700 500 - 1000 400 - 900 130 - 220 

----- --------- - -----
* inclusief DANO - gehalten aan zware metalen in rrg/kg droge stof 

{bren: RIVM 1985) 

- De invloed van de methode van inzameling en bewerking van huishoudelijk 
afval op het gehalte aan zware metalen in corrpost. 
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Bijlage 3 (lit. 4} 

INIDUD 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Droge-stof bepaling 

Malen 
2 .l • Werking principe van dè Irolen 

Bepaling van de organische stof 

pH en Totaal Organische Koolstof ('IOC} 
4 .l. pH-bepaling 
4.2. Totaal Organische Koolstof 

Destructie van zware metalen volgens NEN 6464 
voor de bepaling van koper, nikkel, zink en chroom 

Destructie van zware metalen volgens de 1 HeL-methode 1 

voor de bepaling van lood en cadmium 
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1 • Drog~stof bepaling 

Afhankelijk van het soort materiaal wordt 500 gram tot 2000 gram 
materiaal afgewogen en in een droogstcx::>f geplaatst. Het materiaal 
blijft gedurende tenminste 24 uur in de stoof bij een temperatuur 
van 105 °C. Hierna is alle vocht verdampt en kan het materiaal 
worden teruggewogen. 

Berekening voor drog~stof: 

(( btd ) -b) 

(( b+n ) -b) 
* 100% = % droge stof 

Waarin: 
b = gewicht droogbak 
d = gewicht gedroogd materiaal 
n = gewicht niet gedroogd materiaal 
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2. Malen 

Het malen van de rronsters vindt plaats in een planeten kogelirol en. 
In de bekers, welke vervaardigd zijn uit alt.Uniniunoxide, -v.ordt 
gedroogd materiaal gedaan waaruit glas, stenen, etc gesorteerd 
zijn. Deze sortering vindt plaats om sterke slijtage van de 
maalbekers te reduceren terwijl tevens een verdunningseffect van 
het m<:nster wordt vermeden. Na een maalduur van ongeveer 15 
minuten wordt het monster over een zeef van openingen van 2 mm 
gezeefd. De deeltjesgrootte van het gezeefde materiaal ligt tussen 
0.001 en 2 mm en is fijn genoeg an er verdere analyses mee uit te 
voeren. 

2 .1 • Werking principe van de rrolen 
Op een horizontale draaiende schijf roteren vier maalbekers 
in tegenovergestelde richting t.o.v. de schijf om hun eigen 
as. Hierdoor kunnen hoge snelheden bereikt -v.orden en een hoge 
centrifugale kracht van engeveer 12 G. De verkleining van het 
monster in de maalbeker gebeurt door maalkogels eveneens 
gemaakt van aluminiumoxide. De kogels hebben een grote 
vernietigingskracht door de rotatie van de rrolen (figuur 1). 

Figuur 1: Rotatieprincipe van een planeten kogelmolen. 
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3. Bepaling van de organische stof 

Van het gedroogde materiaal wordt engeveer 7 gram ingev.ogen in 
verassingsbakjes. De bakjes worden in een droogstoof geplaatst en 
nagedroogd bij 105 °C gedurende 24 uur. Na het terugwegen worden de 
bakjes in een over gezet bij een temperatuur van 500°C, gedurende 
4 uur. Hierna worden de bakjes teruggev.ogen en kan het organische 
stof gehalte worden berekend. 

Berekening: 
g-b= x 
g-e= y 
x-y= z 
z 
- * 100% = % 
x organische stof 

waarin: 
b= gewicht verassingsbakje (gram) 
c= gewicht na veras sen (gram) 
g= gewicht na drogen bij 105°C(gram) 
x==: gewicht gedr0<.:X3de ingeYJOgen 

hoeveelheid materiaal 
y= gewicht veraste deel (gram) 
z= gloeiverlies (gram) 
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4. pH en Totaal Organische Koolstof ('IOC) . 

