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VOORWOORO. 

Oit onderzoek is uitgevoerd In opdracht van het Waste Management Project fase 

II en is in aansluiting op verschillende deelonderzoeken een voorbereiding voor 

verder onderzoek voor verwerking van afvalstoffen in de provincie Noord Brabant. 

Dit deelonderzoek, bestaande uit een literatuurstudie en enkele reisbezoeken, 

heeft plaatsgevonden in de periode oktober tot en met december 1982. 

OOELSTELLING. 

In opdracht van het Waste Management is een onderzoek verricht naar de hoofd

lijnen en mogeJijkheden van composteringstechnieken inclusief methaangisting. 

Het was daarbij de bedoeUng speciaal aandacht te schenken aan de Brabantse 

situatie wat betreft de potentiele afvalbronnen en afval dat eventueel in combinatie 

met andere afvalstoffen verwerkt zou kunnen worden. 

Een overzicht is in een matrix-vorm (zie bijlage 4) gegeven met als dimensies 

beschikbare technieken en potentiele afvalbronnen. 

Tevens moest gezocht worden naar een mogelijkheid v~~r het verwerken van de 

natte frakties bij gescheiden inzameling in Oen Bosch en Teteringen. 
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INLEIDING. 

Compostering is reeds lange tijd gebruikt als methode om organisch afval te ver

werken. Aanvankelijk bestond dit afval uit puur organisch materiaal. Na composte

ring is het produkt (compost) als bodemverbeteringsmiddel gebruikt. 

Momenteel echter zijn de meeste van oorsprong organische afvalstoffen dusdanig 

verontreinigd dat de kwaliteit van het produkt na compostering te wensen overlaat. 

Compostering van de soms sterk verontreinigde stoffen geeft in de meeste gevallen 

geen problemen, de afzet van het uiteindelijke produkt echter des te meer. 

In hoofdstuk 1 wordt derhalve eerst aandacht geschonken aan (mogelijke) kwaliteits

eisen waaraan "een compost" in het algemeen moet voldoen. 

In hoofdstuk 2 worden de verschillende hoofdlijnen in de composteringstechnieken 

aangegeven. 

In hoofdstuk 3 zijn de potentiele afvalbronnen genoemd met hun eventuele moeilijk

heden bij verwerking tot compost. 

Wanneer composteringssystemen geselecteerd moeten worden op basis van de 

geproduceerde compost onstaan er moeilijkheden omdat er nog geen standaard 

methoden zijn om de compost kwaliteit te bepalen. In hoofdstuk 4 worden enkele 

momenteel vaak gebruikte richtlijnen genoemd. Bovendien wordt daarbij de aan

dacht gericht op kwaliteit met betrekking tot de verontreinigingen in de compost 

(uit huishoudelijk afval). 

In dit rapport wordt met "organisch afval" bedoeld. dat dit afval door middel van 

biologische omzettingen afgebroken/gestabiliseerd kan worden. 
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Hoofdstuk 1: COMPOST EN K W AUTEIT. 

1.1 MOGEUJKE KWALITEITSEISEN. 

De afzet van compost is geen probleem als de kwaliteit van de compost goed IS. 

Kwalitatief goede (ideale) compost moet aan de volgende eisen voldoen: 

1. verontreinigingen van deeltjes zoals glas, plastic, metaal enz. mogen nauwelijks 

of niet aanwezig zijn. Het probleem van dit type verontreinigingen in met name 

huishoudelijk afval zou met behulp van betere scheidingstechnieken opgelost 

kunnen worden. Daarbij zal de effientie en kwaliteit van de scheiding voor een 

groot dee 1 blijven afhangen van het "wegwerpgedrag" van de burger. Deze heeft 

n.1. vaak de neiging het (natte) organische deel "netjes te verpakken" in blikjes 

of plastic zakjes, waardoor een goede scheiding vee 1 moeilijker wordt. 

2. gehalten aan sporenelementen moeten "normaal" zijn. 

Sporenelementen (2n, Cu, Pb, Cd, Ni, Mn, Mo, Mg, Hg, As, B, Fe) zijn noodzakelijk 

voor de groei en ontwikkeling van planten en dieren. Planten kunnen deze ele

menten selectief opnemen. Men kan echter vaststellen dat bij toenemende concen

traties van een bepaald element in de bodem ook een hogere concentratie van 

dit element in de plant word aangetroffen (zie bijlage 5). Komen deze elementen 

echter in te hoge concentraties voor dan kunnen deze de groei van plant en rem men 

of zelfs verhinderen. Consumptie van deze planten kan dan gevaren voor de gezond

heid met zich meebrengen. De verontreinigingen in organisch afval bestaan voor 

een deel uit zware metalen (als metaal en metaalion). Deze zware metaal-ionen 

worden vooral gemobiliseerd in een zuur milieu en kunnen dan complex gebonden 

worden aan organische stot. Aangezien compostering begint met een hydrolyse 

en een zuurvorming is het noodzakelijk dat de afvalstoffen die grote hoeveelheden 

zware metalen (metaalionen) bevatten voor het composteringsproces verwijderd 

worden, omdat anders de kans groot is dat de compost (te) hoge concentraties 

aan zware metalen zal bevatten. 

Op het moment tracht men richtlijnen op te stellen welke de maximaal toelaat

bare (veilige) gchalten aangegevel1 v.:m de vcrschillende zware metalen in rnest

stoffcn en bodem (zie tabel 1.1, 1.2 en 1.3). Het is echter geenszins de bedoeling 

de compost/mestgiften te baseren op de:' maxirnaal toelaatbare doseringen! De 

grote verschillen in concentraties van de genoernde typen bodern (zie tabcl 1.1) 

illustreren al dat men zeer voorzichtig 1I10et zijn met het hanteren van deze 

normen. 

Chemische verontreinigingen zoals PBC's zullen waarschijnlijk zodanig verdund 

worden dat geen problemen ontstaan bij gebruik van de compost. In de literatuur 



TABEL 1.1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

EEG EEG Duitse Alleway Kloke de Haan maximale maximale klei zand veen 
normen normen norm en normale normale normale gehalten gehalten 
Richtw. Dwingw Kloke concentraties concentratie concentr zw.grond zw. grond 

Zn 150 300 300 50 10 - 300 10 - 50 50 220 460 Il7 44 101 

Cu 50 100 100 20 2 - 100 5 - 20 10 65 150 23 23 28 

Cr 50 - 100 100 5 - 3000 10 - 50 50 29 85 - - -

Pb 50 100 100 10 2 - 200 0,1 - 20 25 51 87 43 31 71 

Cd 1 3 3 0,06 0,01 - 7 0,1 - 1 0,3 1,06 4 0,5 0,3 0,9 

Ni 30 50 50 40 10 - 100e 10 - 50 10 8 50 - - -
(]'. 

Hg 2 - 2 - 0,1 - 1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 

As 20 - - 6 0,1 40 2 - 20 
I 

- 1,13 - - -

1 / 2 toelaatbare concentraties spoorelementen in gronden waarop slib wordt verspreid (mg/kg d.s.), 1 is de Richt-
waarde, 2 is de Dwingende waarde (Publ. E.G.; 1982). 

3. Duitse norm volgens prof. Kloke voor verantwoorde plantaardige produktie (mg/kg d.s.) (Rutte Recycling; 1981). 
4. totale concentraties aan zware metalen mg/kg droge stof in de grond (Alleway; 1968 uit Wag.). 
5. Kloke, veel voorkomende concentraties in de grond (STORA; 1982). 
6. de Haan, gemiddelde concentraties aan zware metalen in de grond (STORA; 1982). 
7. maximale gehalten aan zware metalen in zwarte grond, volgens Rutte Recycling (Rutte Recycling; 1981). 
8. maximale gehalten aan zware metalen in zwarte grond, volgens Mierlo (Waterschap de Dommel; 1982). 
9. gemiddelde gehalten aan zware metalen in klei (STORA; 1982). 
10. gemiddelde gehalten aan zware metalen in zand (STORAj 1982). 
11. gemiddelde gehalten aan zware metalen in veen (STORAj 1982). 



TABEL 1.2 

2 3 4 5 6 7 8 

- -----

EEG EEG Richt1i jnen STORA slib drijfmest na wet 
normen normen Unie van gemiddelde RUTTE Sterksel indikking chemische 
Richtw. Dwingw. Watersch. waarden slib drijfmest afvalstoffen 

Zn 2500 3000 2000 1106 (I483) 1650 56,4 164,4 20.000 

Cu 1000 1500 600 564 (541) 492 106 355 5000 

Cr 750 - 500 351 (98) 220 1,7 5,4 5000 

Pb 750 1000 500 364 (330) 385 0,9 2,3 5000 

Cd 20 40 10 8 (6) 8 0,01 0,09 50 

Ni 300 400 100 63 (39) 60 2,0 5,2 5000 

Hg 16 - 10 4 (3) 2,2 - 0,01 50 

As - - - 8,5 - 0,23 
I 

-
-----

1 I 2 EEG normen, grenswaarden voor sUb bi j gebruik in de 1andbouw (Publ. E.G.; 1982). 
3. normen gesteld door de Cnie van Waterschappen bij gebruik van slib in de landbouw (STORA; 1982). 
4. gemiddelde gehalten van zware metalen in zuiveringsslib in Nederland, met de 50% waarde tussen haakjes (STORA; 

1982). 
5. gemiddelde gehalten aan zware metalen in het slib verwerkt door Rutte Recycling (Rutte Recycling; 1981). 
6. gemiddelde gehalten aan zware metalen in drijfmest van de proefboerderij in Sterksel (Wuite; 1981). 
7. gemiddelde gehalten aan zware metalen in drijfmestslib (na kunstmatige indikking met FeCI

3 
en een zeefbandpers) 

(Wuite; 1981). 
8. wet chemische afvalstoffen (STORA; 1982). 

".J 



TABEL 1.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

EEG EEG maximale Allaway max. geh. in voedsel traditio- DANO DANO YAM 
normen normen behoeften concentr. in las organische resten nele vers rijp FUikt 
Richtw. Dwingw. grasland bouwland normaal toxlsch meststoffen Noorw. stalmest gesch.ln 

- ---------

Zn 25 30 2 4 15 - 200 200 400 220 70 173 422-910 500-700 
I 

Cu 10 12 0,6 1,2 4 - 15 20 120 20 14 47 47-166 50-100 

Cr 10 - 0,1 0,2 0,2 - 1,0 - 20 20 20 26 38-271 25-55 

Pb 10 15 1 2 0,1 - 10 - 200 30 20 141 356-450 100-325 

Cd 0,1 0,15 0,01 0,02 0,2 -0,8 - 2 0,5 1 0,9 2,2-5,2 2,3 

Ni 2 3 0, I 0,2 1 50 20 9,5 4 12 11,5-16,7 15-20 

Hg 0,4 - 0,01 0,02 - - 2 1,3 0,1 0,4 0,76-1,37 1 - 3 

As 0,35 - 0,01 0,02 0,1 - itO - 2 - 1 0,8 3,2 -

1 / 2 EEG toe1aatbare hoeveelheden spoorelementen die jaarlijks op basis van een gemiddelde voor tien jaar op bouwland 

mogen worden verspreid (kg/ha/jaar) (Publ. E.G.; 1982). 
3 / 4 Maximale behoefte aan spoorelementen (kg/ha/jaar), (Rutte Recycling; 1981). 
5 / 6 totale concentraties van zware metalen mg/kg droge stof in gewassen (AlJaway; 1968, uit wag.). 
7. maximale gehalten spoorelementen in organische onderhoudsmeststoffen (Rutte Recycling; 
8. gescheiden inzameling van voedselresten in Noorwegen t.b. v. veevoer (Minsaas c.s.; 1980). 
9. zware metalen gehalten in de traditionele stalmest (Otto; 1977). 
10. verse DANO-compost (waarschijnlijk na gescheiden inzameling) (Masselink; 1981). 
11. normale gehalten aan zware metalen in rijpe DANO-compost (Masselink interview; 1982). 
12. YAM-compost ult de huisvullscheidingsinstallatie FL3.kt, d.w.z. scheiding voor compostering (met van Maanen-systeem?) 

(Oosthoek; 1981). 

CX> 
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wordt nergens (afgezien van bestrijdingsmiddelen) melding gemaakt van te hoge 

concentraties aan chemische verontreinigingen in compost. 

3. Organisch stofgehalte. 

Het organisch stofgehalte van de compost moet zo hoog mogelijk zijn. DaarbiJ 

moet de organische stof (compost) we! voldoende gestabiliseerd zijn (zie hoofdstuk 

4.1 Rijpheid van de compost). De organische stof geeft een bufferende werking 

in de bodem betreffende vocht- en mineralenhuishouding. Tevens zorgt de otgani

sche stof voor een goede beluchting en micrcflora in de bodem. 

Voor het produceren van compost is het derhalve niet noodzakelijk het afval 

"volledig te stabiliseren" omdat dan aBe organische stof geoxideerd is (lignine 

en cellulose mogen dus beslist niet volledig afgebroken worden). 

Een bijkomend voordeel van een zo hoog mogelijk organisch stofgehalte in de 

compost is, dat bij gelijke "bemesting" aan organische stof per m 2 het gehalte 

aan sporenelementen relatief lager is. 

4. Vochtgehalte. 

Wil men de compost gemakkelijk kunnen vervoeren en opslaan dan zal het vocht

gehalte maximaal 45% (t.o.v. nat gewicht) mogen bedragen. Optimaal zou een 

vochtgehalte van.::!.:. 30% zijn omdat: 

a. dit bereikt kan worden door natuurlijke droging, 

b. de verdere afbraak door micro-organismen nihil is, 

c. het gewicht t.b. v. transport lager is, 

d. machinale verwerking eenvoudiger (plakt niet steeds vast aan machine onderde

len), 

bij verden' droging dan 30% 

e. veel stof kan veroorzaken, 

f. en bij toepassing moeilijker water kan opnernen (zoals b.v. turfrnolm). 

5. Bemestingswaarde. 

De bemestingswaarde van compost behoeft niet groot te zijn, daar deze desge

wenst met chemische meststoffen aangevuld kan worden. 
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1.2 GEBRUIK VAN COMPOST. 

Gebruik van compost kan op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van het 

beoogde effect. Het effect bij toepassing van compost is hoofdzakelijk afhankelijk 

van de mate van stabilisatie van de organische stof. 

Compost kan voor de volgende doeleinden gebruikt worden, ais: 

1. struktuur verbeteraar (vocht- en meststofbuffer), 

2. mulchlaag ter bestr i jding van ongewenste kruiden 1 , 

3. warmte bron (met de bedoeting het vervroegd uitlopen van een gewas)2, 

1+. afdekmiddel tegen vorst of winderosie, 

5. biologisch reukfilter (Berg, 1981), 

6. toeslagstof voor natuurlijke ontwatering t.b.v. compostering, 

7. grondstof voor champignonkwekerijen (Kumpf c.s.; 1982 - nr.6751+). 

Van al deze mogelijkheden is echter de uiteindeiijke bestemming toch: bodemverbe

tering in tuin-!landbouw, gemeentelijke bepiantingen, sportvelden, recreatie en (zeer 

beperkt) bosbouw. Dit houdt in dat de compost in laatste instantie toch (nagenoeg) 

vrij moet zijn van verontreinigingen. 

In de landbouw (in alle gevallen de belangrljkste afnemer) kan naast het gebruik 

van rijpe compost ook gewerkt worden met verse compost indien deze in de herfst 

wordt toegediend en het gewas eerst in het voorjaar wordt gezaaid. De microfIora 

heeft dan nameiljk de tijd om het verstoorde evenwlcht (door de compostgift) te 

herstellen. Het voordeel van het gebruik van verse compost is het hoge organische 

stofgehalte (hoger dan in rijpe compost) met een nog grote microbiologische aktivi

telt. De op deze wijze gevormde humus zal in vergelijking met toediening van rijpe 

compost langzamer vergaan en dus langer de bufferende werking blijven vervullen. 

