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te stellen. 

Door het beschikbaarstellen van monsters heeft 

de V.A.M. mij de mogelijkheid gegeven, de resulta

ten van het tweede deel beter te kunnen interpre

teren. 

Ir. J.C.A.M. v.d. Langerijt 



Inleiding 

Deel I 

Hoofdstuk l Probleemstelling 

1.1 Probleemstelling algemeen 

1.2 Doel van de proef 

Hoofdstuk 2 Proefopzet 

- l -

INHOUDSOPGAVE 

2.1 Gescheiden ingezamelde fraktie 

2.2 Mechanisch gescheiden huishoudelijk afval 

2.3 Totale huisvuil-fraktie 

2.4 Compostering met een roterende trommel 

2.5 Bemonstering 

Hoofdstuk 3 Resultaten 

3.1 Composteringsproces 

3.1.1 Testperiode 

3.1.2 Compostering van de gescheiden ingezamelde fraktie 

3.1.3 Compostering van de mechanisch gescheiden fraktie 

3.1.4 Compostering van de totale huisvuil-fraktie 

3.2 Gehalten aan spoorelementen 

3.3 Overzicht literatuur gegevens 

Hoofdstuk 4 

Deel II 

Hoofdstuk 5 

Hoofdstuk 6 

Conclusies 

Probleemstelling 

Stabiliteitstesten 

6.1 Chemisch zuurstof verbruik 

6.2 C/N-verhouding 

6.3 C-gehalte (C.O.D.)/humuszuren 

· 6.4 Zetmeeltest 

6.5 Nitraattest 

blz 

3 

5 

5 

9 

11 

l1 
13 

13 

15 

16 

17 

17 

17 

19 

21: 

21 

23 

27 

29 

31 

35 

35 

35 

36 

36 

37 



Hoofdstuk 7 Com pos tering 

7 .1 Methode van compostering 

7.2 Bemonstering 

7 .3 Overige composttypen 

Hoofdstuk 8 Resultaten 

8.1 C.O.D.-test 

8.2 C/N-verhouding 

8.3 C-gehalte (C.O.D)/humuszuren 

8.4 Zetmeeltest 

8.5 Nitraattest 

Hoofdstuk 9 Conclusies 

Samenvatting en conclusies 

Literatuur 

- 2 -

Bijlage la Compostering van de gescheiden ingezamelde fraktie 

l b Compostering van de mechanisch gescheiden fraktie 

l c Compostering van de totale huisvuil-fraktie 

Bijlage 2a Chemisch zuurstof verbruik (C.O.D.) 

2b C/N-verhouding 

2c C-gehalte (C.O.D.)/humuszuren 

2d Zetmeeltest 

2e Nitraattest 

blz 

39 

39 

41 

42 

43 

43 

43 

44 

44 

45 

47 

49 

53 

55 

57 

59 

61 

62 

63 

65 

66 

Bijlage 3a Eerste proef geforceerde beluchting (grafiek temp. + vochtgeh.) 67 

3b Hopen compostering met omzetten (grafiek temp. + vochtgeh.) 68 

3c Tweede proef geforceerde beluchting (grafiek temp. + vochtgeh.) 69 

Bijlage 4a Eerste proef geforceerde beluchting 

4b Eerste proef geforceerde beluchting (grafiek) 

4c Tweede proef geforceerde beluchting 

4d Tweede proef geforceerde beluchting (grafiek) 

4e Diverse organische afvalstoffen 

4f Diverse organische afvalstoffen (grafiek) 

4g Resultaten V .A.M.-monsters 

4h Resultaten V .A.M.-monsters (grafiek) 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 



- 3 -

INLEIDING 

In opdracht van het bestuur van de provincie Noord-Brabant is door het Samenwerkings

orgaan van de Katholieke Hogeschool Tilburg en de Technische Hogeschool Eindhoven 

een onderzoeksprojekt "Waste Management" van start gegaan. De resultaten van de 

verschillende onderzoeksprojekten zullen dienst doen als bouwstenen voor het in het 

kader van de afvalstoffenwetgeving op te stellen provinciaal afvalstoffenplan voor 

de periode 1986 - 1990. 

