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Waste Management 
Onderzoek en advisering op het gebied van afval- en milieubeheer door de KUB en de TUE. 

Ten geleide 

Dit rapport is geprcrluceerd in het kader van een subsidieverlening door 
de Stichting Projectbeheerbureau Energieonderzoek aan Container- en 
Reinigingsdiensten Van Gansewinkel B.V. terzake van onderzoeken van de 
m:x.:Jelijkheden en vervolgens ontwerpen van een maervakkeni.nzamelvoertuig 
voor de gesCheiden inzameling van droge huisvuilcamponenten. 
Van Gansewinkel B.V. heeft de eerste fase van dit project, de voorstu
die van m:x.:Jeli jkheden, opgedragen aan het Waste Management Programna. 
van de Katholieke Universiteit Brabant en de Technische Universiteit 
Eindhoven. Deze universitaire onderzoek- en adviesinstantie op het 
terrein van afval, milieu en milieutechnologie heeft vervolgens op haar 
beurt nauw samenge\<Jerkt mat en gebruik gemaakt van de diensten van MPD
Ingenieurs te Eindhoven. 
Deze vonn van samenwerking heeft ertoe geleid dat een unieke ccrribinatie 
nogelijk werd van inzichten in practisch-operationele sfeer, weten
sChappelijke kennis en ervaring op de onderhavige terreinen, en de op 
de technische ontwerp- en evaluatiemogelijkheden van genoemd inge
nieursbureau. 

Geconstateerd kan worden dat deze samenwerking behalve nuttig en 
functioneel heel plezierig is verlopen. Hiertoe zij dank gezegd aan 
alle leden van het begeleidingateam bij dit project. 

Gaarne spreek ik de hoop uit dat dit rapport omtrent fase I van dit 
project basis mag zijn voor spoedige positieve besluitvonning omtrent 
de start van de voorziene volgende fasen. 

Tilburg/Eindhoven, 12 maart 1987. 

drs. P. Gerlach, 
Manager 
waste Management Prograrma. 
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1. Inleiding 

In 1985 en 1986 is door de firma van Gansewinkel een proef uit

gevoerd met een door hen ontwikkelde meervakkenbak voor het 

gescheiden inzamelen van de huisafvalkompanenten papier, glas en 

textiel. 

Uit deze proefneming bleek dat om tot een efficiënter gebruik van 

deze meervakkenbak te kunnen komen er voor het papiervak een 

papierverdichtingsinstallatie en een mechanische ontlaadmogelijk

heid gekonstrueerd moest worden. Uitgaande van deze ervaring werd 

een projektvoorstel voor de konstruktie van dergelijke 

verdichtings- en ontladingssystemen geformuleerd. 

MPD ingenieurs werd gekontrakteerd voor het uitvoeren van een 

haalbaarheidsstudie ter voorbereiding op de realisatie van dit 

projekt. 

De oorspronkelijke probleemstelling luidde: 

Is het mogelijk op een bestaand inzamelvoertuig een verdichtinga

installatie te bouwen die 

1) Het volume papier verkleint 

2) Het verzamelde papier zodanig bewerkt dat het eenvoudig gelost 

kan worden. 

3) Gebruik maakt van de aanwezige energiebronnen 

4) Voldoet aan de gestelde ergonomische en veiligheidseisen 

In de beginfase van deze haalbaarheidsstudie bleek het wenselijk 

de probleemstelling ruimer te omschrijven naar: 

"Het minimaliseren van de inzamelkosten met betrekking tot het 

gescheiden inzamelen van papier glas en textiel met behulp van 

een inzamelvoertuig." 

Door deze herformulering kon de totale inzamelcyclus in alle 

facetten onderzocht worden. Hierbij kwamen aspekten en 

mogelijkheden naar voren die nu en in de toekomst kunnen leiden 

tot een verdere optimalisatie van het proces. 

In dit verslag worden de voorstellen en discussiepunten die door 

MPD ingenieurs aan de orde gesteld zijn, en die geleid hebben tot 

een uiteindelijk voorstel, beschreven. 