Het toedienen van verse compost tussen de planten of direkt veer het zaaien (plan

ten) kan schadeJijk zijn voor het gewas. Afhankelijk van de hoeveelheid en de wijze 

van toediening kan stikstofontrekking en zuurstofgebrek onstaan in de bodem. 

Bij het toedienen van rljpe compost is dit gevaar veel geringer. 

In alle andere mogelijkheden (op nr.4 na) is verse compost zelfs een vereiste. 

Als mogelijk toekomstige gebruiksdoeleinden voor compost kunnen genoemd worden: 

verwerking tot brandstof en bijmenging in de baksteen industrie. 

1. Een mulchlaag is een afdeklaag van compost op de bodem die voorkomt dat onge

wenste kruiden snel kunnen kiemen. 

2. Door broei van de compost onder een laag van..:!:. 20 tot 30 cm teelaarde kunnen 

planten eerder tot uitlopen gebracht worden. Deze manier van compost gebruik 

is nu vervangen door centrale verwarming van de bodem in de glastuinbouw. 
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Hoofdstuk 2: METHODEN VAN COMPOSTERING EN METHAANGISTING. 

Afbraak/stabilisering van organische stof kan op verschillende manieren gebeuren. 

De in Fig. 2.1 aangegeven mogelijkheden voor compostering (aeroob) en methaangis

ting (anaeroob) worden toegepast in vele systemen. 

Na compostering/methaangisting worden de overgebleven organische resten compost 

genoemd. De kwaliteit van deze compost is erg afhankelijk van de gebruikte methode 

en scheidingsinstallaties. 

2.1 COMPOSTERING. 

Bij aerobe stabilisering is de vocht/lucht verhouding van het te composteren mate

riaal de belangrijkste faktor. 

Daarnaast speelt ook de hygiene een zeer belangrijke rol, waardoor het voor bepaalde 

typen afval (zoals b.v. de organische fraktie van huisvuil) noodzakelijk is dat deze 

in gesloten systemen gestabiliseerd worden. Tijdens het composteerproces onstaan 

n.l. hoge temperaturen (65°-70°C) waardoor ziektekiemen, plantenparasieten, cysten 

en eieren voor een groot deel onschadelijk worden gemaakt. 

Bijmenging van hulpstoffen (welke eventueel noodzakelijk zijn voor het gekozen 

systeem) zal zoveel mogelijk vermeden dienen te worden, vooral indien deze hulpstof

fen geen afvalstoffen zijn (zoals b.v. zaagsel en houtsnippers), of niet volledig terug

gewonnen kunnen worden na het composteringsproces (zoals dat b.v. weI zou kunnen 

met inerte toeslagstoffen). 

Bij het cornposteren van huisvuil IS meestal geen tocslagstof nodig om het rnateriaal 

voldoende poreus te houden. Verwijdering van b.v. aile papier zou problemen op 

kunnen Icveren aangczien het papier de bclangrijkste vochtbuffer is in het huisvuil. 

Daarnaast be vat papier veel lignine en cellulose. Deze stoffen kunnen als basis 

gezien worden voor de opbouw van humuszuren in de compost. Men moetechter 

oppassen voor het drukproces welke (grote) hoeveelheden zware metalen kan veroor

zaken in de compost (Oosthoek; 1982 , zie tabel 2.1). 

Gehalten aan metalen in (Europese) tijdschriften ;n ppm 
Tabel 2.1 

Metaal Ho02druk Offsett Diepdruk 

Cr 10,9 0,3 28 
Cu 14 23 111 
Mn 42 72 ,5 18 
Fe 110 rs- 590 
Co 0,2 0,3 j,2 
Pb 8,3 0,5 1.155 
Cd <.0,1 ,(,0,1 --z-rr,3 
Zn 9,0 7,5 365 
JIli 3,2 0,4 j 
Hg 0,03 0,04 0,01 
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2.1.1 OPEN SYSTEMEN. 

In open systemen is naast het uitgangsvochtgehalte ook de mate van starheid tegen 

inklinking een belangrijke faktor. De porositeit van het materiaal neemt in de 

tijd af als gevolg van een dichtere pakking. De tijdsduur nodig voor het bereiken 

van een dusdanige pakking dat geen zuurstoftoevoer meer mogelijk is, is direkt 

afhankeJijk van de starheid tegen inklinking (bij een bepaald vochtgehalte) van 

het te composteren materiaal. Is de zuurstoftoevoer onvoldoende dan zullen gedeel

ten anaeroob verder afgebroken worden waarbij de vrijkomende gassen stankoverlast 

kunnen veroorzaken. Het is derhalve voor een goede compostering noodzakelijk 

dat de verhouding vocht/lucht juist is en blijft. 

Het percolatiewater zal in de toekomst waarschijnlijk verplicht gezuiverd moeten 

worden, zodat het gehele terrein verhard en al het water opgevangen zal moeten 

worden. 

2.1.1 -1 WINDROW COMPOSTERING: 

Windrow compostering is een van de oudste en eenvoudigste methoden van composte

ring. Bij windrow compostering worden rijen hopen gemaakt van + 4 m breed en 

1 tot 2 m hoog, welke meestal om de lOa 15 dagen omgezet worden om voldoende 

zuurstof in het materiaal te houden. ]n bijlage 1 (uit Raw Materials vol. 1) zijn 

een aantal systemen genoemd en in bijlage 3 zijn enkele verwerkingsschema's gege

yen. 

Deze windrow composteringssystemen verschillen onder ling in behandelingen als 

voorscheiding (soms in het geheel geen voorscheiding), verkleining met hamermolen 

of rasp, methode van zeven, toevoeging van andere afvalstoffen of toeslagstoffen, 

enz. Het composteerproces varieerd in tijdsduur van 1,5 tot 6 maanden. 

Bij geen van de systemen is lets vermeld over compostkwaliteit betreffende gehalten 

aan organische stof, zware metalen en verontreinigingen zoals glas, plastic enz. 

(uitgezonderd het van Maanen systeem). 

2.1.1 -2 AERATED STATIC PILE METHODE. 

Een "vE'rbeterde" versie' van windrow compostE'ring IS de aerated static pile methode, 

waarbij hel tl' cnll1posteren Illateriilill poreus gemil'lkt wordt (als dit noodzakeJijk 

is) door to('voeging van boomschors, houtsnippers of een ander materiaal, waarna 

dit mengsel in rijen wordt opgezet van + 3 m hoog. Onderin de hoop ligt een geper-
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foreerde buis waar aan het eind een ventilator is geplaatst. Metbehulp van de 

ventilator wordt lucht vanuit de buitenlucht door de hoop gezogen en geblazen 

in een hoop gerijpte compost die dan als biologisch filter werkt. Door middel van 

deze geforceerde beluchting en het poreus gemaakte afval is omzetten niet nodig. 

Omdat dikwijls enorme hoeveelheden toeslagstoffen nodig zijn om het materiaal 

voldoende poreus te maken, waarbij dikwijls ook nog mengproblemen optreden, 

wordt in Beltsville op het moment minder toeslagstof bijgemengd en worden de 

hopen 1 tot 2 maal omgezet. Dit omzetten heeft tevens het voordeel dat de buiten

zljde ook beter gestabiliseerd wordt. 

In verband met de win terse natte omstandigheden IS voor een goede compostering 

en bedrijfszekerheid van de opensystemen een overkapping of luchtige afdekking 

noodzakeli jk. 

Het systeem Biotank (ook sommige systemen van 5vedala-Arbra en· Tollemache) 

kan gezien worden als een aerated static pile methode (zie bijlage 3). Het enige 

verschil met de methode in Beltsville is dat in deze systemen de lucht door de 

hoop naar buiten wordt geblazen. 

2.1.2 VERMICOMPOSTEREN. 

Vermicomposteren (composteren met behulp van wormen) wordt nog niet op grote 

schaal toegepast. In Nederland zijn de heren P. Frijters en A. v. Es in Voorschoten 

gestart om op semi-industriele schaal vermicompostering te gaan toepassen. Met 

vermicomposteren is al geexperimenteerd in de V.5., Canada en Japan. 

Tijdens de afbraak van het organische materiaal worden tevens schadelijke bacterien 

zoals de Salmonella-bacterie gedood en wordt de groei van nuttige bacterien bevor

dert. Men schat dat deze manier van composteren weI twee maal sneller verloopt 

dan wanneer aIleen bacterien worden gebruikt. 

Niet is bekend of de geproduceerde compost voldoende ziektekiem VrIJ 15. 

Ook blijft het zware metalen probleem bestaan voor vermicompostering, ook al 

kunnen wormen tegen grote concentraties zware metalen. Een vraag die hierbij 

gesteld kan worden is of wormen de zware metalen opslaan in hun lichaam of 

dat ze deze aIleen verplaatsen? 

Een goede toepassingsmogelijkheid voor vermicompostering zou de compostering 

in eigen tuin!compostbak kunnen zijn. 
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2.1.3 GESLOTEN SYSTEMEN. 

2.1.3 -I STA TIONAIRE CELLEN. 

Bij composteringssytemen met stationaire cellen wordt het afval meestal grof 

voorgescheiden en verkleind, waarna het in cellen wordt gestort. In de meeste 

system en is de mogelijkheid aanwezig om geforceerd te beluchten zodat het afval 

weinig of niet omgezet behoefd te worden. 

Na het stabiliseringproces in de eel vindt nadien buiten meestal nog een verdere 

rijping plaats op hopen. 

In bijlage 1 staan verschillende celcomposteringssystemen vermeld. Deze systemen 

verschillen onderling in behandelingen zoals verkleinen en uitzeving van de compost. 

De verschil1ende vormen van de cellen zijn (vooral gericht op eenvoudig en snel 

transport). Over compostkwaliteit betreffende verontreinigingen, organisch stofgehal

te en zware metalen gehalten is ook hier niets vermeld. 

2.1.3 -2 HORIZONTAAL ROTERENDE TROMMEL (DANO-systeem). 

Het DANO-systeem is al een veelvuldig toegepast systeem voor het verwerken 

van afva!' Voorscheiding is alleen op ferro-metalen. Er vindt geen verkleining 

plaats door middel van hamermolen of rasp. Door aantasting tijdens het composteer

proces wordt het organische materiaal gemakkelijk breekbaar waardoor het enigs

zins selectief verkleind wordt door de ribbels op de binnenzijde van de trommel. 

Door deze selectieve verkleining (vergroting van de aantastingsoppervlaktc) vindt 

cen snelle stabi lisering plaah (,tl kan een hoger rendern('nt t('n gunstc van de organi

sche stof bij zeven bereikt worden. BeJuchting (in combinatie met rotatie van 

de trommel) en vochtgehalte kunnen nauwkeurig gereguleerd worden. Na het com

posteerproces in de trommel wordt d.m. v. schutzeven de compost fraktie uitge

zeefd, welke daarna nog een redelijke ballistische scheiding ondergaat op glas 

en steent jes. 

De compost wordt buiten op hopen gezet, waarna nog een nacompostering van 

3 tot '+ weken plaatsvindt. 

De compostkwaliteit van deze methode betreffende het organische stofgehalte 

is goed, gehalte aan 7.ware rnetalen is HOg lets tc hoog. De scheidingsmethodieken 

(afscheidcn van eventueel nog andere bruikbare produkten) kunnen/moeten nog 

verbeterd worden. 



- 16 -

2.1.3. -3 MULTI-FLOOR SYSTEMEN. 

Het multi-floor principe IS In verschillende syst~men toegepast (zie bijlage O. 
De voorscheiding is meestal alleen op ferro-metalen. Voor het composteerproces 

wordt het afval verkleind d.m. v een hamermolen of raspinstallatie. Het multi-floor 

principe bestaat uit een silo met verschillende etages (meestal 6 tot 10). Het 

afval verblijft gedurende een bepaalde periode op een etages waar het meestal 

mechanisch gemengd wordt. Beluchting en vochtgehalte kunnen nauwkeurig geregu

leerd worden. Na het composteerproces wordt de "niet organische fraktie uitge

zeefd". Afhankelijk van het composteerproces duurt de stabilisering 2 tot 6 dagen 

(geen nacompostering nodig). Deze compost zal waarschijnlijk meer verontreini

gingen bevatten (door verkleining) dan de DANO-compost, het organisch stofgehalte 

zal in de meeste gevallen lager zijn (mede omdat geen nacompostering noodzakelijk 

is). Aangezien elke etage afzonderlijk gereguleerd kan worden zou men het orga

nische stofgehalte kunnen verhogen door de onderste etages te gebruiken aJs na

composteringskamers (in plaats van buiten op hopen te zetten). 

Ook voor al deze systemen kunnen/moeten de scheidingsmethodieken nog verbeterd 

worden zodat zware metalen gehalten lager en de hoeveelheden verontreinigingen 

minder worden. 

2.2 AFVALWATER: ZUIVERING VAN ORGANISCHE STOF. 

BELUCHTING IN TANKS. 

Afvalwater met een te hoog organisch stofgehalte kan d.m.v. geforceerde beluch

ting in tanks of vijvers biologisch gezuiverd worden. De kJeine zwevende en oplos

bare deeltjes kunnen met behulp van de beluchting zodanig afgebroken worden 

dat het B.n.D.-gehaite verlaagt wordt en cr voor natuurlijk oppervJakte water 

geen gevaar rneer aanwezig is van zUlirstof te kort. Bcluchting verlaagd alleen 

het organische stofgehalte van het afvalwater. 

Grote deeltjes laat men meestal bezinken en worden als slib afgevoerd. In dit 

slib zal een klein dee! van de zouten en een groot deel van de zware metalen 

verbindingen zitten. Deze zware rnetalen vormen voor een verantwoorde verwerking 

en de afzet van het slib het grootste probleem. 

Zuivering van water met aileen een te hoog B.O.D.-gehalte he vee! organische 

stof) kan eenvoudig ter plekke gezuiverd worden (b.v. a!s geen riolering aanwezig 

is of aanleg ervan te kostbaar is) met een kleine zuiveringstank (Rosendaal; -). 

Deze tanks zouden (illegale) kleine losingen (b.v. uit de landbouw) op oppervlakte 

water (m.n. sloten en vaarten) kunnen voorkomen. 



17 -

2.3 METHAANGISTING. 

Door de afwezigheid van zuurstof onstaan tijdens het methaangistingsproces brand

bare gassen (60 - 80% van de geproduceerde gassen is methaangas). Het methaangis

tingsproces zelf levert geen warmte zoals dat weI het geval is bij compostering. 

Het voordeel van methaangisting boven compostering is energiewinning in de vorm 

van biogas. 

Bij methaangisting onderscheidt men drie verschiHende deelprocessen: hydrolyse, 

zuurvorming en methaanvorming. 

De belangrijkste faktor (buiten de afwezigheid van zuurstof) voor het methaangis

tingsproces is de zuurgraad. Wanneer het methaansgistingsproces beneden pH lj. 

daalt stopt het gehele proces. De kans op verzuring is in de beginfase (bij het 

starten of injecteren van vers afva!) het grootst omdat dan de hydrolyse en de 

zuurvormende reaktie sneller verlopen dan de methaanvormingsreaktie. Verzuring 

kan tegen gegaan worden door toevoeging van kalk of door beregening (uitspoeling 

van de zuren) 

2.3.1 VASTE AFVALSTOFFEN. 

Methaangisting uit vaste afvalstoffen zonder deze in water onder te dompeJen 

is een pas sinds kort onderzochte mogelijkheid. Biogaswinning als alternatieve 

energiebron staat bij deze systemen op de eerste plaats. 

Of er een wezelijk verschil bestaat tussen aeroob en anaeroob gestabiliseerde 

compost is nergens vermeld. 