In een voorstudie, verricht door het Waste Management Projekt fase II, is gebleken 

dat compostering van biologisch afbreekbare afvalstoffen momenteel weer een belang

rijke plaats inneemt in de verschillende afvalverwerkingsmogelijkheden. In deze voorstu

die is ook gebleken dat er problemen zijn met de afzet van het produkt "compost". 

Vooral de compost vervaardigd uit huishoudelijk afval en zuiveringsslib heeft momen

teel een slechte naam gekregen doordat er "te hoge" gehalten aan spoorelementen 

in aanwezig zijn. 

Om de indicatie "te hoog" iets beter cijfermatig te kunnen onderbouwen, ook in relatie 

met de mogelijkheden/problemen bij de afzet van de compost, is in het deelgebied 

afvalverwerking d.m.v. compostering van het Waste Management Projekt in fase III 

een tweetal onderzoeken van start gegaan. 

Het eerste onderzoek betreft een studie naar de mogelijke afzetmarkten van com

post, waarbij de kwaliteit van de compost een rol speelt bij de verschillende aanwen

dingsmogelijkheden.(zie rapport M.Nieuwenhuyzen: Afzetmarkten voor compost (Waste 

Management). 

Het tweede onderzoek, resulterende in dit rapport (deel I), is gericht op de "kwaliteit" 

van de compost specifiek ten aanzien van de gehalten aan spoorelementen in de compost. 

In hoofdstuk l worden de problemen m.b.t. het opstellen van betrouwbare richtlijnen 

en standaard normen voor spoorelementen in compost aangeduid. 

In hoofdstuk 2 wordt de opzet van het onderzoek beschreven. 

In hoofdstuk 3 zijn de resultaten gegeven die gezien moeten worden als een indicatie, 

daar er te weinig analyses verricht zijn om een betrouwbare cijfermatige uitspraak 

te kunnen doen. 

In hoofstuk 4 zijn de conclusies aanbevelingen en samenvatting ondergebracht. 

Compost wordt vooral aangewend om de struktuur van de bodem te verbeteren. De 

struktuurverbeterende waarde is afhankelijk van het organisch stofgehalte en de stabili

teit van deze organisch stof in de compost. 

In deel II is een klein deel van de bestaande stabiliteitstesten onderzocht. 

Daarbij is o.a. materiaal getest van een composteringsmethodiek waarbij m.b.v. gefor

ceerde beluchting een temperatuur controle plaatsvindt. 

In hoofdstuk 5 wordt de reden van dit onderzoek geschetst. 
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In hoofdstuk 6 is in het kort de werking van de diverse testen gegeven. 

In hoofdstuk 7 is de composteringsmethodiek met de gebruikte apparatuur beschreven. 

In hoofdstuk 8 zijn de resultaten vermeld. In bijlage 4 zijn deze resultaten zodanig 

in een figuur zijn samengevat dat de verschillende testen per monster vergeleken kunnen 

worden. 

In hoofdstuk 9 zijn de conclusies kort samengevat. 

:S ' .• 
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Hoofdstuk l PROBLEEMSTELLING 

1.1 Probleemstelling algemeen 

De compost geproduceerd uit huisvuil en slib bevat, voor gebruik in de land- en tuin

bouw, te hoge gehalten aan spoorelementen in verhouding met de struktuurverbeterende 

waarde van de organische stof. Om te voorkomen dat er te hoge gehalten aan spoorele

menten in de bodem terechtkomen zijn o.a. door de EEG richtlijnen opgesteld betreffen

de het gebruik (hoeveelheid spoorelementen die m_aximaal opgebracht mogen worden 

f1 per 10 jaar per ha) en de gehalten in slib (per kg drqge stof) (tabel 1.2). 

Van de EEG richtlijnen wordt echter algemeen gézegd dat deze (veel) te hoog zijn, 

hetgeen deze richtlijnen als kwaliteits/garantie norm voor compost en compostgebruik 

eigenlijk waardeloos maken. 

Indien men nieuwe normen wil opstellen dan is de eerste gedachte om de aanvoer 

van spoorelementen gelijk te stellen aan de gemiddelde afvoer. In tabel 1.1 zijn in 

de derde kolom de gemiddelde hoeveelheden spoorelementen weergegeven die per 

ha per jaar afgevoerd worden. 