Het haalbaarheidsonderzoek is in eerste instantie gericht op de 

inzameling in de gemeente Oirschot. Bij gebleken succes behoort 

de inzet van dit systeem in andere gemeenten tot de mogelijkheden. 
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2. systeemparameters 

Akties: 

~ 
Verzamelen 
komponenten 

.~ Inzamelen 
~ 

r 

~, 

~ ontladen 

~ 

mensen/hulpmiddelenjverzameldiscipline 
parameters: dichtheidjvolumejorde/ · 

afmetingen/konditie 

voertuig/M.V.B.jgeen scheiding 
komponentenjlaadmogelijkhedenjflexibel/ 
verdichtingatechnieken 
parameters; verdichtingsfaktorjbeladings

graadjbeladingssnelheid/ 
losfrekwentiejbeladings
verhoudingjbeladingsmaximum 

voertuiglosinstallatie/ontlaadmogelijk
heden 
parameters; ontlaadsnelheid/ontlaadgemak 

~ Tussen container of scheidingsinstallatie/ 
losstorten/persen - opslag 

I~ 
~ 

~· 
Afnemers parameters; afmetingenjvormjkonditie 

In het alternatievenschema staan alle akties vermeld met hun 

bijbehorende aspekten en parameters. Voor de genoemde aspekten 

worden alternatieven aangedragen, die op hun beurt weer op elkaar 

worden afgestemd. 

In het volgende hoofdstuk wordt het eisenpakket met betrekking 

tot de systeemparameters beschreven. 
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3. Eisenpakket 

In de loop van het projekt kon door middel van een vraag- en 
antwoordspel tussen MPD ingenieurs enerzijds en Waste Managment 

en van Gansewinkel anderzijds, het volgende eisenpakket worden 

samengesteld. 

3.1. Functionele eisen 

1. Produkteisen gesteld door afnemers 
- papier: zo schoon en zo droog mogelijk 
- glas: geen speciale eisen 

2. eisen en wensen ten aanzien van tussenopslag 
- ~ tussenopslag 

3. eenvoudig en efficient ontladen 
- lossen moet machinaal gebeuren. 

4. De meervakkenbak moet gerealiseerd worden als een systeem dat 
afzetbaar is. Dit vanwege de beperkte inzetbaarheid van het 

voertuig (proefprojekt gemeente Oirschot) en het multi
functioneel gebruik van de vrachtwagen. 

5. Eisen met betrekking tot de belading van inzamelvoertuig 
- papierfraktie moet om tot een optimale belading 

inzamelvoertuig te komen minimaal faktor 4 verdicht worden. 
Een grotere verdichtingagraad is wenselijk in verband met 

mogelijke toekomstige ontwikkelingen. 

- het voertuig is aan de achterkant uitgerust met een 

sleepas. De achterkant is daarom zwaarder te belasten als 

de voorkant. 

6. Eisen t.a.v. de aanvoer van papier en dus de overname door het 
inzamelvoertuig 

- papier werd, wordt en zal gebundeld worden aangevoerd. 

Er kunnen geen verdere eisen voor het aanbieden van papier 
aan de inwoners gesteld worden 

7. Verwerkingasnelheid 

- verwerkingasnelheid voor papier max + 4500 kg/8 uur. 
- verwerkingasnelheid VO?r glas max + 6500 kg/8 uur. 

dit komt neer op gemiddelde verwerkingasnelheden voor papier 

en glas van respektievelijk van 10 en 15 kg/min. (voor twee 

beladers, de vraag is of dit in praktijk haalbaar is) 
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s. Eisen met betrekking tot het gebruik van energiebronnen 

op het inzamelvoertuig 

- dieselmotor enige bruikbare energiebron. 

- energie af te leiden van bestaande hydrauliek. 

9. Gebruik maken van bij van Gansewinkel bekende of beschikbare 

beladingstechniek. 