Beide analyses kunnen met dezelfde oplossing v.orden uitgevoerd. 
Van een monster wordt hiervoor 4 gram afgewogen in een erlenmeyer 
van 100 ml. Na het toevoegen van 30 ml gedeminiraliseerd water 
wordt de substantie gedurende 90 minuten geschud. Hierna moeten de 
rnc.nsters worden gecentrifugeerd alvorens te filtreren over een 
0.45 urn filter. Er is slechts een zeer geringe hoeveelheid 
vloeistof nedig voor bepaling van de 'IOC z<rlat het restant van de 
gecentrifugeerde oplossing gebruikt kan worden voor een FH
bepaling. 

4 .l • pH-bepaling 
de FH van de gecentrifugeerde oplossing wordt bepaald met een 
gea:rnbineerde glas-calanel elektrede. Er is juist genoeg 
vloeistof voor deze bepaling over. Bij het indonpelen van de 
elektrede moet ervoor gezorgd v.orden dat er geen beschadiging 
kan optreden aan de elektro:le door het reennagneet je. 

4.2. Totaal Organische Koolstof 
Nadat het monster is gefiltreerd over een 0.45 urn filter moet 
het filtraat tenminste nog vijf maal v.orden verdund om binnen 
het bereik te blijven van de Total Organic carbon Analyzer 
(Beckman mo:lel 915 A 'IOC Analyzer met als detector een 
Beekman model 865 Infrared Analyzer). De verdunde oplossing 
wordt aangezuurd met 25 ul 18 N H;t SO~t en gerrengd. Na het 
doorleiden van stikstof, om de anorganische koolstof te 
verwijderen, kan de oplossing direct in het TOe-apparaat 
worden geïnjecteerd. De benodigde hoeveelheid is 20 ul. 
Beno:lig:ie ijklijn: 1000, 000, 600, 400, 200, 200, 0 ppm 
organische c. Op het laboratorium is een 1000 ppn organische 
C oplossing aanwezig, bereid uit: 
2,125 g watervrije kaliumbiftalaat oplossen in l liter 
demiwater. 
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5. Destructie van zware metalen volgens NEN 6464 voor de bepaling van 
koper, nikkel, zink en chroan 

Korte samenvatting: 
Weeg 2 gram fijngemalen materiaal af in een destructiebuis. Voeg 
engeveer 50 ml demi-water en 5ml HN03 gec. toe met enkele glaspa
rels. Verhit de buis totdat de vloeistof kookt. Zwenk de buis om 
en herhaal dit enkele malen totdat de vloeistof is ingedampt tot 
15 a 20 ml. Laat de vloeistof afkoelen en voeg een mengsel van 5 
ml HNO$ gec. en 5 ml. Hl. SO~t gec. toe ( Fleischman zuur 1:1 HN03 : H :L 

SO't ) • Meng dit en breng de vloeistof opnieuw aan de kook. Kook 
door tot dat er geen bruine nevels van stikstofoxiden meer 
ontwijken en er juist witte nevels zwaveltrioxide vrijkamen (20ü-
275 C). 
Voeg in dit stadium telkens + 1 ml HN03 gec. toe en wacht dan weer 
op de witte zwaveltrioxide nevels. Dit moet v.orden herhaald tot 
dat de vloeistof kleurlees of lichtgroen is geworden. Koel de 
vloeistof af en voeg 50 ml water toe. Breng de vloeistof weer aan 
de kook om zouten in oplossing te brengen. 
Na afkoelen v.ordt de vloeistof kwantitatief overgespoeld in een 
maatkolf van 100 ml. De verkregen oplossing affiltreren over een 
hard vouwfilter (Schleicher & Schuell 595 1/2). De analyse van 
bovengenoem:le elementen kan direct in de oplossing plaatsvirrlen. 
De bepaling kan zo.vel via AAS-vlamtechniek als via !CP-techniek 
(Inductief Gekoppeld Plasma) plaatsvirrlen. 
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6. Destructie van zware metalen volgens de 1 HCL-methcrle 1 voor de 
bepaling van locrl en cadmium 