Volgens theoretische normen moet, voor het instandhouden van het organisch stofgehal

te, een dusdanige hoeveelheid aan organische meststof gegeven worden, dat na l jaar 

ongeveer 1500 kg per ha is overgebleven. D.w.z. dat bij een afname van het organisch 

stofgehalte met 50% van de in dat jaar gegeven hoeveelheid mest/compost, 3000 kg 

organische stof per jaar per ha nodig is. Gesteld dat compost minimaal voor één derde 

deel (t.o.v. droge stof) bestaat uit organische stof dan zou 9 ton (d.s.) per jaar per 

ha nodig zijn (indien totaal niets aan gewasresten op het veld achterblijft.) 

Indien men nu berekend welke hoeveelheden aan spoorelementen aanwezig mogen zijn 

in organische meststoffen dan zijn deze alsvolgt (uitgedrukt in mg/kg d.s.): Zn; 27 ,7 

, Cu; 5 , Cr; 0,1 , Pb; 0,17 , Cd; 0,24 , Ni; 0,17 , Hg; 0,02. 

Deze cijfers zijn momenteel zelfs voor dierlijke meststoffen in het algemeen niet 

haalbaar. 

Indien men ook nog de hoeveelheden spoorelementen meerekent die 

ontreiniging) worden aangevoerd dan zou men in het geheel niets 

f Zo vermeld Ch.H.Henkens dat met de neerslag jaarlijks ongeveer 3,5 

voerd, a fgevoerd wordt echter maar 2.7 g! 

door de lucht(-ver

meer mogen doen. 

g Cd wordt aange-

Daar organische stof een belangrijke rol speelt t.a.v. het bodemevenwicht is het noodza

kelijk dat dit organisch stofgehalte op peil wordt gehouden. Er zijn derhalve normen 

opgesteld, vermeld in tabel 1.1 kolom 2, welke zodanig zijn gesteld dat . indien een 

be mesting volgens deze richtlijnen gedurende 100 jaar op nog niet verontreinigde bodem 

wordt toegepast, binnen deze tijd door de verhoging aan spoorelementen een bepaald 

aantal mg/kg grond niet wordt bereikt. (b.v. Henkens vermeld een grens van 1 mg 
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Tabel 1.1 Normen toevoer spoorelementen en werkelijke afvoer 

Zn 

Cu 

Cr 

Pb 

Cd 

Ni 

Hg 

As 

Kolom 3 

EEG normen 

Richtwaarden 

kg / ha / jaar 

25 

10 

10 

10 

0,1 

2 

0,4 

0,35 

max. hoeveelheden 

spoorelementen voor 

bemestingsperiode 

van 100 jaar 

kg / ha / jaar 

4 

1,2 

0,2 

2 

0,02 

0,2 

0,02 

0,02 

gemiddelde afvoer 

aan spoorelementen 

van bouwland 

kg / ha / jaar 

0,250 

0,04 - 0,05 

0,001 

0,0015 

0,0015 - 0,0027 

0,0015 

0,0002 

De gemiddelde afvoer van spoorelementen is een mondeling gegeven van het 

Instituut voor Bodemvruchtbaarheid in Haaren. 

Kolom 2 

Grenswaarden voor totaal giften aan spoorelementen bij gebruik van slib als 

meststof in de landbouw. W ./St 1 - 12 - 1978 

Kolom 1 

EEG toelaatbare hoeveelheden spoorelementen die jaarlijks op basis van een 

gemiddelde voor tien jaar op bouw land mogen verspreid (Publ. E.G.; 1982) 
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Cd/kg grond indien niet meer dan 20 g per ha per jaar wordt gegeven). T.a.v. deze 

norm wordt verondersteld dat het probleem van de te hoge gehalten aan spoorelementen 

binnen deze periode op te lossen moet zijn. 

Uitgaande van de in kolom 2 genoemde hoeveelheden kunnen nogmaals de maximale 

gehalten uitgerekend worden waaraan een organische meststof moet voldoen (indien 

deze min. 30% org. stof bevat!). Deze gehalten zijn vermeld in tabel 1.2 de laatste 

kolom. 

Indien men m tabel 1.2 de huidige spoorelementen gehalten in huisvuilcompost vergelijkt 

met de norm (aannemende dat de compost min. 30% org.stof bevat) dan is een niet 

zo'n groot verschil zichtbaar. Opvallend is wel de grote spreiding aan gehalten van 

spoorelementen in de huisvuilcompost. 