Ziektekiemen en plantenparasieten worden ook bij anaerobe stabilise ring voor 

een groot deel gedood. Dit is echter voor al1erlei ziektekiemen verschil1end, zodat 

hierover weinig met zekerheid gezegd kan worden. 

De temperatuur (boven _ 20°C) IS voor de snelheid van de methaanreaktie de 

belangrijkste factor. Beneden een temperatuur van 20°C verloopt de reaktie zeer 

langzaam en is de "vervloeiingff(hydrolyse) de snelheidsbepalende stap (Lettinga 

c.s.; 1981). Optimaal voor mesofiele methanisatie is een temperatuur van 35°C. 

Thermoficle methanisatie(boven lj.8°C) verloopt nog sneller maar is meer afhankelijk 

van temperatuurschommelingen, welke het proccs (tijdelijk) kunnen doen stoppen 

(Buhr c.s; 1976). 
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2.3.1 -1 DEPOTHANE SYSTEEM. 

Dit aileen nog op papier bestaande systeem vergist vaste afvalstoffen onder buiten

luehttemperaturen. V66r de methaangisting wordt het afval verkleind en wordt 

er een ferro-metaal en een grove ballistisehe seheiding toegepast. Het afval van 

+ 1 jaar wordt daarna opgeslagen in een enorme eel. De eel wordt luehtdicht 

afgesloten. De verzuring wit men tegengaan door af en toe met kalkwater te 

beregenen. Het pereolatiewater denkt men of zelf te gaan zuiveren of dit via 

het rioleringssysteem af te gaan voeren. Gedurende een methaangistingsperiode 

van 7 jaar blijft het afval in de eel. Het uitgegiste materiaal wordt daarna aeroob 

nageeomposteerd. Men denkt binnen 7 Jaar een goed nascheidingsmechanisme ontwik

keld te hebben zodat een goede "organisehe meststof" geproduecerd kan worden. 

2.3.1 -2 I.B.V.L.-METHODE. 

De I.B. V .L.-methode werkt met 2 reaktoren. In de eerste reaktor (R 1 )(met de 

vaste afvalstoffen) vindt de hydrolyse en de zuurvorming plants, in de tweede 

reaktor (R2) de methaangisting. De R2 reaktor is een upflow reaktor (zie 2.3.3 

-0. De in de Rl gevormde zuren worden uitgespoeld met water waarna het water 

met de daarin opgeloste zuren naar de R2 worden gepompt. De R2 reaktor wordt 

constant op een temperatuur van 35°C gehouden, zodat de zuren snel worden 

omgezet in methaangas. Het water wordt weer over het afval in de Rl gesproeid. 

Na de methaangisting vindt een aerobe naeompostering plaats. 

Er is reeds een pilot-plant aanwezig waar dit systeem op praktijksehaal getest 

wordt. 

In dit systeem is geen voar of naseheiding aanwezig omdat dit systeem eigenlijk 

ontwikkeld is voor landbouwafvalstoffen en doorgedraaide tuinbouwprodukten. 

2.3.2 MESTV E1H .. :;ISTlN G. 

Er zijn reeds vele systemen ontwikkeld om mest te vergisten (Raw Materials 

vol 1; 1979, Peters; 1982). De mestvergistingsmethodiek houdt in dat de "mest" 

(soms ook vers afval) in een vat met water wordt ondergedompeld en (meestaD 

continu geroerd wordt (meehanisehe roerder of door middel van het geforeeerd 

inblazen van gas onderin de tank). De meeste systemen worden verwarmd tot 

3Y'C (mesofiele methaangisting). 

Doordat steeds maar kleine hoeveelheden (t.o.v. de inhoud van de tank) vers afval 
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aan dl' l<tllk tot'gevol'gtl wordell, kall le vergaande verzur ing (pH lager dan 4) 

vermeden worden. De minimale verblijftijd van de mest in de tank bedraagt 15 

- 30 dagen (afhankelijk van het type mest en bij een temperatuur van 35°C). 

Het uitgegiste "slib!! wordt aeroob nagecomposteerd. 

Het nadeel van de mestvergistingsmethode is dat een vaste stof geheel met water 

verzadigd wordt. Voor het verwerken van grote hoeveelheden per dag (100 ton 

en meer) is deze methode van methaangisting niet geschikt omdat de afmetingen 

van de tanks dan te groot worden (vanwege de kleine hoevee.lheden vers afval 

dat per keer mag bijgevoegd worden). Daarnaast zullen bi] de nacompostering 

van grote hoeveelheden slib, dezelfde moeilijkheden onstaan ais bi] de verwerking 

van zuiveringsslib. 

In Ncderbnd worden reeds verschillendc [l1estvcrgistingsprot'vcn gedaan (gecoordi

neerd door het IMAG). Hieruit is gebleken dat met de huidige technische kennis 

mestvergisting aIleen rendabel 15 (op energiebasis) voor grote boerderijen (meer 

dan 1500 varkens of meer dan 100 stuks melkvee). 

2.3.3 AFVALWATER: ZUIVERING VAN ORGANISCHE STOF. 

Afvalwater met een te hoog organisch stofgehalte kan gezuiverd worden d.m.v. 

anaerobe methaangisting. Er zijn verschillende typen reaktoren ontworpen waarbij 

tevens biogas gewonnen kan worden. Eef) snclle Illetha;mgisting van in vJoeistof 

oplosbare organise-he stor is rnogelijk omdut ill de reaktor reeds een methaangis

tingsf.lora aanwezig is die de gevorrnde zuren direkt kan omzetten in biogas. Het 

is derhalve zeer belangrijk dat zo weinig mogelijk methaanbacterien wegstromen 

met het gezuiverde water en dat een constante hoeveelheid opgeloste organische 

stof per tijdseenheid in de reaktor stroomt. 

Er zijn typen methaanbacterien die zich met behuJp van een vliesje aan eikaar 

vasthechten en aCtn (zwevende) deeltjes. Door deze eigenschap is het mogelijk 

het verlies aan methaanbacterien te beperken. Dit wordt in de nu volgende reakto

ren op verschillende manieren bereikt. Deze reaktoren zijn aUe min of meer in 

een experimenteel stadium. 

De anaerobe zuivering van afvaiwater zou eventueel gevolgd kunnen worden door 

algenkweek, hetgeen een verlaging van het CO
2
-gehalte opleverd. De algenproduktie 

kan zeer snel verlopen indien er voldoende licht aanwezig is en het water verzadigd 

is met CO2, Daarnaast zullen de algen ook zouten opnemen zodat ook de gehalten 

aan P, N en sporenelementen lager zullen worden. Tevens kunnen de algen gewon

nen worden voor veevoer produktie. 

In de toekomst zal anaerobe waterzuivering van afvalwater interessant kunnen 
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worden voor zowel grote zuiveringsstations als voor bedrijven, in verband met 

de winning van methaangas. 

2.3.3 UPFLOW REAKTOR (UASB-reaktor). 

~ L ___ _ 

. 
1 
1 

.: 

1-0-- - --, 
I 
1 

Alb. 1 - Gebruikte proe!opstelling. (1) VASB· 
reactor met sUbbed (inhoud 120 liter, hoogte 
270 em. inclwiel de eonisch toelopende bodem), 
(2) gasklok. (3) getande overslort + duikschot. 
(4) watenlot. (5) nat/e gasmeter. (6) koelk4.st, 
(7) momtn'WIten "oor influent m effluent, voor· 
Den van em laag schuimplastic deeltles om lULlr· 
stoftoevoerte beperken. (8) roermotor bediend 
door ti;dklok (evmals de siangenpompjes "oor 
monstername). Monsterpunten bevinden zich op 
de "olgende hoogte (startend bi; het cilindrisch 
gedeelte van de rt«Ictor): 5. 14. ]5. 33, 45, 63, 
73.83. 9O,ll1. 130 en 170cn!. 

In de upflow of UASB-reaktor wordt continu 

afvalwater met een gehalte van + 5% organische 

stof gepompt. De temperatuur van de reaktor 

wordt op 35°C gehouden. Onderzoek heeft 

echter uitgewezen dat het ook mogeJijk IS 

bij lagere temperaturen te werken (Lettinga 

c.s.; 1981), de omzettingssnelheid is dan echter 

vele malen langzamer. In het onderzoek is 

daarbij gebleken dat bij lage temperaturen 

de "vervloeiingll de snelheidsbepalende stap 

is en niet de methaangisting . 

In de reaktor is een methaanflora aanwezig 

10 de vorm van vlokken (waarschijnlijk een 

aaneenkitting van methaanbacteri{~n). Door 

de invoerstroom onstaat een werveling in de 

reaktor die het influent en de vlokkenmassa 

regelmatig verdeeld 10 de reaktor. Verzuring 

(veroorzaakt door te hoge concentraties organi

sche sto£) kan aIleen tegengegaan worden 

door de afvalstroom te stoppen en met schoon 

water te spoelen. 

Bovenin de reaktor is een bezinkingstrechter 

aanweZlg die ervoor zorgt dat weinig methaan

bacterien wegspaelen. 

Toepassingen van dit type reaktar zijn nag experimenteel (Lettinga c.s.; 1981). 

2.3.3 -2 ANAEROOB FILTER. 

In een tank is een poreuse massa aangebracht waaraan de methaanbacterH~n zich 

kunnen hechten. De afvalwaterstroom met een organische stofgehalte van ..:t. 5% 

wordt langzaam door het filter geperst. De aktiviteit van de bacterien onderin 

het filter zal derhalve hager zijn dan bovenin. Het influent zal een minimale hoe-
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veelheid aan vaste deeltjes mogen bevatten om verstoppingen te voorkomen. De 

poreuse massa moet de eigenschap hebben dat er geen gasbeUen in het materiaal 

vastgehouden worden en zodoende het filter verstoppen. Toch zal af en toe het 

filter "doorgeblazen" moeten worden. Verzuring kan aIleen tegengegaan worden 

door de afvalwaterstroom te stoppen. 

Wi! men het accent leggen op de biogaswinning dan wordt deze methode afgeraden 

(Raw Materials vol 1; 1979) omdat bij grote hoeveelheden gas het filtermateraal 

verstopt raakt. Bovendien is de afbraaksnelheid en zuivering gering. 

Dit type reaktor is alleen nog experimenteel toegepast met wisselend succes (Raw 

Materials vol I; 1979, Lettinga c.s.; 1981) . 

... 014 + ())2 ,. 

-IIII I 
I I 

I II FJLTER BED 
IIII II 

IIIII II 

+ 
INFWlm' 

ANAER)BIC FILTER 

2.3.3 -3 FLUID-BED REAKTOR. 

Met een fluid-bed reaktor of korrelbed reaktor wordt momenteel geexperimenteerd 

door de firma Gist Brocades. De reaktor bestaat uit smalle pijpen waarin door 

middel van de stroomsnelheid decJtjes zwevend worden gehouden. Aan deze deeltjes 

kunnen zich methaanbacterien hechten zodat uitspoeling van deze bacterien sterk 

terug gebracht wordt. Oit systeem zou een grotere verwerkingscapaciteit (B.O.D.) 

per m 3 reaktorinhoud be zit ten dan de andere systemen. 

Voor meer informatie omtrent deze reaktor moet men zich wenden tot de firma 

Gist Brocades. 
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2.3.3 -4 STATIONARY FIXED-FILM REAKTOR. 

De stationary fixed film reaktor is een nog experimentele reaktor. Deze bestaat 

uit een tank met daarin lange pijpen van gebakken klei waaraan de methaanbacte

rien zich kunnen hechten. De reaktor wordt van boven gevoed met een ongeveer 

5% organische sto£ oplossing. Batch gewijze voeding van deze reaktor is geen 

probleem en gaf zelfs betere resultaten dan continue voeding (Berg c.s.; 1981). 

Deze reaktor is ook getest bij temperaturen beneden 35°e en had bij lQoe nog 

een iaadcapaciteit van 4,1 kg BOD/m 3/dag. Dit type reaktor schijnt ook redelijk 

bestand te zijn tegen temperatuurschommelingen (Berg; 1982). 

• 

r--r-----___ 
------'"" --,,)-__ r--

Set-up of multi-channel downflow 
stationary fixed fUm digester 
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2.4 VERWERKING TOT VEEVOER. 

Het produeeren van veevoer uit afvalprodueten is alleen dan interessant als geen 

gevaar voor verspreiding van ziekten aanwezig is, de afvalprodueten een goede 

voedingswaarde hebben, geen verontreinigingen bevatten in de vorm van zowel 

zware metalen als glas, plastic, enz. en indien het voer voor bepaalde tijd zonder 

nadelige gevolgen opgeslagen kan worden. Er bestaan op het moment twee moge

lijkheden om aan de eerste en de laatste eis te voldoen: 

1. a/ steriliseren (missehien nlet nodig), + 

b/ drogen (erg kostbaar, afh. van de energieprijs (Bos; 1982», (+) 

c/ pelietiseren (tot korrels persen). 

De kosten van pel1etiseren (bij 80 tot 90% d.s.) bedragen + fl 

2,5 tot 3 kg van dit veevoer bezit dezelfde voedingswaarde ais 

Ie voedingseenheid (1650 keal of 6930 kJ)(Minsaasi 1978). 

2. a/ kort verhitten (15 min 100°C), + 

b/ ensi leren (inkuilen). 

/ton (Bos; 1982). 

kg van de norma-

Deze methode is in opkomst voor het verwerken van bietenpulp tot veevoer. Volgens 

Hr. A. Steg , IVVO (Bos; 1982) biedt deze manier ook de beste perspectieven om 

organische schoon afva1 {van o.a. huisvuil opgehaald door de schi1lenboer} tot veevoer 

te verwerken. 

Protelne produktie. 

Produktie van protelne met behulp van bacterien, schimmels, gisten en protozoa 

is mogelijk voor enkele typen afva!. De installaties (meestal pilot-plants) zijn zeer 

kostbaar en geschikt voor maar een bepaald type afval. Bovendien worden hoge 

eisen gesteld ten aanzien van de gehalten aan zware metalen en het kiemgetal 

van pathogene baeterien (Raw Materials vall; 1979). Oak zijn tot op heden de 

omzettingsprodukten te kostbaar am te kunnen concurreren met natuurlijke eiwit

bronnen. 
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2.5 BOUW- EN VERWERKINGSKOSTEN. 

Van de genoemde systemen 1S slechts van enkelen iets bekend betreffende bouw

en verwerkingskosten. Daar lang niet alle systemen vergelijkbare produkten (o.a. 

compost) opleveren en verschillende typen afval tegelijk verwerken (huisvuil met 

zuiveringsslib) en omdat bouwjaar en capaciteit onderling sterk verschillen, is geen 

tabel met verwerkings- en bouwkosten samengesteld. 

Uit de overgenomen kostenberekeningen en tabellen uit bijlage 2 kan een indruk 

verkregen worden van de verwerkings- en bouwkosten. 

Momenteel zullen de prijzen voor verwerkingskosten ongeveer liggen tussen de 

f 30,-- en f 90,-- per ton (huisvuil). 
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Hoofdstuk 3: ORGANISCHE AFVALSTOFFEN. 

3.1 HUISHOUDELlJK AFVAL. 

Een groat aantal van de in hoofdstuk 2 genoemde methoden verwerken huishoude

lijk afval. Hierbij levert de afscheiding van de organische fraktie· het grootste 

probleem op. In de meeste methoden wordt het afval eerst verkleind. Djt geeft 

een meer homogeen produkt en bevordert de snelheid van het composteerproces. 

De verkleining veroorzaakt echter grote problemen bij de afscheiding van de com

post (d.m.v. zeven). Men moet dan n.l. zeer fijn gaan afzeven met als. gevolg dat 

ten eerste de Ilgrotere" organische frakties over de zeef wegvloeien met de restfrak

tie (deze grotere organische fraktie is juist waardevol omdat deze voor een Jangdu

rige bufferende werking van de compost zorgt), en ten tweede de hoeveelheid organi

sche fraktie kleiner wordt met als gevolg dat de concentratie aan zware metalen 

groter wordt omdat deze zware metalen vooral in de fijne fraktie zitten. 