- Bammus-, Euro-, Mini- of Ganco-beladingssysteem 

3.2. operationele eisen 

10. Gemakkelijk en zonder risiko vullen van inzamelvoertuig. 

11. Voldoen aan ergonomische, veiligheids- en verkeerseisen 

- de enige wettelijke eisen zijn vermeld in 

Wegenverkeerswet, uitgever Koninklijke Vermande bv 

- laadhoogte, beveiliging laad- en losinstallaties, 

beveiliging eventuele verdichtingsinstallaties 

12. Eenvoudig en funktioneel lossen 

- machinaal 

13. Gebruikerswensen 

- wisselsysteem 

inwerphoogte moet niet te hoog zijn 

- achterbelading heeft voorkeur 

- geen zijbelading, in verband met wendbaarheid voertuig. 

14. eisen met betrekking tot het onderhoud van eventuele 

installaties 

- minimaal onderhoud installaties d.w.z. minder of 

gelijk aan gebruikelijk onderhoud inzamelvoertuig. 

- installatie mag niet kunnen vastlopen 
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4. Alternatieven 

De hieronder beschreven alternatieven zijn door MPD ingenieurs 
naar voren gebracht, waarbij de minimalisering van de 
inzamelkosten voor een gescheiden inzameling van de komponenten 
glas papier en textiel centraal stond. 

4.1. Bundelen en stapelen 

Een methode om te komen tot een betere beladingsgraad van het 
inzamelvoertuig en met name het papierkompartiment is door het 
papier aan te bieden in bundels of verpakt in gestandariaeerde 
dozen en deze vervolgens machinaal of handmatig stapelen. 

4.1.1. Machinaal stapelen 

Om te komen tot een machinale stapeling van papier op het 
inzamelvoertuig moet het papier aangeleverd worden in bundels of 
dozen van vastgestelde afmetingen. De eisen die gesteld worden 
aan de aflevering van de komponenten door de bewoners kunnen 
echter niet verzwaard worden (van Gansewinkel, rapport van 

El deren) 

4.1.2. Handmatig stapelen 

Het is niet zinvol de personele bezetting van het inzamelvoertuig 
te vergroten hetgeen nodig is als men de beladingsgraad van het 
papierkompartiment wil vergroten door handmatige stapeling 
(van Gansewinkel, te duur) 

4.2. Gecombineerd inzamelen van papier en glas 

Het gecombineerd inzamelen van glas en papier en het vervolgens 
scheiden van beide komponenten op een tussenstation 

(zie ook 4.4. Tussenopslag) is een van de mogelijkheden om te 

komen tot een efficiëntere inzameling van de drie komponenten. 
Uitgebreide proefnemingen in Duitsland hebben laten zien dat de 

scheiding van deze twee komponenten technische problemen met zich 
meebrengt en ook kostbaar is. (van Gansewinkel) 
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Deze methode lijkt vooralsnog niet realiseerbaar temeer het hier 
een haalbaarheidsstudie betreft voor een proefprojekt in de 

gemeente Oirschot. In een later stadium waarbij meerdere 
gemeenten gescheiden huisafvalinzameling gaan toepassen kan deze 
mogelijkheid als mogelijke oplossing overwogen worden. 

4.3. Papierverdichtingsmethoden 

Als papierverdichtingsmethoden zijn in overweging genomen: 

4.3.1. Persen 
4.3.2. Versnipperen of verscheuren 

4.3.3. Bevochtigen 
en elke mogelijke kombinatie van deze drie. 

4.3.1. Persen 

Twee mogelijke persmethoden zijn overwogen: 

4.3.1.1. Archimedesschroef 

In de archimedesschroef wordt het papier verplaats langs de draad 

van een konische schroef, hierdoor wordt het papier gekomprimeerd 

en verplaatst naar de ruimte achter de schroef. Door de draad van 
van een scherp snijvlak te voorzien kan met dit apparaat zowel 

geperst als versnipperd worden. Het is de vraag hoe het papier 
zich zal gedragen na het verlaten van de schroef(weer expanderen) 
en of de schroef ook in staat is tegen een bepaalde druk in 
papier te verplaatsen. 