Weeg 5 gram fijngemalen materiaal af in een destructiebuis. Voeg 
hieraan 40 ml 10% HeLt-oplossing toe (11 ml HCL gec. en 29 ml 
demiwater) • Verhit de buis gedurende drie uur in een kokend 
waterbad. De buis één keer per uur cmzwenken. Na afkoelen de 
vloeistof kwantitatief overspoelen in een maatkolf van 100 ml. De 
verkregen oplossing affiltreren over een hard vouwfilter (Schlei
cher & Schuell 595 l/2). De analyse van locrl en cadmium kan direct 
plaatsvinden via AAS-vlamtechniek. 
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Bijlage 4 

Geha1 te aan drcqe stof, organische stof, 'I"CX: en pH van het ' ui tgangsma
teriaa1'. (d.s. in% nat gewicht, o.s. in% d.s., 'IOC in rrg C/kg d.s.) 

fractie < 6 nun 

d.s. o.s. 'IOC pH 
-------- ---f-·---- -------tf------ ----

mengrronster 
mengrronster 
rnengrronster 
mengnonster 
monster methode A 

60,2 38,8 24400 7,15 
60,1 35,9 22700 7,11 
63,2 29,5 17400 7,19 
60,7 33,4 14800 7,24 
56,2 40,9 27800 6,92 

10-3 
11-3 
12-3 
13-3 
13-3 
13-3 
13-3 
13-3 

monster methode B 58,1 38,9 24200 6,54 
monster methode C 60,9 38,2 23100 7,29 
monster methode D 57,4 27,7 10000* 7,33 
-------- --~---- r------f-------- ----

gemiddeld 59,6 35,4 22100 7,09 
------------------- -·----~------- 1..------
* Deze waarde werd als uitbijter verworpen. 

0 - 70 nun 

d.s. o.s. 'IOC pH 
----

10-3 mengmans ter 50,7 63,8 37500 6,85 
nster 11-3 mengmo 47,2 58,5 40800 6,75 

12-3 mengman ster 51,0 56,2 23000 6,56 
13-3 mengmans ter 51,2 52,8 26700 6,63 
13-3 rnonste r methode A 46,4 61,6 37500 6,38 
13-3 monste r methode B 46,4 55,9 29300 6,50 
13-3 rnonste r methode C 48,4 56,1 20400 7,06 
13-3 monste r methode D 46,1 57,8 57300* 6,13 

--- r--·-·-"----- --------
gemiddeld 48,4 57,8 30700 6,61 

·------------ "----
* Deze waarde werd als uitbijter verworpen. 
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Bijlage 5 Het verloep van de deeltjesgrootte. 

Onderstaande tabel geeft de omvang van de zeeffracties per conposterings
techniek in nat gewidht % als functie van de camposteringstijd. 

dagen compostering 
--------------.---- r--

. · 13u rraaSW1Jdte 0 19 
mn 

~--~---------·~------~ 

A: 
)13,6 
6,8 - 13,6 
(6,8 

68,5 52,6 
14,2 13,8 
17,3 33,6 

1---~--------- 1---- --+--·-+ 

B: 

C: 

> 18 61 52,4 
6 - 18 18,9 22,6 
<6 19,5 24,6 

> 18 
8 - 18 
<6 

61 

1----+-·--------1--·- -- ---+-·4 

D: 
> 18 
6 - 18 
(6 

61 
18,9 
19,5 ___ __. ___ J_ 

* weegonnauwkeurigheid. 