Afscheiding van de organische fraktie is over het algemeen eenvoudiger na het 

composteerproces. De kans is echter zeer groot dat juist tijdens het composteer

proces zware metalen complex gebonden worden aan de organische fraktie en zodoen

de hoge gehalten aan deze metalen in de compost veroorzaken. 

Na het composteerproces is het meestal niet meer de moeite waard om nog andere 

bruikbare componenten af te scheiden omdat deze tijdens het composteerproces 

zodanig vervulld zijn geraakt dat reiniging te kostbaar is. 

Zou men aBe bruikbare produkten (m.n. papier) voor het composteerproces afschej

den dan kunnen problemen met het vochtgehalte optreden tijdens het (aerobe) 

composteerproces. Er dient derhalve weloverwogen geselecteerd te worden, wat 

betreft de voorscheiding rekening houdende met de verwerkingsmethode. 

Bijmengen van andere afval stoffen is vaak mOgelijk. 

GESCHEIDEN INZAMELlNG. 

Of het noodzakelijk is dat huishoudelijk afval gescheiden ingezameld moet worden 

am een goede kwaliteit compost te kunnen produceren (met name ten aanzien 

van de gehalten aan zware metalen) zal onderzocht dienen te worden. 

Hierbij zou scheiding van huihoudeJijk afval direkt na de jnzameling (en voor com

postering) vergeleken kunnen worden met de resultaten van gescheiden inzameling. 

Vermindering van de hoeveelheid (in te zamelen) huisvuil kan bereikt worden door 

het stimuleren van composteren in eigen tuin. Een vereiste is dan, dat een goede 

voorlichting, instruktie en methode (met bijbehorend materiaal) ontwikkeld/aangera-
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den wordt. 

Wi! men een blijvend resultaat boeken met zelfcomposteren dan zal dit op korte 

termijn gestimuleerd llloctell worden. 

Zelfcompastering zou eventueel met de nog experimentele varm van vermicompos

teren aangevuld kunnen worden. 

3.2 ZUIVERINGSSLIB. 

ZuiveringssJib is een zeer mineraalrijke rneststof die na aerobe stabilisatie gunstige 

eigenschappen bezit als struktuurverbeteraar. 

Ten behoeve van het composteerproces is aan te raden het slib eerst natuurlijk 

te ontwateren. Het restvochtgehalte kan nag enigzins door taevoeging van een 

hulpstof verlaagd worckn. Tocvoegingen van llitvlokkingsmiddelen (;7;0<115 FcCI 1 
, C<l(OH)2) vertragcn tK't st;Jbili5cringsproces ell verhogen het aantal handplingcn. 

Het slib kan na ontwatering luchtiger gemaakt worden door het toevoegen van 

hulpstoffen (zoals houtsnippers, stro, huisvuil, inerte stoffen, gepelleteerde com

post, enz.). Compostering kan zowel in gesloten als open systemen zonder proble

men verlopen indien de verhouding slib en hulpstof goed is. 

Compostering van het slib vormt in principe eigenlijk geen grate problemen. 

Zuiveringsslib bezit echter naast alle gunstige bemestingseigenschappen veel te 

hoge gehalten aan sporenelementen (zware metalen). Momenteel wordt daarom 

het zuiveringsslib verdund tot gehalten welke echter nog zo hoog zijn dat er aangera

den wordt deze compost/meststof maar in kleine hoeveelheden met een bepaald 

gemiddelde aan zware metalen gedurende een periode van 10 jaar toe te passen. 

Dit kan echter gt'cn oplossing zijn voor de lange tNmijn zodat er of een methode 

ontwikkeld moet worden waarmee op een relatie f goedl-;ope wijze zware rnetalen 

uit zuiveringsslib gehaald kunnen worden, of dat vermeden wordt dat grote hoeveel

heden zware metalen in het slib terecht komen. 

Men kan op twee manieren voorkomen dat grote hoeveelheden zware metalen in 

het slib terecht komen n.l.: het afvalwater kan gezuiverd worden van de betreffende 

metaalverontreinigingen nog voordat dit het "bedrijfl' verlaat. Dit heeft tot voordeel 

dat de concentraties aan metaalverontreinigingen nog hoog zijn en de zuivering 

daardoor rendabeler is. Ten tweede zou het misschien mogelijk zijn de produktie

processen te veranderen zodat het water niet meer met zware metalen vervuild 

wordt. 

Het aantal kiemingen van pathogenen zal na de aerobe stabilisatie zodanig vermin

derd zijn dat dit verder weinig problernen zaJ opJeveren. 
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3.3 AFVAl UIT STEDELIJKE BEPlANTINGEN. 

3.3 -1 WEGBERMGRAS. 

Wegbermgras kan op een eenvoudige wijze gecomposteerd worden. Men moet er 

echter rekening mee houden dat deze organische afvalstof licht verontreinigd kan 

zijn met de zware metalen lood en cadmium (Wijkj 1982). 

am een snelle compostering te bewerkstel1igen (i.v.m. het vochtgehalte) is het 

bij drogend weer noodzakelijk het maaisel direkt op te halen. 

Bij open compostering zal beregening en beluchting nodig zijn. 

Het percolatiewater (bij open compostering) bevat een zodanig hoog organisch 

stofgehalte dat dit niet direkt op het oppervlakte water geloosd kan worden. Boven

dien bevat 1 kg percolatiewater nog 1 mg lood en 0,02 mg cadmium (Wijkj 1982). 

De compostkwaliteit uit wegbermgras is redelijk (na opencompostering), het organi

sche stofgehalte is laag (kan misschien door aanpassing van het composteerproces 

verhoogd worden) en de gehalten aan Pb en Cd zijn resp. 17,2 - 21,6 mg en 0,14 

0,43 mg per kg compost. Deze gehalten zijn Jaag vergeleken met de huisvuilcom

post en de onderhoudsmeststoffen. 

In gesloten systemen zou wegbermgras zonder problemen lli het huisvuil gemengd 

kunnen worden. 

3.3 -2 VEEG- EN SCHaFFEL VUIL. 

Het organische deel van het veegvuil (hoofdzakelijk blad) en schoffelvuil kan evenals 

het wegbermgras zondermeer gecomposteerd worden. Veeg- en schoffelvuil kunnen 

wat betreft de materiaaleigenschappen voor compostering gelijk gesteld worden 

aan wegbermgras. Verontreinigingen (blik, plastic, en grote stukken hout) zuBen 

verwijderd moeten worden (voor of na compostering). 

3.3 -3 SNOEIHOUT. 

Versnipperd snoeihout kan zonder bijmengingen gecomposteerd worden. Momenteel 

worden houtsnippers echter vaak gebruikt als toeslagstof voor slibcompostering. 

Mengen van houtsnippers bij huisvuil is af te raden daar hout vee} langezamer 

uiteenvalt en daardoor met de restfraktie afgezeefd zou worden. 

Daarnaast worden houtsnippers als mulchlaag, als strooisel voor voetpaden en als 

energiebron gebruikt. Gezien de aanwendingsmogelijkheden van versnipperd snoeihout 

kan gesteld worden dat houtsnippers eigenlijk al niet meer als afvalstof gezien 

kunnen worden. 
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3.4 LANDI TUINBOUW AFVAL. 

Landbouw afvalstoffen kunnen in het algemeen gemakkelijk gecomposteerd worden. 

Men moet echter weI oppassen voor eventuele ziektekiernen zoals bijvoorbeeld 

de aardappelwratziekte in het aardappelloof welke niet vernietigd wordt tijdens 

het composteerproces. Het is dan noodzakelijk dat deze compost niet gebruikt 

wordt voor het bemesten van aardappelvelden. 

Bovendien kunnen landbouw afvallen die bespoten ZlJn met allerlei chernische midde

len problemen geven voor de kwaliteit en bij de afzet van de compost. Men dient 

derhalve te weten welke chemicalien zijn toegediend en of voldoende verdunning/af

braak bereikt kan worden. 

Compostcren (acroob) van puur lund/tuinbouw afval kan voor afvallen die zcer 

veel vocht bevatten moeilijkheden opleveren (vocht/lucht verhouding). Dit probleem 

is eenvoudig op te lossen door drogere afvalstoffen bij te mengen. 

Naast compostering zou ook een groot deel van de landbouw afvallen gebruikt 

kunnen worden voor de veevoerproduktie. 

3.5 ORGANISCH INDUSTRIE AFVAL. 

Zuiver organisch industrie afval zoals aardappelvezel, bietenpulp, bierborstel, vinasse 

en melasse kunnen eenvoudig verwerkt worden tot veevoer. Enkele van deze af vallen 

zouden ook geschikt kunnen zijn voor single cell prote'i"n production. 

Deze afvalstoffen kunnen ook gecornposteerd worden en daarbij zelfs dienen als 

toeslagstof voor b.v. het composteren van zuiveringsslib. Indien de industriele organi

sche afvalstoffen niet verontreinigd zijn met zware metalen of plastic, enz. zal 

verwerking geen probleem vormen. 

Momenteel is van een klein deel van deze afvalstoffen bekend op welke wijze deze 

verwerkt worden. Een inventarisatie moet uitwijzen of niet een groter. deel nuttiger 

verwerkt/aangewend kan worden 

3.6 BIOMASSA UIT NATUURTERREINEN. 

De biomassa uit natuurterreinen, bestaande uit: snoeihout, heide- en grasheideplag

gen, afval uit riet en hooilanden, kan gecomposteerd worden. Dit materiaal zou 

afhankelijk van de samenstelling) ook gebruikt kunnen worden als toeslagstof. 

Dikwijls zal echter een groot gedeelte van het afval uit zand bestaan zodat de 

waarde als toeslagstof en compost gering zal zijn. 
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Door de aanwezigheid van stukken hout In het afval uit natuurterreinen zal tevens 

gezeefd dienen te worden. 

3.7 SLACHT AFV ALLEN. 

Het is wettelijk verplicht dat produkten gemaakt van dit type afval gesteriliseerd 

moeten worden. Momenteel worden (voor zover bekend) aIle siachtafvallen en kada

vers verwerkt tot veevoer te weten: diermeel, verenmeel en dierlijkvet. Deze pro

dukten worden daarna verwerkt in de mengvoederindustrie. 
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Hoofdstuk 4: COMPOSTERINGSPROCES EN COMPOSTK W AUTEIT. 

Van aIle afvalstoffen genoemd in hoofdstuk 3 vormen huisvuil en zuiveringssIib 

het grootste probleem. De afvalverwerkingssytemen (zie bijlage 1) verwerken huis

vuil, huisvuil in combinatie met zuiveringsslib of in enkele gevallen aIleen zuiverings

slib. De geproduceerde "organische fraktie" wordt in alle gevaHen compost genoemd. 

AanvankeJijk was het doel van veel system en de hoeveelheid afval zoveel mogelijk 

te reduceren, hetgeen inhoudt de organische fraktie zover mogelijk at te breken. 

Oaarna kan de overgebleven kleinste fraktie, welke voor een deel bestaat uit organi

sche stof, als compost "verkocht" worden. Meestal wordt de afgezeefde fraktie 

echter betiteld als afdekgrond voor stortplaatsen! 

In enkele gevallen is men nu meer aandacht aan de compost gaan besteden. Oik

wijls wordt verondersteld dat de compost fijn van struktuur moet zijn en dat de 

organische stof volledig afgebroken moet worden. Oeze foutieve indruk is ontstaan 

uit het beeld van de "mooi" uitgezeefde fraktie (van b.v. de VAM-compost). 

Er worden op het moment 2 uitdrukkingen gehanteerd waarvoor echter geen vast 

omschreven definities bestaan, n.l. verse en rijpe compost. 

Verse compost is de benaming voor compost welke gedurende een "korteB tijd een 

composteringsproces heeft ondergaan en die, na op hopen te zijn gezet, weer een 

temperatuurstijging te zien zal geven tot + 60°C. Rijpe compost is meestal de 

benaming voor compost welke een zodanig composteringsproces heeft ondergaan 

dat geen noemenswaardige temperatuurstijging meer zal optreden na beluchten 

(op hopen zetten). 

Soms wordt nog een onderverdeling gemaakt in de kwaliteit van de compost. Oit 

is dan gebaseerd op de fijnheid van uitzeven van de compost na het composteerpro

ces. De fijnst uitgezeefde fraktie lijkt het beste en heeft daardoor de benaming 

van de hoogste "kwaliteit" gekregen. 

Aangezien er nog geen standaard methode aanwezig is om de compostkwaliteit 

en rijpheid te bepalen,zijn alleen de momenteel gebruikelijke richtlijnen gegeven. 

Oit houdt tevens in dat mensen die zich bezig houden met de marketing met een 

niet gedefinieerd produkt te maken hebben met dikwijls grote spreidingen in eigen

schappen. 

4.l RIJPHEID VAN DE COMPOST. 

Met de rijpheid van de compost wordt bedoeld de mate van stabilisatie van de 

organische stot. Tijdens het composteerproces worden de gemakkelijk afbreekbare 

stoffen (zoals suikers, zetmeel, protelen) het eerst aangetast. In het aerobe proces 
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stijgt tijdens deze afbraak de temperatuur tot + 65°C, het zuurstof gebruik zal 

daarbij hoog zijn, de pH zal iets dalen, de C/N verhouding neemt af en de organi

sehe afvalproduktcn worden zwakker van struktuur. 

Zijn de gemakkelijk afbreekbare stoffen eenmaal afgebroken dan zal de temperatuur 

dalen, het zuurstofgebruik (C.O.D.) minder worden, de pH zal stijgen, de C/N ver

houding zal ongeveer constant blijven en het gecomposteerde materiaal zal eruit 

gaan zien en ruiken als humus. 

De volgende faktoren worden (soms gecombineerd) gehanteerd am de rijpheid van 

de compost te bepalen (dee Is naar eigen inzicht): temperatuurverloop, zuurstofver

bruik (COD), C/N verhouding, reuk en struktuur van de compost en bepaling van 

het zetmeelgehalte. Deze indicaties zijn echter gedeeltelijk afhankelijk van het 

te composteren materiaal en kunnen soms grote spreidingen vertonen. 

De bepaling van het zetmeelgehalte, welke eerst geijkt moet worden op het type 

afval, geeft volgens Lossin (Lossin; 1971) een goed en betrouwbaar beeld van de 

mate van stabilisatie. 

Aangezien na stabilisering volgens de methaangistigsmethoden toch een aerobe 

nacompostering nodig is, zou het rijpingscriterium gebaseerd kunnen worden op 

de aerobe stabilisatie. 

4.2 KWALITEIT VAN DE COMPOST. 

Dc bcldngrijkstc cigellschap van compost is de struktuurverbcterende en bufferende 

werking van de in de compost aanwezige organische stof. Het composteerproces 

zal er derhalve op gericht moeten zijn een zo hoog mogelijk "stabiel tl organisch 

stofgehalte in de compost te houden. De stabiliteit is direkt gerelateerd aan de 

rijpheid van de compost. 

De bemestingswaarde van compost kan aangeduid worden in de vorm van N, P, 

K waarden. De bemestingswaarde van de compost is minder belangrljk omdat deze 

desgewenst nog aangevuld kan worden met een kunstmeststof. 

Om de kwaliteit van de geproduceerde compost van de in bijlage 1 genoemde syste

men te kunnen vergelijken zou men van alle composten analyse rapporten moeten 

hebben waarin vermeld: 

I. organische stofgehalte, 

2. C/N verhouding, 

3. bemestingswaarde uitgedrukt in gehalten N, P en K, 

4. gehalten aan zware metalen en me'!: name Zn, Cu, Cr, Cd, Pb en Ni, 

5. hoeveelheden verontreinigingen (glas, plastic, enz) zowel in gewicht als In aantal 
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deeltjes per eenheid compost. 