De apparatuur lijkt onderhoudsgevoelig en er bestaan mogelijk
heden tot vastlopen. Dit maakt de methode ongeschikt voor 
uitvoering op een inzamelvoertuig. 

4.3.1.2. Huisvuilwagenpers 

In de proef met gescheiden inzameling van papier, glas en textiel 
in de gemeente Oirschot zoals die in 1985 en 1986 door van 

Gansewinkel werd uitgevoerd, werd er gebruik gemaakt van een 
huisvuilperswagen als tussenopslag voor papier aangezien het 
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papieraanbod te volumineus was om gedurende een inzamelroute op 
het voertuig te verblijven. Bij deze proefneming is gebleken dat 

een dergelijke pers in staat is papier voldoende te verdichten. 
Voordelen van een dergelijke persinstallatie zijn: 

- Bekende technologie 
- Eenvoudig losmechanisme d.m.v. persschot 

- Weinig onderhoud 
- Regelbare beladingsgraad met behulp van tegendruk persschot 

4.3.2. Verscheuren of versnipperen 

Indien het papier verscheurd of versnipperd wordt zal er een 
verdichting plaatsvinden maar desalniettemin zal verdere 
verdichting door p~rsen noodzakelijk zijn. Indien de 

persinstallatie in staat is de benodigde verdichtingsgraad te 
behalen is het niet zinvol het papier eerst te versnipperen. 

4.3.3. Bevochtigen 

Bevochtiging van het papier komt niet in aanmerking omdat het als 
grondstof voor de fabrikage van nieuw paier gebruikt wordt en de 
afnemer(papierfabriek) geen bevochtigd papier accepteert. 
(kwaliteitsvermindering, men betaalt niet voor water) 

4.4. Tussenopslag 

Bij vergelijking van de hoeveelheden glas en papier, door van 
Gansewinkel in 1986 in de gemeente Oirschot ingezameld 
(zie bijlage: Gegevens) en het laadvermogen van het gebruikte 
inzamelvoertuig blijkt dat de aangeboden hoeveelheden het 
laadvermogen van het inzamelvoertuig enkele malen overschrijdt. 
Het kreëeren van een tussenopslag voor een of meerdere 
komponenten lijkt daarom zinvol. 

Men kan dan kiezen voor een tussenopslag van papier of glas. 

Papieropslag heeft als nadeel dat het samengeperste papier gelost 
moet worden, waarbij het weer expandeert tot een onbekend volume. 
Op de tussenopslag moet het daarom opnieuw worden samengeperst 

(investeringskosten extra papierverdichtingsinstallatie}. 
Een tweede mogelijkheid is een tussenopslag van glas. 
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Het glas wordt dan gebruikt als een soort buffer. Indien de 

maximale belading van het inzamelvoertuig is bereikt wordt de 
hoevelbeid glas op de tussenopslag gelost. Het papier kan op het 

voertuig blijven en de rest van de inzamelroute kan afgelegd 

worden. 
Een tussenopslag van glas heeft als voordelen: 

- Glas is eenvoudig en snel te lossen 
- Bij overaanbod (in gewicht) van komponenten kan inzameling snel 
hervat worden (niet direkt afleveren bij afnemers) 

- Bij een eventuele aanbrenging van een glasbreker en verkleinen 
van het volume van het glaskompartiment kunnen in de toekomst ook 
grote gewichtstoename's in het aanbod opgevangen worden. 
De mogelijkheid van een tussenopslag werd door de firma van 
Gansewinkel echter voorlopig afgewezen op grond van het 
kostenaspekt. Het is voordeliger om de inzamelroutes zodanig te 

verkleinen dat de maximale belading van het inzamelvoertuig niet 

overschreden wordt. In de toekomst als er mogelijk meerdere 
gemeenten deelnemen aan de gescheiden inzameling van papier, glas 
en textiel kan deze mogelijkheid overwogen worden. 