Belangrijk voor de afzet van het produkt compost is een constante gegarandeerde 

kwaliteit. 

Derhalve is het wenselijk, betreffende de gehalten aan spoorelementen in de compost, 

te weten welke afvalprodukten de verhoogde gehalten in de compost veroorzaken en 

op welke plaats in het afvalverwerkingsproces dit gebeurt. 

Aangezien het huishoudelijk afval de laatste jaren meer "milieu vreemde" stoffen bevat, 

neemt men algemeen aan dat hierdoor hogere gehalten aan spoorelementen in de com

post terecht zijn gekomen. Men zou dan kunnen overwegen de "milieu vreemde" stoffen 

reeds bij de bron gescheiden te houden van de biologisch afbreekbare componenten. 

In het algemeen is scheiding aan de bron wel mogelijk, het is echter de vraag of "mil

ieu-vreemde" stoffen als zodanig voor de burger herkenbaar zijn. 

De vraag is in welke fase van huisvuilverwerking ligt de beste mogelijkheid de te grote 

verontreinigingen aan spoorelementen van "milieu vreemde" stoffen (als verbinding 

en/of metallisch) te voorkomen. 

Men kan de huisvuilverwerking ruwweg m twee fasen verdelen, waarvan de eerste 

fase de verzameling in de huisvuilzak, de tijdelijk opslag en de inzameling met de 

huisvuilwagen vormt en de tweede fase de vuilverwerking waarin o.a. de compostering. 

De tweede fase zou daarbij onderverdeeld kunnen worden in drie delen n.l. a: de voor

scheiding, b: de voorcompostering (met evt. zuivering van de compost) en c: de nacom

postering op hopen (met evt. nazuivering). 

Indien men met een voorcompostering werkt (zoals b.v. DANO) dan is nog een onder

scheid te maken tussen afscheiding vóór de voorcompostering en afscheiding na de 

voorcompostering maar wel vóór de nacompostering. In figuur 1.1 zijn de verschillende 

mogelijkheden schematisch weergegeven. 

Het· is bekend dat indien een scheiding tussen composc en restfraktie pas na de nacom

postering plaatsvindt, deze compost te hoge gehalten aan spoorelementen bevat. Ook 

is ·bekend dat een afscheiding van de rest-fraktie na de voorcompostering reeds een 

verbetering te zien geeft t.a.v. de gehalten aan spoorelementen. 



Tabel 1.2 Maximale dosering aan spoorelementen gebaseerd op een bemestingsperiode van 100 jaar. 

/ 

Zn 4 2500 1,6 422 - 910 9,5 - 4,4 500 - 700 8 - 5,7 518 (56,4) 7,7 

Cu 1,2 1000 1,2 47 - 166 25,5 - 7,2 50 - 100 24 - 12 1093 (106) 1,1 

Cr 0,2 750 0,27 38 - 271 5,3 - 0,7 25 - 55 8 - 3,6 17,5 (1,7) 11,4 

Pb 2 750 2,7 356 - 450 5,6 - 4,4 100 - 325 20 - 6,2 9,3 (0,9) 215 

Cd 0,02 20 1 2,2 - 5,2 9,1 - ~,8 2 - 3 10 - 6,7 0,1 (0,01) 200 

Ni 0,2 300 0,67 11,5 - 16,7 17,4 - 12,0 15 - 20 13,3 - 10 20,6 (2,0) 9,7 

Hg 0,02 16 1,3 0,76 - 1,37 26,3 - 14,6 1 - 3 20 - 6,7 

0,02 3,2 6,3 

L Grenswaarden voor totaal giften aan spoorelementen bij gebruik van slib als meststof in de landbouw. W ./St 1-12-1978. 