1) simulator: gegevens dag 12 
2) 'buiten': gegevens dag 28 

57,0 
24,2 
17,5 

41 55 

44,6 
25,1 
29,6 

70 90 

3) verdeling na verwerking van de carpost in de fabriek 
(geforceerd belucht> 10 nm, 6-10 nm, < 6 mn) 

A: simulator 
B: geforceerd belucht 
C: overdekt 
D: 'buiten' 
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Bijlage 6 

Gehalten aan zware metalen in rrg/kg dro:Je stof van het ui tgangsmate
riaal. 

fractie < 6 mrn 

Cd Cr Cu Ni Pb Zn 
--------r--- -- 1-------·------- ------
10-3 
mengnonster 1,50 38 65 18,9 368 654 

ll-3 
mengnonster 0,84 41 51 16,9 268 296 

12-3 
mengroc>nster 1,41 44 50 13,3 246 277 

13-3 
mengnonster 0,84 62 37 18,4 395 349 

13-3 
rronster 
methooe A 1,13 35 56 11,4 400 412 

13-3 
rronster 
methooe 8 1,69 66 102 20,3 844* 606 

13-3 
rronster 
methooe c 1,31 54 115 16,4 1300* 1079* 

13-3 
rronster 
methode D 1,97 53 287* 41,3 464 909* 
--------------------- ------~-----·- r-------- ------ ------
gEmiddeld 1,34 49 68 19,6 358 432 
---------- ------ -------- '---------- '-------------- ------
* Deze waarden werden als uitbijter verworpen. 
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fractie 0 - 70 mm 
..-------..------,------~-----

Cd Cr CU Ni Pb 
----------f------ ---- ----- -------
10-3 
mengmmster n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 

11-3 
mengrronster n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 

12-3 
mengrronster n.g. n.g. n.g. n.g. n.g. 

13-3 
mengnonster n.g. n.g. ng. n.g. n.g. 

13-3 
nonster 
methcxie A 0,38 39 67 14,5 272 

13-3 
nonster 
methcxie B 1,03 39 56 10,5 1100* 

13-3 
nonster 
methcxie c 1,13 22 428* 12,5 190 

13-3 
nonster 
methcxie D 1,78 22 37 12,4 416 
----- ·--·------· -
gemiddeld 1,08 28 53 12,5 293 
-------~- -----1...-------L.-. 
* Deze waarden werden als uitbijter verv.urpen. 

n.g. = niet geanalyseerd. 

A: simulator 
B: geforceerd belucht 
C: overdekt 
D: buiten 
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Zn 
---

n.g. 

n.g. 

n.g. 

n.g. 

229 

394 

319 

465 
·-

352 
---



Bijlage 7 

Verwachte toename van het gehalte aan zware metalen door de afname van 
de hoeveelheid droge stof tijdens de oonpostering in de fractie <6 rran. 

Sinrulator Geforceerd belucht 

dag factor* dag factor* 
0 1 0 1 
4 1,04 l3 1,11 
8 1,07 27 1,08 
12 1,08 41 1,10 
19 1,14 

OVerdekt Buiten 

dag 
0 
13 
27 
41 
55 
70 

* 

factor* dag factor* 
l 0 1 
0,96 28 1,12 
0,99 55 1,08 
1,17 90 1,05 
1,03 119 1,08 
1,07 166 1,12 

Het gehalte aan zware metalen op dag 0 rroet met de factor ver
menigvuldigd ~rden om het ten gevolge van het verlies aan droge 
stof verwachte gehalte aan zwrre metalen op de bijbehorende dag te 
verkrijgen. 
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Bijlage 8 

-Vergelijkend onderzoek naar het verloop van het gehalte aan zware 
metalen in twee geforceerd beluchte CO!l{X)Sthopen bij de VAM in Wijster. 