4.5. Toekomstige ontwikkelingen 

Het is zaak er rekening mee te houden dat toekomstige 
ontwikkelingen het beeld van de afvalinzameling ingrijpend kunnen 
veranderen. 
Een mogelijkheid is dat in de toekomst het afval nog slechts in 
twee frakties gescheiden wordt te weten organisch/niet organisch. 
Een andere mogelijkheid is dat de papierinzameling in de toekomst 

wordt verzorgd door verenigingen, zoals dat tegenwoordig al 

gedeeltelijk in veel gemeenten gebeurt. Dit kan echter alleen 

gekontinueerd worden indien de overheid hiervoor een goede 
intrastruktuur kreëert en een minimum papierprijs garandeert. 
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s. Konklusie 

Uit het eisen en wensenpakket tesamen met de reacties op de 
voorgestelde oplossingen is het volgende uiteindelijke voorstel 

geformuleerd: 

Opbouw inzamelvoertuiq: 

Afzetsysteem: Gesloten kontainer ± 40 m3 

afmetingen: lengte 7,25 meter 
breedte 2,50 meter 
hoogte 2,55 meter 

Indelinq kontainer: 

Er is gekozen voor een horizontale scheiding in de kontainer. 
Hierdoor is het mogelijk voor glas en papier achterbelading toe 
te passen. Ook is het hierdoor mogelijk om beide komponenten aan 

de achterkant te lossen. (zie schets 1) 

Indeling kontainer: Boven: ca 17 m3 bestemd voor papier over hele 
vloeroppervlak 

Beneden achter: ca 17 m3 bestemd voor glas 
Beneden voor: ca 4 m3 bestemd voor textiel 

Installaties in kontainer: 

Glasschraper: 
om tot een goede verdeling van het glas in het glaskompartiment 

te komen is het noodzakelijk hierin een schraper te installeren 
die zich beweegt langs de bovenkant van het glaskompartiment. 
Deze schraper moet de hele breedte van de kontainer bestrijken en 

het glas van achter naar voren in het glaskompartiment verdelen. 

Bij de teruggaande beweging moet de schraper zich in vertikale 
toestand bevinden zodat er geen glas naar de achterkant van het 

kompartiment verplaatst wordt. 

Papierpersinstallatie: 
Voor het papier wordt een pers en persschot van het type 

huisvuilwagenpers gebruikt. De afmetingen van een dergelijke pers 
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moeten aangepast worden aan de afmetingen van het 
papierkompartiment. Deze pers moet in het papierkompartiment 

worden geinstalleerd, zodanig dat bij het ontladen van het 

glaskompartiment de persklep zorgt voor de afsluiting van het 

papierkompartiment. 

Het textielkompartiment moet aan beide zijden voorzien zijn van 
deuren zodat een optimale belading mogelijk is. 

Beladingssystemen 

Gekozen is voor een beladingssysteem, aan de achterkant van het 
voertuig, met twee bakken naast elkaar of één grotere bak met 
scheidingswand. Bij de eerste mogelijkheid ontstaat er een 
ruimteverlies doordat er twee systemen naast elkaar op de 
achterklep van de kontainer geplaatst moeten worden. Ook met het 
oog op de veiligheid is een systeem met één grote bak 
te verkiezen boven twee onafhankelijk van elkaar bewegende 
beladingssystemen. Bovendien zijn de kosten voor twee 
beladingssystemen natuurlijk hoger. 
Van de bij van Gansewinkel bekende laadsystemen (Euro-, mini-, 
Ganco- en Bammus) is geen systeem bruikbaar zonder modificaties. 
De eisen waaraan een gemodificeerd systeem (of eventueel een 
nieuw te zoeken systeem) moet voldoen zijn: 

A. Inwerphoogte moet voldoende laag zijn. Max ± 1,30 meter 
B. Beladingshoogte van kontainer hoger dan 2,00 meter (van af 

bodem kontainer gemeten) oftewel 3,30 meter vanaf de grond. 

c. Het komplete laadsysteem moet aan de achterklep bevestigd 
kunnen worden en los staan van de rest van de kontainer. 
D. Bak waarmee beladen wordt moet voldoende groot zijn, dit in 
verband met de beladingsfrekwentie, en de bestaande glasmandjes 
moeten gemakkelijk te legen zijn in beladingsbak. 