2. EG normen, grenswaarden voor slib bij gebruik in de landbouw. Pub!. E.G.: 1982) 

4. Normale gehalten aan spoorelementen in "rijpe" DANO-compost (Masselink; interview: 1982). 

6. V .A.M .-compost uit de huisvuilscheidingsinstallatie F läkt. (Oosthoek; 1981 ) .. 

8. Gehalten aan spoorelementen in varkensdrijfmest in Sterksel (Wui te; 1981 ). 

400 

120 

20 

200 1 

\ 1 

"'vx· 2 

20 

2 

2 
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Figuur 1.1 

Huishouden r zak/ containe' r voo,composte,ingr nacom postedngr compost 

afscheiding afscheiding afscheiding afscheiding 

1.2 

milieu vreemde 

stoffen 

milieu vreemde 

stoffen 

milieu vreemde 

stoffen 

DOEL VAN DE PROEF 

milieu vreemde 

stoffen 

Het doel van deze proef is nu om te trachten een indicatie te verkrijgen of er misschien 

nog meer (economisch interessante) verbeteringen te behalen zijn door de afscheiding 

van de "milieu vreemde" componenten eerder te laten doen plaatsvinden. 

Theoretisch gezien zou scheiding aan de bron de beste resultaten t.a.v. de maximaal 

haalbare vermindering aan de te hoge gehalten aan spoorelementen (zware metalen) 

moeten opleveren. 

Financieel gezien zou het wenselijk zijn dat bij mechanische scheiding dezelfde resulta

ten behaald kunnen worden als bij scheiding aan de bron. 

Is het verschil groot dan zou nog overwogen kunnen worden een betere scheiding voor 

de voorcompostering te realiseren of een betere (goedkopere) gescheiden inzamelings

methodiek. 

Om een indicatie te verkrijgen om welke orden van grootte het gaat indien een methode 

resulteerd in een afname aan gehalten van spoorelementen, zijn in dit onderzoek drie 

verschillende frakties gecomposteerd welke achtereenvolgens zijn: 

1 ° gescheiden ingezameld organisch materiaal, 

2° mechanisch gescheiden vóór compostering, 

3° totale huisvuil fraktie met de scheiding pas na de (voor)compostering. 

Van elke fraktie is het gehalte van de volgende spoorelementen bepaald: Zn, Cu, Cr, 

Pb, Cd en Ni. 
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PROEFOPZET 

De proef is uitgevoerd met huishoudelijk afval. Aangezien huishoudelijk afval één van 

de meest heterogene "produkten" vertegenwoordigd, die dan ook nog van plaats tot 

plaats en per jaargetijde sterk verschillen is het vergelijken van composten uit verschil

lende systemen erg moeilijk. 

In de proefopzet is het derhalve wenselijk zoveel mogelijk faktoren uit te schakelen 

die invloeden zouden kunnen uitoefenen op de resultaten. 

De nauwkeurigheid van de resultaten kunnen zelfs met uitsluiting van zoveel mogelijk 

storende faktoren, niet meer als indicatief beschouwd worden, daar de tijdsduur van 

een half jaar te kort is, hetgeen tot gevolg heeft dat ook het aantal monsters per 

type afval zeer beperkt is. 

In de proef zijn de volgende 3 frakties verwerkt: 

1. de organische fraktie verkregen uit een gescheiden inzameling, 

2. de "organische" huisvuilfraktie mechanische ontdaan van metaal, een deel van het 

glas en .:i::_ 50% - 60% van de papierfraktie, 

3. de totale huisvuil fraktie (zonder enige vorm van scheiding vooraf) . 

..; 

2.1 / GESCHEIDEN INGEZAMELDE FRAKTIE 

In de provincie Noord-Brabant was in het stadsgewest Den Bosch reeds een projekt 

gestart waarbij huishoudelijk afval gescheiden wordt ingezameld als "natte" en "droge" 

fraktie. Uit de droge fraktie worden handmatig lompen, hardplastic, . plastic foliën, 

blik en papier als bruikbare grondstoffen uitgelezen. De "natte" fraktie, voor een groot 

deel bestaande uit de organische fraktie wordt gestort. Direkte verwerking van de 

natte fraktie door middel van composteren is niet mogelijk omdat deze fraktie nog 

zeer veel verontreinigingen bevat. 

Daarom is aansluitend op de reeds lopende proef in één nieuwe wijk, gelegen in St. 

Michelsgestel, de scheidingsregel veranderd in "organisch afbreekbare" en "rest" fraktie. 

Het organisch afbreekbare afval is gedefinieerd als tuin- en keukenafval waarin niet 

aanwezig mag zijn: plastic, glas, metaal, droog papier, beenderen, leer en rubber. 