Bovendien moet ook rekening gehouden worden met het feit dat verschillende syste

men huisvuil samen met zuiveringsslib verwerken. 

Ook mag de restfraktie (qua samenstelling) niet vergeten worden, daar deze fraktie 

de effectiviteit van het systeem weergeeft. 

De compost zal voor de verkoop gezeefd dienen te worden omdat "te grote" deeltjes 

moeilijkheden bij de verdere verwerking of bewerking kunnen geven. Kwaliteitsaan

duiding gebaseerd op de fijnheid van uitzeven van de compost is een weinig of 

niets zeggend kwaliteitsverschil. 

4.3 COMPOST UIT HUISHOUDELIJK AFVAL. 

Verwerking van huisvuil door middel van compostering is een eenvoudige en goed

kope manier van verwerking. Een groot deel van het afval bestaat uit organisch 

materiaal dat een goede compost kan opleveren. Er zitten in huisvuil echter ver

schillende afvalstoffen die de compost sterk in waarde doen dalen. Allereerst zijn 

dit de verontreinigingen zoals glas, plastic en metalen. Glas, in de vorm van splin

ters of afgeronde korrels, is een moeilijk te verwijderen materiaal. Vooral de aanwe

zigheid van splinters is erg nadelig omdat deze (indien de compost gebruikt wordt 

In de land/tuinbouw) tijdens de oogst in de produkten terecht kunnen komen. Plastic 

is vooral een ontsierende stof en is, voar zover bekend, geen voor planten nadelige 

stot. Nonferro-metalen kunnen plaatselijk hoge tot giftige concentraties aan metalen 

veroorzaken en zijn daarom in compost niet gcwenst. Indien de compost, verontrcini

gd met giLlS, plastic en meiLdcll, voor grJsland gebruikt wordt kan dit voor de dieren 

(door consumptie) nadelig zijn. 

Naast verontreinigingen zoals glas, plastic en metaal komen in de compost ook 

dikwijls hoge concentraties aan sporenelementen (zware metalen) voor. Deze concen

traties beperken veel toepassingsmogelijkheden van huisvuilcompost. Verwijdering 

van deze zware metalen uit de compost is niet mogelijk, zodat aIleen verlaging 

te bereiken is door ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk zware metalen in de 

compost terecht komen. 

Wil men uit huisvuil echter een bruikbare compost halen dan zal er een aanzlen

lijk betere scheidingsmethode (deels voor compostering) of een gescheiden inzameling 

nodig zijn. 



- 33 -

Hoofdstuk 5: CONCLUSIES EN AANBEYELlNGEN. 

Compostering van organische afvalstoffen levert over het algemeen weinig proble

men op. Het verschil in de geproduceerde compost tussen de composteersystemen 

(de scheidingsmechanismen buiten beschouwing gelaten) is het gehalte aan gestabili

seerde organische stof en de tijd waarbinnen deze stabilisatie plaatsvindt. Naar 

mate het proces beter te sturen is, kan het gestabiliseerde organische stofgehalte 

hoger gehouden worden. 

De system en die organische stof stabiliseren volgens de methaangistingsmethoden 

zijn alle nog in een min of meer experimenteel stadium. 

Omdat er nog geen normen zijn waaraan compost moet voldoen worden aile verkre

gen organische frakties "compost" genoemd. 

Bij een marketing studie zal men er zich terdege van bewust moeten zijn dat er 

geen "standaard produkt" compost bestaat. 

De meeste system en kunnen echter hun composteerproces weI zodanig aanpassen 

dat wat betreft de mate van stabilisering een goede compost verkregen kan worden. 

De verwerkingskosten per ton afval met bestaande systemen bedragen ongeveer 

f 30,-- tot f 90,--. 

De meest problematische organische afvalstoffen zijn de met zware metalen ver

vuilde afvalstoffen zoals zuiveringsslib en In mindere mate huishoudelijk afval. 

Oplossing van het zware metalen probleem In zuiveringsslib zal gezocht moeten 

worden in zuivering aan de bron of verandering van produktieprocessen. 

Yermindering van de gehalten aan zware metalen in huishoudelijk afval zal misschien 

te reaHseren zijn door of afscheiding van bepaalde afvalstoffen aan de bron (geschei

den inzameling Den Bosch) of mechanische scheiding veer het composteerproces. 

Dit zal nader onderzocht dienen te worden (zie bijlage 6). 

Yerontreinigingen zoals gJas, plastic, rubber enz. in de compost uit huishoudelijk 

afval zullen door betere scheidingstechnieken verder geminimaliseerd moeten worden. 

Aangeraden wordt een onderzoek in te stellen naar verschillende scheidingstech

nieken (eventueel in een bepaalde volgorde) en hun effectiviteit gerelateerd aan 

spreidingen in het vochtgehalte (j.v.m. plakeigenschappen van de organische stof). 

Als start zou men kunnen beginnen met de bestaande toegepaste scheidingstechnie

ken gerelateerd aan de kwaliteit (zie hoofdstuk 4.2) van de verkregen compost. 

Bovendien moet aandacht besteed worden aan het "wegwerpgedrag", daar de organi

sche fraktie dikwijls "verpakt" is in plastic, glas of metaal, hetgeen extra problemen 

met zich mee kan brengen. 
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Er zou een inventarisatie gemaakt moeten worden van de organische industrie 

afvallen, waarbij vermeld wordt waar deze op het moment verwerkt/gestort worden. 

Anaerobe waterzuiveringsreaktoren zijn momenteel pas op semi-industriele schaal 

ingezet. 

Vermindering van de hoeveelheid huishoudelijk afval zou kunnen geschieden door 

"zelfcomposteren in eigen tuin" te bevorderen. Daarvoor moet dan weI een "bedrijfs

zekere" methode gegeven/ontwikkeld wordet 
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SAMENV A TTING. 

De opzet van dit onderzoek van het Waste Management Project is het inventarise

ren van hoofdlijnen in de composteringstechnieken met als doel de verwerking van 

organisch afval tot compost. 

Uit deze literatuurstudie (en enkele reisbezoeken) is gebleken dat de composterings

processen op zichzelf weinig of geen problemen vormen. 

Van de verschil1ende "organische" afvalstoffen die tot compost te verwerken zijn 

vormen zuiveringsslib en huishoudelijk afval het grootste probleem wegens de veront

reiniging met zware .metalen en glas, plastic, enz. 

Uit het oogpunt van de hygiene wordt aangeraden huishoudelijk afval 10 gesloten 

systemen te composteren. 

Het vergelijken van de verschUlende composteringstechnieken (met scheidingstech

nieken) in relatie tot de kwaliteit van de compost is zeer moeilijk omdat er nog 

geen normen zijn vast gesteld betreffende de "rijpheid" en "kwaliteit" van de compost. 

Bi) marketing studies zal er derhalve terdege rekening gehouden moeten worden 

met het feit dat het produkt "compost" niet gedefinieert is als een produkt dat 

aan bepaalde eisen moet voldoen. 

In Brabant wordt momenteel onderzoek verricht naar gescheiden inzameld huishoude

li)k afval. In aansluiting op dit deelprojekt kan onderzocht worden of door geschei

den inzameling de verwerking van de organische fraktie uit huisvuil eenvoudiger 

is en aanmerkelijk betere compost oplevert, met name wat betreft zware metalen. 

(zie vervolg onderzoek bijlage 6). 
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BIJLAGE I: MUNICIPAL COMPOSTING SYSTEMS. (uit Raw Materials vol. I) 
_ ...... 

type and system From Aeration Agitation References (z.o.z.) 

In heaps: 

Buhler F - S N I 6,8,9,10,21 
Dorr-Oliver F - S N U or I 6,8,21 
Indore/Bangalore F - S N I 3,1l 
Svedala-Arbra F - S N + F I Raw Materials 
Tollemache W N + F I 11 
van Maanen F - S N I 3,5,12,21 
Biotank Annular W F U 5,6,7,21 

In batches: 

Stacks: 
Caspari-Brikollare Briquettes N U 8,11,21 

Special chambers: 
Beccari S F U 3,5,7,21 
Boggiano-Pico S F U 5,7 
Fermascreen/Thompson R N I 9,11,13 
Kneer 5 F U 21 
Mitchell Eng. S N I 3,5,12,14 
Prat S Usually N U 5,6,21 
Renova S F U 15,16 
Cifal S F U 21 

Continuous Flow: 

Carel-Fouche P. 5 floors N + F I 21 
Crane P. 3 floors F C 11 
Dano R Usually F C 3,5,12,17,18,21 
Earp-Thomas/Fertilia/ C. 8 floors F C 3,5,6,7,8,12,21 
Multibacto 

Eweson R F C 3,6,12 
Fairfield-Hardy C F C 3,11,21 
Head Wrightson R F C 9,19 
Jersey /Thomson P. 5-6 floors N I 5,6,12 
Natur izer / Westinghouse P. 6 floors F C ] 1,20 
Nusoil C. 6 floors F C Raw Materials 
Riker P. 4 floors F / I I 
Schnorr C. I I Iloors F C 21 
Snell P F C II 
Triga C F C II,S,) 1 
Yarro P. 6 floors F C 11 

• 

Free-standing F S Natural N 
Between walls W Forced F 
Stationary S 
Rotary R Undisturbed U 
Cylindrical C Intermi ttent I 
Parallel pi ped P Continuous C 
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Bijlage 2 

Tabel uit Raw Materials vol. 1 blz.208 

Compost system 
ODA 

Windrow 

- 40 -

Carel-Fouche 
continuous 
digester 

Peabody Nusoil Svedala-Arbr~ 
continuous (windrow) 
digester 

------------------~----------~-------------+-------------.. ~------------
Built 

Location 

1964 

fLagny, France 

Population served 104,600 

Rated plant capacity 120t/day 

Refuse treated/day 

Compostable material 
produced/day 

Compost produced/day. 

Incinerator for 
berning rejects 
included in systems 

Operating staff 

Elec trici ty 
cor.surued / t 

Water consumed/t 

Oil consumed/ t 

Capital cost of 
plant 

Operating costs/ 
tonne input 
refuse 

Selling price of 
compost/tonne 

Costs based on 
values in 

112.3t 

77.9t 

Yes 

11 

11.5 KWH 

a.16m3 

0.38 1 

£2. 5m( 1977) 

f.2/t 

£0.70 

1974 

Reims, France 

205,000 

210t/d 

142.8t 

85.7 t 

Yes 

18 

25Kw'H 

£2.2m(1977) 

[8.10/t 

£1.74 

France 

(1977) 

300t/d 

lSOt 

No 

13 

42 KWH 
3 0.17 m 

0.21 1 

0.7 m(l977) 

f.2.74/t 

U.K. 

1974 

Odense, Denmark 

187.500 

250t/day 

34t/hr. 

16lt 

No 

4 

11 KWH 

£0 • Sm (1974) 

£0.6 m(1977) 

f.7.73/t 

Denmark 
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Kosten bij verwerking vol gens het DEPOTHANE systeern. (schatting 1982) 
energie 

Jaar Personeels- elektra diesel- onder- over- totaal CW 20% 
kosten olie ooud head 

1 450 550 400 1000 240 2640 2199 

2 450 550 400 1000 240 2640 1832 

3 550 550 400 1000 250 2750 1589 

4 550 400 1000 195 2145 1033 

5 550 400 1000 195 2195 862 

6 550 400 1000 195 2145 718 

7 550 400 1000 195 2145 598 

8 750 400 1000 215 2365 551 

9 750 400 1000 215 2365 458 

10 750 400 1000 215 2365 380 

Totale exploitatiekosten gerlurende eerste 10 jaar 10222 

De berekening van het verwerkingstarief is gebaseerd op: 

a. jaarlijkse aanvoer van huisvuil van 120.000 ton. 
b. geinvesteerd kapitaal eerste 10 jaar 28.401 miljoen. 
c. exploitatiekosten eerste 10 jaar 10.220 miljoen. 
d. exclusief kosten residu-afvoer. 
e. exclusief opbrengsten uit verkoop biogas en organische meststof. 
f. geen opbrengst gedurende het eerste jaar. 

Voor het bepalen van de verwerkingsprijs op dit moment zijn de 
bat en van het Depothane proces gedurende de eerste 10 jaar bere
kend bij 20% rendement, afgezet tegen de kosten. 
Zijn baten en kosten in evenwicht dan is de daarbij behorende prijs 
het verwerkingstarief bij 20% rendement op het totale gelnvesteer
de vermogen. 
Het verwerkingstarief voor Depothane bedraagt f 90,-- per ton. 
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Bijlage 2 

Verwerkingsschema en verwerkingskosten van enkele systemen uit iv1Lill- und Abfall

beseitigung, Kumpf, l\;iaas , Straub. 

Beispiel: Schweinfurt 5810 

Kompostwerk Schweinfurt 
Stand: September 1980 

Bearbeiter: Friedrich Merz 

Allgemeine Angaben 

Einzugsgebiet: Kreisfreie Stadt Schweinfurt und flinf Gemein
den aus dem Landkreis Schweinfurt 

Angeschlossene Einwohner: 79 000 

Verwendete Abfiille: 

System: 

lnbetriebnahme: 

Leistungszahlen 

Anzahl der Pressen: 

Mittlere Leistung: 

Betriebszeit: 

Jahresleistung: 
(Normalkapazitiit) 

Kapazitiitsausnutzung: 

Beschrelbung der Anlage 

Hausmilll und Faulschlamm 

Brikollare 

1965 

80 Tonnen pro Tag - mit der iiberalteten 
Presse konnen z. Zt. nur 30 Tonnen pro Tag 
verpre6t werden 

5 x 8 Stunden pro Woche 

20 000 Tonnen Miillfaulschlammgemisch pro 
Jahr 

Jahresleistung x 100 = 19278 x 100 96,4 % 
Normalkapazitiit 20 000 

1m Kgmpolitwerk wird Faulschlamm aus der nahegelegenen Zentralklar
anlage der Stadt Schweinfurt einwohnerglelch mitverarbeftet (Abblldung I). 

MilUaufbereitung IAbb. 2) 

Zwei Miillbunker mit je 90 ml Fassungsvolumen, waagerechtem Platten
band 2 m breit, Handauslese filr 2 Personen (z. Zt. mit 1 Mann besetzt). Uber
bandmagnet fur Grobeisenleile. Zwei Raspeln mit je 5,5 m Durchmesser so
wie Lochooden mit 30 mm LOcher und zusatzlichen ReiBziihnen auf dem Bo
den und an den Wandungen, Schleusen fUr Raspelaustrag. Leistung je RaspeJ 
4-4'h Tonnen Hausmiill pro Stunde. Feineisenmagnet ilber dem F6rderband 
fUr Raspelgut. Entsplitterung mit schienenbestucktem Rotor, 1450 Uimin, 
Antrieb 22-kW-Elektromolor, ballistische Trennung im geschlossenen Wurf
kasten, F6rderschnecke mit zwei entgegengesetzten Austragsrichtungen 

MuA 60. Ltg. 1lIIBl 3 



5810 Beseitigung von Abfallen dUTch Kompostierung 

"1 

Abb. 1 Kompostwerk Schweinfurt, Gesamtansicht; rechts oben im BUd die 
Verbrennungsanlage der GSB 

tiber gelochtem Trogboden (Eigenbau), Loch-0 8 mrn. Trennung in innertes, 
Feinglas/Sand und kompostierbaren Hausmiill. Der Raspelaustrag und die 
Leichtstoffe aus der Handauslese werden def Verbrennung, Glas, Sand 
und Innertes aus der Entsplitterung der Deponie zugefUhrt. AusgeJesenes 
Glas und der gesamte Metallschrott werden zur Wiederverwertung abge
geben. 