Achterklep en lossysteem 

Aan de achterklep van de kontainer moet het beladingssysteem 

bevestigd zijn. Bovendien moeten aan de binnenkant van de klep 

een stortkoker voor het glas en een papierbuffer bevestigd zijn. 
De achterklep moet volledig wegklapbaar zijn dit in verband met 
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het onafhankelijk van elkaar kunnen lossen van de komponenten 
papier en glas. 
De meest eenvoudige methode hiervoor is de klep uit te voeren 
scharnierend om een vertikale as en vastzetbaar zodanig dat bij 

het schuinzetten van de totale bak de klep de grond niet raakt. 

Het glaskompartiment moet afsluitbaar zijn met twee aparte 

kleppen, waarvan een het gat waarin de stortkoker uitkomt afsluit 
en de andere zich bevindt tussen de achterklep en de rest van de 

kontainer. 

De papierpers wordt gebruikt voor eventuele afsluiting van het 
papierkompartiment indien het glas het eerst gelost wordt. 
Textiel wordt handmatig gelost. 
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Bijlage: Gegevens 

Gegevens over de inzamelcyclus zoals die gedurende de 
haalbaarheidsstudie verzameld zijn: 
Het inzamelvoertuig: 

- Maximaal toelaatbare belading: bruto 14.600 kg 
netto 12.000 kg 

- Motervermogen: 184 kWatt 
- Gewicht laadbak: ± 2500 kg. 
- Volume laadbak: 38 m3 

nu ingedeeld in 3 kompartimenten: 17 m3 glas 
17 m3 papier 

4 m3 textiel 
- Laadbak is een wisselbare kontainer 
- Belading glas achter (dit in verband met de belasting van 

de assen van het voertuig) 
- Belading papier zijkant (rechter) 
- Ontladen mogelijk door bak schuinzetten (max. 25graden) 

Nu alleen voor glas mogelijk 

De komponenten:(gebaseerd op de getallen van 1985) 

Papier: - dichtheid losgestort ± 53 kg;m3 
-werkelijke dichtheid 500 ••• 1300 kgjm3 

- aanbod max + 4500 kgfinzamelgang (± 1800 aansl.) 

Glas: - dichtheid losgestort + 412 kgjm3 
- werkelijke dichtheid ± 2500 kgfm3 
- aanbod max ± 6500 kgfinzamelgang {± 1800 aansl.) 

Textiel: - dichtheid onbekend 
-aanbod max ± 500 kgfinzamelgang (± 1800 aansl.) 
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Ingezamelde hoeveelheden papier en glas in proefneming door 

van Gansewinkel in de gemeente Oirschot in 1986: 

Papier: Gemiddelde 1986 per inzamelroute (1800 aansluitingen): 

+ 4.000 kg 

Maximum 1986 (1800 aansluitingen): + 6.000 kg 

Glas: Gemiddelde 1986 per inzamelroute (1800 aansluitingen): 

+ 7.000 kg 

Maximum 1986 (1800 aansluitingen): 

Aanbod en inzameling: 

Aanbieding - glas: in glasmandjes 

papier: gebundeld of in dozen 

- textiel: in zakken 

± 11.000 kg 

Inzamelploeg - een chauffeur en twee beladers 

Samenstelling totaal huishoudelijk afval: 

N-Brabant oir 1 85/86 St Oed. 1 86 

organisch afval ± 45 gew.% zie rest zie rest 

Papier ± 21 gew.% ± 7,3 % ± 12,2 % 
Glas ± 14 gew.% + 4,3 % ± 7,8 % 

Textiel zie rest + 0,5 % zie rest 

Rest ± 20 gew.% ± 88 % + 80 % 
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