Alleen voor de "Pamper" luier is een uitzondering gemaakt (t.a.v. van de plastic buiten

zijde) omdat dan de restfraktie misschien zo "droog" zou zijn dat ook deze geheel 

verwerkt zou kunnen worden. 

De proef is uitgevoerd in de maanden maart t/m juni, gedurende welke reeds een zeer 

grote spreiding te zien is geweest in de samenstelling en het vochtgehalte van het 

afval. 

Tijdens het testen van de gekozen versnelde voorcomposteringsmethode is uitsluitend 

materiaal van de gescheiden ingezamelde fraktie gebruikt die voornamelijk bestond 
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uit keukenafval en kleine hoeveelheden mest (van konijn, hamster enz.) waarbij de 

zeer natte weersgesteldheid mede zorgde voor een vochtgehalte rond 60 - 70%, hetgeen 

direkt grote problemen opleverde voor de gekozen composteermethode. 

Daarna volgde, na het proefdraaien met de trommel een periode waarin de organische 

fraktie tot .:. 70% bestond uit snoeihout en afgestorven plantenresten. 

Deze periode ging over in een periode met een nog hoger aandeel aan tuinafval tot 

+ 90%. In de laatste drie weken van de proef bestond het aandeel tuinafval voor zeker 

30 - 40% uit gazonmaaisel (kort gras). Zeer opvallend was ook de hoeveelheid zand/grond 

die afkomstig was van het kantjes steken van het gazon. 

De verontreinigingen waren soms gering een ander maal zo groot dat er nauwelijks 

sprake kon zijn van een gescheiden ingezamelde fraktie. Opmerkelijk was dat de grote 

hoeveelheden verontreiningen meestal geconcentreerd uit de inzamelwagen kwamen 

(persschot systeem). 

De meeste verontreinigingen bestonden uit glas, blik en plastic waarin nog etenswa

ren/resten aanwezig waren. Het in plastic verpakte materiaal vormde het grootste 

aandeel, waarbij de etenswaren dikwijls nog geheel (luchtdicht) verpakt waren. Ook 

· verpakte etenswaren, die door schimmel waren aangetast vormden een belangrijk deel. 

Vooral de laatst.genoemde verontreiniging door verpakkingsmiddelen zal niet voorkomen 

kunnen worden, daar men niet snel beschimmelde etenswaar uit de verpakking haalt, 

maar deze er zelfs eerder in "opbergt", zodat de vuilnisemmer schoon blijft. 

Het inzamelen met minicontainers van het organische afval gaf soms problemen met 

het legen van de containers. Ten eerste was de fraktie soms zó nat dat tijdens het 

legen van de container het "water" aan alle kanten langs het laadsysteem van de vuilnis

wagen stroomde. Ten tweede waren in lente/zomer periode enkele containers zo vol 

gepropt dat ze nauwelijks met schudden en trekken geleegd konden worden. Dit laatste 

was sterk afhankelijk van de weersomstandigheden in het voorgaande weekend. De 

hoeveelheid ingezamelde organische fraktie kon dan ook afhankelijk van het week-end 

het dubbele van normaal in gewicht bedragen. 

In de wijk in St. Michelsgestel is volgens het minicontainer systeem ingezameld. De 

bewoners kregen naast de al aanwezige grijze 240 1 container een groene 120 1 container. 

De inzameling geschiedt één maal per week. 

De voor lic hting en inzameling is geheel verzorgd door het stadsgewest Den Bosch, 

zodat voor meer informatie omtrent deze wijze van inzameling verwe zen wordt naar 

het stadsgewest 's-Hertogenbosch te Rosmalen.(zie ook Waste Management Rapporten 

R.Klep, Ontwikkeling van huisvuilscheidingsgedrag: een nieuwe gewoonte , L.Dooms 

, Afval en gedrag: huisvuilscheidingsgedrag (I).) 

_". 
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2.2 MECHANISCHE GESCHEIDEN HUISHOUDELIJK AFVAL 

Het huishoudelijk afval uit een mechanisch voorscheidingssysteem was afkomstig uit 

enkele wijken in de provincie Zeeland, welke, qua type, vergelijkbaar zijn met de wijk 

in St. Michelsgestel. 

Het mechanisch gescheiden afval is evenals in St. Michelsgestel ingezameld met minicon

tainers. 