Brikollareauibereilung IAbb. 2) 

\lulldosierbunkef mil 12 Ill) Fassungsvermbgen, 
auf FbrdPrband ZlIm Doppelw('llellmischer. Parallel zum Mullzutrag winl (·nt· 
wa<.,~prter r"luischldllllll aus einem Schlammdosierbunker stptig zug(,f(ihrt. 
EntwdSSl'lIlllg dC's Schlalllnws von 92 % auf 75 % Wassprgphalt durch zwei 
Sc!1lammzentrilugen mit 12 m) und 8 Ill) 

\\'a~sergphillt tips Mi.ill-Fdulschlamrngemisct1l's 50-55 Gr·w.')6. Bri 
IH('SSP mit Schldgvprriiehtung s. Abbildung 2, Lpistung z. ZL nur 
TOflllPf} pro T,ry - die Instdllation pirwr flPUf'1l BrikolldfPprpss(' mit W,r1k
"'rdichtullg unll ('ilWf Lpistung von 80 TnlllH'fl pro Tdg isl vorYf's('Il(·[l. 
Pfu!lIiflO(, 20 x :10 x 15 elll groll, 100 StUck auf BI('cilp.rll'llC', G('wicht ('.1.1 

Z\H Rottdldllp Illit GallPlstilplPr. Absl'lzpfl dl'r Slappl ttil'lIl 
<lfl dicill dul aspil<lltiPftPIl Bodell. Drpi WociH'1l intpnsivp ROUt> in dpI 

flail", in kdlltin Jdhn'sz('itPfl IdllgPf. 
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Abb.2 Miill- und Brikoll<lfl'dldlJ{>fpitung 
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5810 Beseitigung von Abfallen durch Kompostierung 

ongerottete Brikollare- Presslinge 

Fein
Zerklei
nerung 

0-30 mm 

Kompost

Miete 

... 
U) 

8. 
E 

il 
~I 

U-

t 

noch t 1/2-2 MOQ,I Fein-Zer· 
kleinerung M i etenrotte 

Trommel 
Sieb 

15 mm Siebrest 
>lSmm 

<ISmm 

... Fertigkompost IKompost
Miete 

nach 4 - 6 Monaten 
Mi et enrotte 

Trommel
Sieb 

8 mm Siebrest 
8 -15 mm 

<8mm 

Spezialkompost ... --- Kompost

Lager 

Abb. 3: Kompostaufbereitung 

6 

Beispiel: Schweinlurt 5810 

Kompostaufbereitung (Abb. 3) 

Aufnahme der angerotteten PreBlinge durch Schaufellader. Transport zur 
fahrbaren Miihle auf dem Kompostlagerplatz. Vermischen mit unverpreBtem 
MliJl-Faulschlamm·Gemisch, Feinmahlen und anschlieBendes Aufschutten in 
ca. 5 m hohe Frischkompostmieten liber schwenkbares Forderband. Her
stellung von Fertigkompost und Spezialkompost erlolgt nach weiterer 
Ratte durch nochmaliges Feinmahlen und Sieben auf 15 mm und 8 mm (vgl. 
Betriebsschema Abb. 3). Die beiden Trommelsiebe wurden selbst gebaut, sind 
gleich groB und konnen mit derselben Unterkonstruktion freistehend oder 
mit der Feinmlihle gekoppelt betrieben werden. Zur Zeit werden 98 % der 
Kompostproduktion als Frischkompost an Weinbaugenossenschaften 
sowle 1,2 % als Fertigkompost und 0,8 % als Spezialkompost an Ge
werbe· und Hausgartner verkauft. 

Kompostplatzflache 7368 m', davon 4930 m! asphaltiert. die Befestigung der 
DifferenzWiche ist vorgesehen. 

8etriebserfahrungen 

Der Absatz unseres erzeugten Kompostes ist problemlos. Die GroB
abnehmer lassen den Frischkompost durch Fuhrunternehmer im Kompost
werk abholen. Der Fertig- und Spezialkompost wird ebenfalls von den Kun
den selbst im Werk abgeholt. An elne Erweiterung des Verkaufs \iber DriHe 
(Vertriebsgenossenschaften, Warenhauser usw.) 1St vorlaufig nicht gerlacht. 
Schriftliche Werbung erfolgt in Fachzeitschriften des Frankischen Wein- I 

baues und durch Verteilung von Prospekten heim Verkauf und bei Fuhrun· ~ 
gen im Werk; mlindliche Werbung durch Beratung. ~ 

rI11.iilJitf t
) 

Abb.4: Mulldosierbunker, Doppelwellenmischer links und Brlkollarepresse 
unten im Blld 

MuA 60. Ug. IIIISt 7 



5810 Beseitigung von Ab/allen durch Kompostierung 

Inhaltsstoffe 

Aus einer groBen Anzahl von Kompostuntersuchungen wurden foJgende 
Inhailsstolfe ermittelt: 

Nutzoore organische Stoffe 
Gesamtsl.kkstoff 
Phosphorsaure 
Kali 
CaJciumoxid 
Magnesiullloxid 
Wassergehalt 

Spurennahrstoife 

Kupfer 
Mangan 
Bor 

Ablallmengen 1979 

Angelieferter Hausmull 
Entwasserter Kliifschlamm 

Abfi:lllmenge gesamt 

Nebenprodukte 

Glasau~lese 

Metallschrott 
Reststoffe aus Hausmull 
Abfuhr von entw. Kliirschlamm zur Dep0l1le 

25-35 % i. TS 
0,8 % i. TS 
0,8 % i. TS 
0,35 % i. TS 

4- 5 % i. TS 
0,6 % i. TS 

30 % i. US 

300 ppm i. TS 
430 ppm i. TS 

38 ppm 1. TS 

17644 t 
2Jl:U 
24757 t 

174 t 
551 t 

4 129 t 
635 t 

5489 t 

Verarbeitetes Miill-Klarschlarnrn·Gernisch 24 757 t - 5 489 t 19278 t 

Komposterzeugung jiihrlich ca, 14000 I 

Kompostverkaui 1979 

Frischkompost 16610 t 
Ff'rtigkomposl 250 t 
SpezialkOillpost ~ 

Kompost insg('~""li 16936 t 

(HH'rin, isl eim' lJIwrlagerung aus dern Jahr 1978 enthalten.) 

Baukosten (1965) 

Maschillt'll Ulld Zubehor 
Gdkiud(' und AuBellill1lagPIl 

Bdukosll'll gpsdillt bpi Inbplriebnahme 

10 

OM 2 185 000,
OM 2231000,
OM 4'416 OOO.~ 

Beispiel: Schweinlurt 5810 

Betriebskosten einschl. Kapitalkoslen 1979 

I. Bet riebskosten 

LOhne und Gehaltef 
Sonstige pl'rsonenbezogtml' Kostpn 

Reparaturpn 
Energie. Wasser 
SOllstige B€,triebskosten 
Transportkosten 
V f'rwaltungskosten 
Steuern. Abgaben, Versieh<?rungen 
SUIllIIW Betriebskosten 1979 

2. Kapitalkosten 

Abschreibung und Verzinsung 

3. Gesamtkosten 1979 

OM 407747,
OM 10863.
DM 132658,
OM 139007,
OM 91728,
DM 108600,
OM 311463.
DM 12516,-
OM 1 214 582,-

OM 346 252,-'
OM 1 560 834,-

Von den Gesamtkosten von DM I 560834,- entfielen auf: 

Mtillaufbereitung und Verarbeitung OM 1 129364,-
Schlarnmentwiisserung und Verarbeitung DM 431 470.-

Erlose 1979 

Kompostverkauf 
Schrottverkauf 

GesamterlOs 1979 

Richtzahlen (19791 

OM 211989,
OM 2300,
OM 214289,-

Energiebedarf 18.98 kWh pro Tonne Hausmull 
Kostenstruktur der Betriebskosten (= 100 %) 
PersonalkostE'n 
Sonstige personenbezogene Kosten 
Unterhaltung, Reparalur 
Energiekosten 
Sonstige Betriebskosten 
Tra nsporl kosten 
Verwaltung 
St"Ilt'rIl. AI>gdben. Vprsicherung('11 

(;(,~dll1llJl'lllt'hskosh'll 

(;"Silll1\ ka pil a I kosiI'll 

!'-IliA 60, Ltg. !!I/8l 

33,6 % 
0,9% 

10,9 % 
11,4 % 
7,6% 
8,9% 

25.6 % 
1.1 % 

77,8% 
22,2 % 

11·14 

.j::
\.n 



Beispiele: Duisburg-Huckingen 5810 

Kompostwerk Duisburg-Huddngen . 
Stand: August 1964 

Allgemeine Angaben 

Einzugsgebiet: 
Angeschlossene EinwohnN: 

System: 

lnbetriebnahme: 

Leistungszahlen 

Zahl der Biostabilisatoren: 
Mittlere Leistung einer Einheit: 
Betriebszeit (Ein- und Austrag): 
Jahresleistung (Normalkapazitat): 
Kapazitiitsausnutzungsgrad: 

Beschreibung def Anlage 

Teile der Stidstadt von Duisburg 
lIausmuli maximal 120000 
Klarschlamm 70000 
Me(.banische Vorrotte System Dano
Biostabilisalor 
Nachkompostierung auf Mieten 
Dezember 1957 

2 
40-50 t/8 h bei SUigiger Vorrotte 
5 X 8 Stunden/Woche 
25000 Jato (bei 5tiigiger Vorrotte) 
etwa 62 % 

Das Komposlwerk wurde unmitlelbar neben der Klaranlage Duisburg
Bucking-en errichtet. Beide Anlagen unterstehen dem Stadtreinigungsamt. 

Das Kompostwerk ist als Z will i n gsa n I age aufgebaut. Die folgen-
den Angaben gelten fUr e i neE i n h e i t. ;::: 

Rohmullbunker 40 mS Inhalt (Abb. 13) mit waagerechtem Platten band,! 
2 m breit, 2 Vorschubgeschwindigkeiten. Querbalken mit Stahlzinken zur 
Dosierung und gegen Verstopfungen beim Austrag. Flach ansteigendes 
Gummiforderband, Trommelmagnet in def oberen Umlenkrolle, Eisenteile 
tiber Rutsche zur Schrottpresse. Feinmullsieb nich! mehr in Betrieb, da 
Ascheabsiebung nicht erforderlich, dient jetzt als Schuttelrutsche zur Auf
gabe auf Leseband, Hamlauslese (NE-Metal!, Glas, Lumpen, Sperrstoffe. 
Steine usw.). 

Aufgabe in Biostabilisator uber Quer-Forderband. Trommel- rJ;; 3,SO m, 
Lange 26 m (Abb. 14). Antrieb tiber zwei Motoren fUr 0:; Umdr.'Minute 
(Tagbetricb) und 0,15 Umdr.iMinute (Nachtbetrieb). Innenauskleidung mit 
Korben aus Winkelprofilen, zwischen denen sich im Betrieb eine reste 
Feinmtillschicht als Korrosiansschutz bildet. S chI a m m z u gal· e im 
Sommer 2-5 010 fltissiger Schlamm mit 87 -I. W. G., im Winter 10 % uher 
Schlammpumpen. AuBerdem Zugabe von stichfestem Schlamm tiber den 
Milllbunker entsprechend dem Wassergehalt der Rohkompostmischung. 
1m Sommer 40--SO 0/0, im Winter 25--30 0/0 je nach Gehalt an org. Tracken
stoffen. Luftzugabe tiber Ventile langs der Tromme)wand, Reinigung der 
Abluft tiber NaBabscheider und Strahlgaswiische in 3 Slufen, 2. Stufe 
CI02-Zugabe (Abb. 15). Austrag aus Biostabilisator kontinuierlich, '!in
gebautes Grobsieb nur 2ur Verleilung. 

Querforderband zum Kampostsieb (Doppeldecker) mit Loch-tt> 30 mm 
oben (halbe Langel und 15 mm unlen. Siebrest abgelagert. Siebdurchfall 
von beiden Einheiten (\\If gemeinsames Austragsband zur Scherben
abscheidung. Kompastbunker (Abb. 16). 

\l11A 11. {.1<I. 196'1 15 
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_. ___ •• ~_~ 0 __ - __ • __ •• _" __ • ___ • __ " 

Kompostpiatz 3000 m!. Mielen 1.0 bis 1,8 m hoch, drei Mondle ohne 
Umsetzen. 

Abb. 11 

.... ,;.--" 
"., "" 

Betriebserfahrungen 

-- .... - -:1 
--1/ 

und Komposlwerk Duisburg-Huckingen, Lageplan. 

Nadl Inbetriebnahme des Kompostwerkes Iraten wahrend der warmen 
Jahreszeit unangenehme Geruchsbildungen auf, die anschelnend teils auf 
ungenugende DutchlUftung, teils auf zu hohe Feudltigkeit der Abfalle VOt 
aHem 1m Sommer zuruckzufUhren waren_ Da die Anlage un mit tel bar 
neb e n e i n e m W 0 h n 9 e b jet errichtet ist, muBte sie in den ersten 
Jahren wahrend der Sommermonate stillgelegt werden. Nadl Einbau einer 
dreistufigen Abluftwasche mit Chlordloxyd-Zugabe konnte die Anlage seit 
1962 0 h neB e a n s tan dun 9 e n durdlgehend belricbcn werden. Da 
die Abluftwasche hohe Stromkoslen erfordert, soli sie versuchsweisE; dUrch 
ein Erdfiltet (5. Beispiel Genl-Vilette) ersetzl werden. . 

16 
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Die urspriinglich lur Qualitalsverbesserung des Kompostes vorgesehene 
Feinmullabsiebung konnte aufgegeben werden, da die feinen mincra
lisdlcn Antcile 1m Komposl zur AufIod<erung der schweren Boden im 

KWr1><hloWlM. 
~"lIlt 

Lw', ~ ------;-1' 

-
f----... Sc:tv.ott 

II • ......... 

1----.......... .. -
~ "-

.I • ..... f$tol'l~ 

1 
Mult· .. .,.'"~~ .... ~(,...,In9"'~ ...... } 

Abb.12 Kompostwerk Duisburg-Hud<ingen, Betriebssdlema_ 

Absatzgebiet des Werkes beitragen. Damit konnte gleidtzeitig die Staub
entwicklung im Inneren der Halle weitgehend herabgesetzt werden. 

Die Zugabe von stichfestem KHirschlamm im Rohmiillbunker kann w 
Verklebungen der Fordereinrkhtungen fiihren. Der Sdtlamm wird daher 
zum Teil mit Frischkompost aus dem Biostabilisator vermisdtt und zur 
Naduolte aufgesetzt. Zur innigen Durchmisdtung werden Dungstreuer eill
gesetzt. Da das Kompostwerk nur fUr einen Teil der Stadt Duisburg errkh
tet wurde, kann die Rohmiillzufuhr an die effektive Leistung der Aggregate 
angepaBt werden_ 1m Sommer wird zeit weise nur ein Biostabilisator be· 

}'luA 11 Lfll P."i7 17 
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5810 BeseiUgung von Abfallstoffen dunn Kompostierung 

Abb. 13 Kompostwerk Duisburg-Huckingen. Ansicht von der Bunkerseite. 

Abb. 14 Kompostwerk Duisburg-Huckingen. Dano-Biostabilisaio·r. 

18 
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trieben, wahrend der zweite iiberholt wird. Aus deT tatsachlich dUTch
gesetzten Miillmenge kann daher nichl auf den spezifischen MiHlanfall je 
Einwohner und Jahr geschlossen werden. 

Abb. 15 Komposlwerk Duisburg-Huddngen. Abluft-Waschanla!:le. 

Der 1m Blostabilisator hergestellle und in Mielen kunzeitig nachyerot
tete Kompost win! gut verkauft, Abnehmer werden von der Betrieb,,
leitung beraten. Bei Bedarl wird .Edelkompost" durch Absieben VOII 

Lagerkompost auf einem 6-mm-Triangel-Sieb hergestellt. 