P{proef)-hoop: totale camposteringstijd 8 weken 
W{Wijster)-hoop: totale cx:nposteringstijd 14 weken 

Hoophoogte 
Basis 
Lengte 
Hoeveelheid 
Volume 
Beluchting 
Systeem 

r-----·-------r----------. 
P-hoop 

2,5 m 
5 m 
100 m 
400 ton 
600m3 
7m3/m3 
tijdschakelaar _ _. ________ _ 

w-hoop 

5 m 
Sm 
100 m 
1300 ten 
2000 m3 
1,5 m3/m3 
continu 

Opzetten van de canposthopen: gelijktijdig 
{afwisselend 3 vrachten voor hoop W en l vradht voor hoop P) 
J.l.bnstername: 

week 

a) Uitgangsmateriaal: 6 m::nsters 
b) Tijdens de campostering: per twee weken 4 nonsters van elke 

hoop. 
c) Eindproduct: 4 rronsters van elke hoop 
Analyse: 
Voor de drOÇJing werden de nonsters gezeefd over 10 mm. Van deze 
fractie kleiner dan 10 rnn werden de gehalten aan Cd, Cr, Ol, Ni, 
Pb en Zn bepaald. 
Gemiddelde gehalten aan zware metalen {rrg/kg d.s.) in de fractie 
kleiner dan 10 rnn: 

P-hoop 

Cd Cr CU Ni Pb Zn 
r------ ---·-f-- -- ·-r-----·-
0 0,99 39,8 112 19,4 401 579 
2 1,63 52 115 33,8 464 609 
4 1,73 40 179 16,4 465 657 
6 1,81 49 213 39,9 606 632 
8* 1, 77 39 180 34,8 555 661 
------"--- --~---------- "--·--·-

* eindproduct 
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w-hoop 
----- ----- ---- ---
week Cd Cr Cu Ni Pb Zn 
---- -
0 0,99 39,8 112 19,4 401 579 
2 1,36 72 167 30,1 648 890 
4 1,59 37 172 21,0 415 752 
6 1,91 54 127 23,6 434 663 
8 1,84 38 204 35,5 671 928 
10 2,12 56 259 26,2 561 759 
12 1,75 54 241 26,3 548 766 
14* 1,88 63 212 54 620 813 
----- ---- ------ ----- ...._ _____ .__ __ ---
* eindprcrluct 
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Begrippen! ijst 

Broeiverlies 
Het totale verlies aan gewicht tijdens de eenpostering veroorzaakt door 
de cmzetting van organisch stof in COz en HzO, en door de vernamping 
van in het afval aanwezig water • 

CampoSteringstijd 
De tijd tussen de aanvang van de eenpostering en de afzeving van de 
rijpe CUf!lOSt. 

CampoSteerbare fractie 
De in een mechanische scheidingsinstallatie afgescheiden fractie uit 
huishoudelijk afval die wordt geconposteerd. 

Contaminatie 
Verontreiruging waarbij niet-eenposteerbare zware metalen bevattende 
afval<XtnpOnenten als deeltjesverontreiniging in de conpost aanwezig 
zijn. 

Droge stofverlies 
De afname van de hoeveelheid droge stof door anzetting van de orga
nische stof in C02 en HkO. 

1.1-bnster 
Een hoeveelheid materiaal op welke wijze dan ook geronen uit een 
grotere hoeveelheid materiaal (lit. 7). 

NauWkeurigheid 
De mate van overeenkanst tussen een experimenteel resultaat en de 
werkelijke waarde (lit. 7). 

Organische fractie 
Het groente/fruit en tuinafval uit huishoudelijk afval. 

Rijpheid 
Mate waarin organisch materiaal is gecenposteerd nadat dit een bepaalde 
tijd onder daartoe geschikte ornstanligheden is gebracht (lit. 6). 

Testroc>nster 
Een hoeveelheid materiaal die zodanig is afgepast dat de anvang 
geschikt is voor de gelflenste bepaling (lit. 7). 

'IOC 
Het totaal aanwezige wateroplosbare koolstof uitgedrukt in ng C/kg 
droge stof. 
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Uitloging 
Verontreinigingsproces waarbij zware metalen als het ware oplossen uit 
niet-cx:xnposteerbare zware metalen bevattende afvalcomponenten en 
overgaan naar het organisChe afval/compost. 

Zware metalen 
~talen waarvan de dichtheid groter is dan 5 gram/ cm3. 
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