Kompostpreise: 
(1964) 

Frischkompost aus der Trommel ..... . 
Lagerkompost ..................... . 
Edelkompost fiir Groflabnehmer ..... . 

Abfallmengen (J 963) 

Hausmull ................... _ ....... . 
Klarschlamm rd. 87 % W. G .. __ ...... . 

in Sacken 

14500 t!Jahr 
930 t/Jahr 

zusammen ., .......... ... ......... 15430 IIJahr 

!'-IuA II. LJ.!. I!U'7 

9,- DM/Tonne 
12,- DM/Ton:H' 
18,- DMiTolllH' 
50,- DM/Ton 'j(' 

)') 

..,. 
00 
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Endprodukte (1963\ 
Frischkompost ............. ... . ... . 
Schrott ............................. . 
NE-Metall .......................... . 
Glas ............................. . 
Reststoffe (abgeJagert) .............. . 

8700 t!Jahr 
560 t/Jahr 

1 t/Jahr 
58 tfJahr 

4400 t/Jahr 

Abb. 16 Kompostwerk Duisburg·Hudtingen. Austragsband mit Kompost-
bunker. 

Baukosten (1957) 

Bau- und lnstallationskosten 1485000,- DM 
(ohne Abluftwaschanlage) 
Grunderwerb ...................... 115000,- DM 
(GeUinde 2. T. vorhanden) 

Summe Baukosten . . . . . . . . . . . . .. ... 1 600000,- DM 
Spezifische Baukosten (ohne Grunderwerb, 
bezogen auf Normalkapazitiit) ..... 59,40 DM/Jato 

Betriebskosten und angenommene Kapltalkosten (1963) 
I. Betriebskosten/Jahr 

und Gehalter .. ... . . . 77000,- DM 
Unterhalt, Reparaturen .......... 45000,- DM 
Energie (584000 kWh), Wasser, 01 48000,- DM 
Summe Betriebskosten .......... 170000,- DM 

II. Angenommene KapitalkosteniJahr 
Abschreibung und Verzinsung 
(9 % Annuitat) .................. 135000.- DM 

III. Angenommene Gesamlkosten/Jahr 305000,--- DM 

20 
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Erlose/Jahr (1963) 

Kompostverkau[ ................... . 
Sduottverkauf ..................... . 
Verkauf von Glas und NE-Metall .... . 

Summe Erlose 

Rlchtzahlen 

59000.-- DM 
30000,- DM 
1000,- DM 

90000,- DM 

Installierte Leistung .......... 230 k W (einschl. 34 k W fLir Abluftwasche) 
Energiebedarl ............. 36 kWh! Tonne Abfall 
Personalbedarf ............... 9 Mann 
Kostenstruktur Betriebskosten: 
Personalkosten ........... 45 "/0 
Reparaturkosten ............. 26 % 
Energiekostcn ................ 29 % 

Gesamtbetriebskosten ......... 56 Ofo 
Gesamtkapitalkosten .......... 44 Ofo 

Spezifische Kosten bel der gegenwartigen leistung 

Spez. Betriebskosten ............. 11 DM/t Abfall 
Spez. Kapitalkosten ..... ........ 8,70 DM/t Abfall 
Spez. Gesamtkosten ........•..... 19,70 DM/t Abfall 

Litel"aturverzeichnis -j::.-

(1) RoBberg, H., Kompostwerk DUisburg-Huckingen ein Jahr in Betrieb. 
Der Stadtetag, 12 (1959) H 4. S 3-6 

(2) Frechen, B .. Das Kompostwerk Duisburg-I-Iuckingen. Kommunalwirt· 
schaft 1965 H 9 S 356-361 

,tu'\ 11 Lhj 1%1 21 

\,!) 



Beispiele: Stuttgart-Mohringen 5810 

Kompostwerk StuUgarl-M6hringen 
Stand; Juli 1966 

Allgemeine Angaben 

Einzugsgebiet: 
Angesc.hlossene Einwohner: 
System: 

Inbetriebnahme: 

leistungszahlen 
Zahl def Siebraspeln: 
Mittlere Raspellcistung: 
Betriebszeit: 
Jahresieistung: 
(NormalkapaziUit) 
Kapazitatsausnutzungsgrad: 

Besdirelbung der Anlage 

Slidi. Vororte der Stadt Stuttgart 
70000 E 
Aufbereitung: Dorr-Oliver-Siebraspel 
Mietenkompostierung 
Reststoffverbrennung: Masch.-Fabrik 
Esslingen 
Oktober 1961 

1 
7 tfh 
5 X 8 Stunden/Woche 

13500 Jato 
97 0/ 0 

Das Kompostwerk Mohringen steht auf der Filder-Hochebene slidlich 
Stuttgart. Seln Einzugsgebiet umfaBt uberwiegend gewerbearme Wohn-

Abb. 20 Kompostwerk StuHgart-Mohringen. Gesamtanslchl 

MuA II. Lt.;_ W67 27 
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5810 Beseitigung von Abfallstolfen durch Kompostierun~l 

siedlungen inmitten eines landwirtschaftlich genutzten Gebietes. Das Kom
postwerk wurde ursprtingJich nicht unbedingt zum Zwecke der Kompos!
erzeugung, sondern in erster Linie aus a b f a II h Y 9 i en i s c hen 
Grtinden und zur Volumenreduktion des Mlills und damit zur Einsparn 

von Transportkosten, konzepiert. Schon bald nach Inbetriebnahme hat 
jedoch ein reg elm a 6 i 9 e r K 0 m p 0 s tab 5 a t z eingespielt. 

1101.1 .. """ 

[iT' ''''''."'} I pr'V(lf 

II "'.".. 0 ----- S<ru,,,, lP'n", ,,, ..... 

~
II •. ,,~ 
"". I 

,. ~Nock .. 

Wo,Jt;tdt. 

Komooena1ofl"" Mull 
% Abl09t'rung {ftl'WCI'I) 

I't)'g","i.hrrt. 1oi*Jl!« 

.... AbiQ"iilC'I'Uf\9 

I 

"'-"-

J 140"41. 

2'. Um1i-l!luf'l 

)01 .... -1~O",,)(>.l I V"f&oi.lf 

Abb.21 Kompostwerk Stuttgart-M6hringen, Betriebsschema 

Rohmiillbunker mit sd1fag ansteigendem Plattenband, 120 mS Inhalt 
(etwas weniger als 1 Tagesmenge). Austrag tiber Storkorper zur Verhin
derung von Verstopfungen auf Gummiforderband. Grobauslese von Hand 
(Grobmiill direkt zum Olen) und Uberbandmagnet (Abb.22). Auslese an 
Privatuntemehmer verpaciltet. 

Dorr-Raspelmasc.nine mit obenliegendem Antrieb (Abb.23). Raspelrest 
periodisch abgezogen und mit LKW zum Of en. Raspelgut zur Hartstoff
absmeidung mittels Hammerschleuder, Hartstoffe zur Ablagerung,· Kom
postrohstoffe mit LKW zum Kompostpiatz. 

Mieten-Kompostierung: 2- bis 3mal Umsetzen mit Fronllader. Mieten
hohe zunamst 1,20 m, nach 4--~ Women 2 m. nam welteren 8 Wochen 
Umsetzen auf Vorratsmieten, 3 m hoch. Bei Bedarf nochmaliges Umsetzen 
auf Verkaufsmieten, Kompostpiatz mit Makadam-Belag und dachformigem 
Gefalle 4 %, PlatzgroBe 4000 m~. 
Verbrennungsofen (Masch.-Fabrik Esslingen) mit Stufenkipprost ca. 1 t/h 
Rostleistung. Beschickung tiber Forderband (Grobmtill von der Handaus
lese), mit Schiebegerat und von Hand, Schlackenaustrag tiber Martin:Ent- , 
schlacker, Forderband zum Smlacken-Silo. 

28 
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Abb.22 Kompostwerk Stuttgart-M6hringen. Lesestand mit Uberband
magnet. Rechts Entstaubungsrohr. 

Abu.2] Kompustwerk Stuttgart-M6hringt'n. Siehraspt'l mit oben lieg(m
dem Antrieb. Links unten Ersatz-Siebsegmente. 

MuA II LI~J. i!lh7 29 

VI 



5810 Beseitigung von Abfallstoffen durch Kompostierung 

Betriebserfahrungen 
ObgJeich die Errichtung der Anlage nicht von einem gesicherten Kom

postabsatz abhangig gemacht wurde, ist es nach kurzer Zeit moglich ge
wesen, den Kompost uberwiegend gut zu verkaufen. Oer Rest wurde zur 
Melioration von AuffiillpHitzen verwendet. 

Oer Kompostplatz ist gegenuber ublichen MaBstaben zu klein, es wird 
daher nUT .Mulchkompost" hergestellt. Klarschlamm wird nicht mitver
arbeitet. 

In dem Of en werden neben den ausgeJesenen Grobstoffen und dem 
Raspelrest auen GeschiHtsabfalle aus den Filder-Vororten verbrannt. 

Oa die Anlage nur fUr ein kleines Teilgebiet der Stadt Stuttgart gebaut 
wurde, kann die Rohmullzufuhr def effektiven Leistung der Aggregate 
angepaBt werden. Oer hohe Kapazitatsausnutzungsgrad von 97 % Hi6t 
erkennen, daB das Werk ohne besondere Storungen liiuft. 

Abfallmengen (1965) 

Hausmull ......................... 13100 tfJahr 0,187 tfE, Jahr 
oder ......... 38340 m'/Jahr = 0,550 m~/E, Jahr 

(Mitt!. Raumgewicht des Mulls: 0,34 tim") 

Endprodukle (1965) 

Rohkompost (nach Hartstoffabscheidung) . 
Schrott ............................... . 
Harlstoffe (Ablagerung) ............... . 

8500 t/Jahr 
510 tfJahr 
550 tfJahr 

Raspelriickstand ........... 1041 tlJahr 
Grobmiil! ................. 536 t/Jahr 
Zum Of en: ................ 1577 t/Jahr 
Schlacke aus dem Oren: ................ 680 tfJahr 
zusammen ............................ 10240 tfJahr 

Baukosten (1960161) 

Gesamtkosten (ohne Grunderwerb) .. 1 434000,- DM 
Spezifisene Baukosten 
(bezogen auf Normalkapazitiit) ...... ca. 106,- OM/Jato 

Belriebskoslen und angenommene Kapitalkosten (1965) 

1. BetriebskostenlJahr 
Lohne, Gehiilter, SoziaJabgaben .. , 
Unterhalt, Reparaturen ......... . 
Em?i'gie, Wasser, 01 ............ . 
Fahrzeuge und Verwaltung ..... . 

63000,- OM 
30000.- OM 
19000,- OM 
10000,- OM 

Summe Betriebskosten .......... 122000,- DM 
Il. Angenommene KapHaikostenfJahr 

Abschreibung und Verzinsung 
(9"10 Annuitat) .................. 129000,- DM 

1II. Angenommene Gesamtkosten/Jahr 251000,- DM 

30 
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Erlose Jahr (1965) 

Kompostverkauf . . ....... _ ......... 25000,- DM 
Schrotlverkauf ............ _ ........ , 8000,- OM 

Summe Erlose ............ _ ......... 33000,- DM 

Richtzahlen 

Installierte Leistung 
Kompostaniage .................... t07 kW 
Of en anlage ........................ 27 kW 
Energiebedarf einsenl. Of en ani age .... 11,6 kWh 't Mull 
Personalbedarf . . . . . . . . . . . . .. . .... 5 Mann 
Kostenstruktur Betriebskosten 
Personalkosten ............ _ ......... 52 % 

Reparaturkosten .................... 25 0
/ 0 

Energiekosten ...................... 16 0
/. 

Fahrzeuge und Verwaltung .......... 7°/. 
Gesamtbetriebskosten .............. 49 % 

Gesamlkapitalkosten ...... _ ......... 51 % 

Spezifische Kosten bel der gegenwiirtigen Leistung 

Spez. Betriebskosten ................ 9,30 OMit Mull 
Spez. Kapitalkosten . . . . . . . . . . . . . .. 9,90 OMit Mull 
Spez. Gesamtkosten ...... _ ........ 19,20 OM! Mull 

Literalurvenclcbnis 

I..n 
N 

Glockner, K., Oas Mi.illkomposlwerk Sluttgarl-Mohringen 1m Dienste der 
Stadtehygiene. Stiidtehygiene 13 (1962) H 5 S. 93-98 

Glockner, K., Zwei Jahre Mullkomposlierungswerk Stuttgart-Mohringen. 
Der Stadtetag 17 (1964) Nr. 1 S. 39---42 

:-.t"A 44. Ltg. IV!17 31 
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Bijlage 3 

Enkele systeemschema's van de in bijlage l genoemde systemen uit MLill- und Abfall

beseitigung, nr. 5410 1982 Kumpf, Maas , Straub. 

Abb.2 Milllaufbereitungsanlage System Dorr-Oliver 

1 Miillbunker 
2 Plattenband 
3 Siaubabzug 
" Forderband 
5 Uberbandmagnet 
6 Raspelmasdtlne 
1 Mantel der Raspelmasdllne 
8 Raspelboden 

9 Raspelarme 
10 Austrag der Raspelriidcslande 
II Sammelboden fUr Raspelgut mit Krdlzern 
12 Austragsoffnung fUr Raspelgut 
13 Raspelanlrleb 
14 Sdlleudermilhle 
15 Sdtleuderbunker 
16 •• b. c. Staubabzug 

~---." 

.,. 

~------__ I, 
Abb.3 Miill-KUirschlamm-Aufbereitungsanlage System Buhler 

I Milllbunker 
2 Slahlsdluppenband 
3 Hammermiihle (I. Mahlstufe) 
4 Dosierrlnne 
5 Magncttrommel 
5 a Eisen zur Sdlrotlprcssc 
Ii Doppelrolormilhle /2. Mahislufe/ 
7 Kctlenlransporteur 

8 Vibrationssleb 
9 Doppclwcllcnmisdler 

10 Sdllammpumpe 
II Siebrest zum Of en 
12 Miill·Kliirsdllamm.Mlsdlun!J 

zur Kompostmiete 
13 Faulsdllamm-Zugabe 
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Abb. 16 RoUe~ellen-Kompostierung mit Vorzerkleinerung, System Biotank 

I Miillwagen 
2 Miillbunker 
:1 Greiferkran 
4 Dosiereinrh:htung 
5 H.tmmermiihle (Gondard) 
Ii Schleuderlurm zum Aussond(!r11 

von Ilarlsloffen 

7 Gummlforderband 
8 Trommelmagnet 
9 Eisenteile 

10 Festes Forderband 
11 Bewegliches Forderband 
12 Verteiler 

" 

13 Wasser:cugabe 
14 Quersdmltt durch d"n lli"I.,nk 
IS Blotank·Rotlezelle 
16 Kompostmiete 
17 Luftzufuhr 
18 Kompressor 

/ 

Abb. 18 Rottezellen·Kompostierung mit Vorzerklelnerung und Bakterlenzugabe, System .Humuso)·Cifal" 

1 Miillbunker 
2 GreUerkran 
3 Trommelsleb 
" Gummlf6rderband 
5 Uberhand·Magnet 
6 Hammcrmilhlc 
'1 bls 10 Zubercitung des Impfmaterials 

11 Impfma.terlal.Zugabe 
12 Kratzer·P6rderhand 
13 Gln.llen 
14 Lutuuruhr 
IS Wasserle!tung 
16 Bedlenunguteg 

.. 
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Abb.12 Mtill-KUirsdtlamm-Kompostierungsanlage System Hazemag-Die

fenbadter 

1 Aufgabebunker 
2 Krananlage mit Polypgreiler 
J Aufgabestation (Trichter, Rinne) 
4 HAZEMAG-Prallmiihle 
5 Abzugrinne 
6 Forderer, reversierbar 
7 Flirderer 
8 Magnet 
9 Aufgaberinne 

10 HAZEMAG·Hamme.rmilhle 
II Trommelsieb 

12 F6rderer 
IJ Sdllammbehiilter 
14 Doppelwellenmischer 
15 F6rderer 
16 Schlelfenwagen 
17 F6rderer 
18 Kompostmiele 
19 Siebmaschine 
20 Forderer 
21 Magnet 

Abb.14 Brikollare-Kompostierungs-Verfahren System IWKA 

I Grcilerkran 
2: Grobmiihle 
J Eisenauslese 
4 Grobsieb 
5 Miillzwischenbunker 
6 Sdtlammzwlschenbunker 
1 Mischer 
8 BRIKOLLARE-Presse 
9 Rottehalle 

to Feinmuhle 
11 Windsidtter 
12 Grobkompostaustrag 

13 Feinsieb 
14 f'einkomposlauslrag 

A Rohmull ca. 35 Glo H.O 
B KI!rschlamm ca. 15 % H:O 
C Pre611nge Vor der Rotlc ca. 55°/. H;O 
D Pre61lnge IIlIlD der Rolle 

a Eisen teUe 
b Grobsieb·Uberlauf 
c Hartstoffe 
d Feinsieb·Uberlauf 

20---25% H:O 

Al>h.21 Komposlierung In verfahrbaren Rottezellen System BMA·Prat 
mit Vorzerkleinerung in Hammermiihlen System Gondard 

I Mullbunker 
2 Hammermuhle 
3 lldllisiische Abschciullng 

(Schroll, Gummi, Pldslik) 
Mllgneldbschcidcr 

5 fi~"nschroU 
6 Kompost 
7 Kldrsdllamm 
8 Mischer 
9 WdSSN- und Chcmikalicnlank 

10 Rotlezelle 
II RoUehalle 
12 Kompressor 
13 Zcllcn-Klpper 
14 Komposlbunkcr 
15 Kompostmiete 
16 Hammermuhle 
11 Sieb 
18 Siebrcste 
19 Kompost 
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Abb. 24 Kompostierungsverfahren Blaubeuren. Sdmitt durch die Rotte
zellen 

I Koordlnalen.Einlragsgeriit 
2 Portalban 
3 Auslragsband mit Aufgabetrldlter 
4 Luflabsaugung 

5 Rostboden 
6 MeBsonden 
1 Entwllsserung 

Abb.25 Kompostlerung 1n Rottezellen System Blaubeuren. Verfahrens
schema 

1 Mlillfahrzeug 
2 Mlillbunker 
3 Dosierband 
.. Hammermuhle 
5 Mllhlenauswurf 
6 Forderband 
'1 Magnetscheider 
8 Container filr Eisenschrott 
9 Trommelsleb 

10 Siebreste (Deponle oder Milllbunker) 
II Forderband 
12 Kneter 
13 KUirschlamm 
14 FBrderband 
15 Koordlnlltcnaustrag 
16 Bioreaktor (Rotten durch Beatmung) 
11 Gcblase mit Wasserabschelder 

18 Gasanalysegerllt mit Programmgeber 
19 Steuerklappen 
20 Portalkran 
21 Aufgabetrlchter 
22 F6rderband 
23 Felnsleb 
24 Siebreste (Deponle oder Miillbunker) 
25 Frlschkompost 
26 Felnmaterlal filr Fertlgkompost 
21 Wlndslchtung 
28 Abdcdtmalerial filr Deponle 
29 Mletensetzfahrzeug (Seitenstreuer) 
30 Trapezmlete 
31 Schaufellader 
32 Absadtmaschlne 
33 Stapler mit Ferligkompost 
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I Mullbunker mil Plattenband 
2 Forderband 

" Ford.rblnd 7 BelQltunglelnrlmtung 10 Forderband 
II Kompostsleb 5 Vertellerllinder 8 Namkompostlerung 

J HammermOhle 6 Roltelurm mit Klappbodenzellen 9 Aulgabebehiller 12 Kompa,t zum Verklu! 

Abb.26 Kompostierung in belilfteten Klappbodenzellen. System Carel Fouche mit Vorzerkleinerung in Hammer
muhlen, System Gondard 

Abb.34 Medlanische Vorrottc mit Namzcrklelnerung, System Dano-BiostaiJilisator 

I Greiferkran 
2 Dosierbunker mit Plattenband 
3 Gummlfordeorband 
4 Schrott·Austrag 
5 Uberband·Magnel 
6 Lescstand mil Enlslaubungsanlage 
7 Biostabilisalor·Trommel 

8 Gummlf6rderband 
9 Sdlwings!eb 

10 Hammermuhle (Nadlzerkleinerungl 
II Siebresi-Austrag (zum Of en hz\\,. 

zur Ablagerung) 
12 Rohkomposl-Auslrag 
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Uit: Compostering van organisch afval, J.P.G. Gerrits. 

Het multi-floor systeem volgens Snell. 

DIAGRAM OF LARGE·SCALE DIGESTER PLA:-;T 
AT LANSIi"G. MICH.· 

A - l/arb{1fu.'·sortin, III/il 

B - ,rilldr, 
C - bllckttl COI/I'~>'U' 
D - SIO'OIl<" lallk 

E - In"pass 
F - r%/ill~ ,..,C'/tollism 

• Antr SO<'IL H b~' kll"'id perml5,lh)n ;>( the 
publishers o( the C ,,11$ ... 101'l( £n~:lta' 

G ~ P/Ollllltsitarrs 
H - air pip" 
l - maIWmr-ft'r 

J - oritic" "III'~ 
K - d .. rk 
L .. CU,":;dsl 

Tit#! ra ... IUJrb(/ll~ is Il1knl In' buck" rOIll· ... '·ur /() lImi from ,It, IfN(I.e (111.1 d<,,,·aIUIII~ 1.J1Il.;. 
I" Ihe lOP "r lill! Jilll!Slttr 1111./ is lill!" sll, .. ·/y dropp .. d do ... " I'" Juks of I" .. "'/HI. 

Uit: Energy from Solid Waste. 

Het Fairfield-Hardy Compost System, waarbij organisch afval verwerkt wordt 

na gescheiden inzameling. 
Schematic Row Diagram for Fairfield-HardV 

Compost System 

Source: NASA CR·2526 



Bijlage 4 Cornposteringssysternen en de potentiele vaste afvalstoffen. 

(A) (E) (C) 
huis- zuive- wegbrern-
vuil rings- gras en 

slib plantsoen 
afval 

windrow x* +F x* 

aerated static 
X +D,F,G* Q pile 

sta tionaire 
cellen X +A +A 

roterende 
X +A +A 

--

rnulti-floor 
+A +A systernen 

---

Depothane Q Q 

I.E.V.L. X I X 
---

rnestvergisting Q Q 

----- -----

(D) (E) (F) 
land / organisch hout-
tuin- industrie snippers 
bouw afval 
afval 

---

X Q x* 

Q Q Q 

+A +A P 

tA +A P 

-----

+A + j\ P 
.-.-. 

Q Q Q 

X X X* 
---

Q Q X 

(G) 
biornassa 

uit 
natuur-

terreinen 

X 

Q 

P 

P 

P 

Q 
i 

X 

Q 

--,----

(H) 
slacht-
afvallen 

-----

, 

(I) 
rnest 

X 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

X 

X* 

J 

I 

i 

i 
I 

, 

0"
o 

--

veevoer 
(steriliseren) & Q X X x* Q 

x 
+ ••• 

Q 

p 

& 

* 

Deze rnethoden worden of zijn al toegepast. 
Deze afvalstof kan/wordt bijgernengd (rneestal in kleine hoeveelheden) bij + ... 
De afvalstof kan waarschijnlijk zonder probleern op deze rnanier verwerkt worden, er zijn alleen geen literatuurgegevens 
van bekend. 
De afvalstof kan op deze rnanier gecornposteerd worden, de afvalstof kan echter nuttiger aangewend worden. Ais bijrnenging 

A gaat deze afvalstof waarschijnlijk verloren in de restfraktie. 
is rnogelijk bij gescheiden inzarneling (schillenboer), doch zal (wettelijk verplicht) gesteriliseerd rnoeten worden. 
wordt of is toegepast in Noord Brabant. 
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Compostering in Noord Brabant. 

1. Huisvuil compostering met behulp van het van Maanen-systeem wordt toegepast 

in Mierlo door de V.A.M .. Deze methode zal in de toekomst waarschijnlijk aange

past zoniet vervangen worden. 

2. Compostering van zuiveringsslib met behulp van houtsnippers wordt in Mierlo 

door het waterschap de Dommel beproefd. De composteringsresultaten zijn hoopge

vend zodat de methode nu aangepast wordt en gaat voldoen aan de wettelijke 

bepalingen betreffende bodemverontreiniging (percolatiewater). 

3. Wegbermgras en plantsoenafval (blad) worden reeds in verschillende gemeenten 

(o.a. Breda, Den Bosch) weer geheel of gedeeltelijk gecomposteerd. Beide 

noemde gemeenten worden geadviseerd en begeleid door het Waste Management 

Project. 

4. Met een in 1981 gestarte proef, om energie te winnen uit houtsnippers volgens 

de methode Jean Pain, heeft aangetoond dat composteren van puur houtsnippers 

geen probleem is. De winning van warmte bleek echter niet rendabel. Ook is 

een proef met houtsnippers uitgevoerd 10 een laboratorium opstelling volgens 

de J. V .B.L. methode. De methaangisting verliep zonder problemen, echter 

traag, waardoor het economisch niet aan te raden is houtsnippers volgens deze 

methode te vergisten. 

5. Slachtafval1en worden reeds in verschiilende destruktie bedrijven (o.a. Son) ver

werkt tot veevoercomponenten. 

6. Met mestvergisting wordt op verschillende plaatsen in Noord Brabant geexperi

menteerd "onderleiding" van het I.M.A.G. 
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Bijlage 5 

Uit: Proceedings conference on sludge problems, juni 1980, Karlovy Vary, 

Chechslovakia, The use of town refuse compost and sewage sludge as 

organic fertilizgo jr, soil conditioners in the ~~t~erlandS, 

% 

500 
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200 

100 

60 

a 

B 
Cr humus 

P No 
Ca N 

~~ ......... ~Mn __ Mg 

~~======. pH - K C I 
~ -Hel 

Pw-va lue 

o 40 40 
town refuse compost.t Iha 

Figur.e~t. Effect of continued town refuse app1i.cation (Vr.A.VI MOAVle..1I'I korY!~) 

on clt~mical composition of soil and crop. 
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BijJage 6 

ONDERZOEK HUISVUILVERWERKING EN COMPOSTERING. 

De keuze van gescheiden inzameling van huisvuil kan gezien worden als gevolg 

van een nog nlet opgelost technisch probleem n.1. een kwalitatief goede huisvuil

scheiding na inzameling. Bij gescheiden inzameling is het derhalve van belang 

dat de moeilijk af te scheiden afvalcomponenten apart ingezameld worden. 

Daarnaast moet, bij de keuze van de af te scheiden component vast staan op 

welke wijze zowel de ene als de andere component verwerkt wordt. 

Bij verwerking van organisch afva! dient er gelet te worden op de eisen die gesteld 

worden aan het eindprodukt in verband met de afzetmogelijkheden. 

Voor verwerking van organisch afbreekbaar afval tot compost is, in verband met 

de kwaliteit, een goede scheiding noodzakelijk. 

Als indicatie voor de kwaliteit van de compost spelen de volgende faktoren een 

belangrijke rol: 

1. organisch stofgehalte, 

2. C/N verhouding, 

3. N, P, K, gehalten (bemestingswaarde), 

1+. gehalten aan zware metalen met name: Zn, Cu, Cr, Pb, Cd en Ni, 

5. verontreinigingen zoals glas, plastic enz. 

Voor een snelle en betrouwbare hygienische verwerking van organisch afval tot 

kwaliteitscompost is aeroob composteren momenteel te verkiezen boven anaeroob 

vergisten. 

Aerobe compostering is op twee mameren mogelijk: 

1. open systeem (m.b.v. geforceerde beluchting), 

2. gesloten systemen (m.b.v. bijvoorbeeld een roterende trommel (DANO) of met 

een multi-floor systeem). 

Het open systeem met geforceerde beluchting verloopt zonder problemen als 

het materiaal de juiste porositeit heeft en behoudt, eventueel na bijmenging van 

een andere afvalstoL In droge perioden zou beregening noodzakelijk kunnen zijn. 

Bij grootschalige toepassing zal het percolatiewater opgevangen en gezuiverd 

dienen te worden. Voor bedrijfszekerheid (vooral in natte perioden) en eventuele 

stankoverlast is een overkapping noodzakelljk. 

Het gesloten systeem is veel minder afhankelijk van de samenstelling van het 

aangeboden materiaal en onafhankelijk van weersomstandigheden. Daarbij komt 

nog dat de composteercondities eenvoudig te reguleren zijn. 
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Het gesloten systeem is bovendien hygienischer en daarom te prefereren baven 

het open systeem. 

Composteren van niet gescheiden huisvuil (scheiding pas na compostering) wordt 

reeds lange hjd gedaan. De kwaliteit van de compost is echter middelmatig het

geen met name wordt veroorzaakt door het gehalte aan zware metalen en de 

verontreinigingen zoals glas en plastic in de compost. 

Doel van dit onderzoek is te zoeken naar een methode om de compost kwaliteit 

te verbeteren t.a.v. gehalten aan zware metalen en verontreinigingen. 

Het gehalte aan zware metalen en verontreinigingen kan zeer waarschijnlijk terug

gedrongen worden als voor compostering (door gescheiden inzameling of mechani

sche scheiding) een afscheiding plaatsvindt van het organische afbreekbare deel. 

Om deze theorie met cijfermateriaal te kunnen onder bauwen zal eerst proefonder

vindelijk vast gesteld dienen te worden voor welke fase (10 fase vuilniszak; 2° 

fase compostering) men moet scheiden am een aanmerkelijke verbetering te krijgen 

t.a.v. de gehalten aan zware metalen. 

Derhalve zijn er drie stadia waar analyses noodzakelijk zijn te weten: 

10 analyse van het organisch materiaal bij gescheiden inzameling (zoals in 's-Herto

genbosch), 

2° analyse van de organische fraktie na mechanische scheiding (zoals b. v. bi j 

de firma Boon), 

3° analyse van compost bij scheiding na compostering (zoals het DANO-proces). 

Om enigsinds betrouwbare resultaten te krijgen zijn minimaal drie bemonsteringen 

per stadium noodzakelijk, hetgeen neerkornt op 9 analyses. 

Daar echter tijdens het cornposteerproces organische stof verbruikt wordt (volume 

wordt minder), zal het gehalte aan zware metalen per eenheid compost stijgen. 

Derhalve zal ook een analyse noodzakelijk zijn van de compost afkomstig van 

scheiding voor en na inzameling, hetgeen neerkomt op 6 analyses. To'taal aantal 

anal yses is dan 15. 

Schatting van de looptijd van het experiment 5 a 6 rnaanden in de eerste helft 

1983. 

Kostenschatting: 

personeel spec. ten laste van het projekt: 

1 man VOOI 6 maanden 

apparatuur 

analyses 

f 24.000,-

I 7.000,-

I 6.000,--

totaal I 37.000,--



Bijlage 7 

REISBEZOEKEN. 

Firma Boon in Zeeland 

Reinigingsdienst 's-Hertogenbosch 

Dienst Beplantingen Breda 

Kleine Aarde in Boxtel , v.d. Berg 

Monnickendam tel. Geerlings 

Proefboerderij Sterksel, Wuite 

Matepa 

I.B.V.L Rijkens 

Grontmij v.d. Berg 

Rutte Recycling, Ten Wolde 

Gist Brocades, Peze 
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(2 maa1) 

(4 maal) 

(2 maaI) 

22 oktober 

27 oktober 

9 november 

16 november 

18 november 

22 november 

25 november 

26 november 
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