De methode van scheiding is zoals geschetst is in fig. 2.1. Het afval wordt eerst in 

3 zeeffrakties verdeeld, waarna de eerste fraktie met een koprolmagneet ontijzerd 

wordt, zodat geen batterijen, bierdopjes, enz. meer aanwezig zijn in deze fraktie. 

De tweede fraktie wordt ontijzerd met een bovenband magneet, zodat (hoofdzakelijk) 

blik verwijderd wordt uit deze fraktie. De tweede fraktie wordt, na handmatige verwij

dering van droog papier, weer bij de eerste fraktie gevoegd. Uit de overloop van de 

tweede zeef (derde fraktie) wordt papier en hout handmatig verwijderd, waarna deze 

fraktie direkt wordt afgevoerd. 

Bij deze experimenten is, op een uitzondering na, steeds met de gemengde eerste 

en tweede fraktie gewerkt. 

De samenstelling van het mechanisch gescheiden afval is vrij homogeen van samenstel

ling in vergelijking met het gescheiden ingezamelde afval. De reden hiervan is waar

schijnlijk het zeven in frakties, waardoor een relatief constante samenstelling wordt 

verkregen. Het meest heterogene materiaal loopt meestal over de zeven. Eventuele 

grote verschillen in hoeveelheden papier in het afval, worden grotendeels door de hand

matige uitlezing te niet gedaan. 

Wegens vervoertijden is er meestal l dag verschil tussen mechanische sc heiding en 

aanvang van de compostering in de trommel. Het materiaal dampte dan ook meestal 

bij aankomst en tijdens het laden van de trommel. 

2.3 TOT ALE HUISVUIL FRAK TIE 

Om de beide verwerkingsmethoden enigzins te kunnen vergelijken met bestaande metho

dieken, is een totale huivuil fraktie nodig, welke op dezelfde wijze behandeld wordt 

als het gescheiden ingezamelde en het mechanisch gescheiden afval. 

De totale huisvuil fraktie is afkomstig uit verschillende wijken (niet bij proeven betrok

ken) in s'Hertogenbosch, welke qua woonsituatie vergelijkbaar zijn met de wijk in 

St.Michelsgestel. 

In de desbetreffende wijken is voor de normale ophaaldienst een aantal van 50 - 60 

zakken apart ingezameld. Bij het laden van de trommel is de plastic zak verwijderd, 

zodat geen extra hoeveelheid plastic in de contOle fraktie aanwezig is. 
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De samenstelling van de totale huivuil fraktie verschilde in de tijd vooral wat betreft 

de hoeveelheid papier en tuinvuil. Zo bevatte de eerste steekproef zeer veel papier 

(50 - 60%) en geen tuinvuil (zeer slechte weersomstandigheden die week), terwijl de 

laaste fraktie relatief weinig papier en weinig tuinafval bevatte. 

Van de verschillende frakties is de totale huisvuil fraktie verreweg het meest hetero

geen, zodat ondanks deze totale huisvuil fraktie in de proef men voórzichtig moet 

zijn met de interpretatie van de resultaten omdat drie steekproeven per fraktie in 

feite te gering. Daarbij komt nog dat de drie steekproeven (zelfs indien alle drie geza

melijk worden beschouwd) in het geheel niet overeenkomen met de "gemiddelde samen

stelling" van huisvuil volgens de IV A-cijfers. Dit laatste kan veroorzaakt zijn door 

de weersomstandigheden gedurende de vastgestelde weken voor inzameling. 

2.4- COMPOSTERING MET EEN ROTERENDE TROMMEL 

Omdat de tijdsperiode van een half jaar zeer kort is voor dit composteringsprojekt, 

was het noodzakelijk dat de compostering zo snel mogelijk verliep. Daarnaast moest 

onder dak gecomposteerd worden om zoveel mogelijk invloeden van buitenaf te weren. 

De enige beschikbare ruimte was in de hal van het gescheiden inzamelingsprojekt, 

hetgeen inhoud dat geen stankoverlast mocht optreden. 

Om aan al deze eisen te voldoen zonder dat de kosten uit de hand zouden lopen is 

besloten een trommel te bouwen. Deze trommel moest een capaciteit hebben van 

minstens 4-0 huisvuilzakken om toch een enigzins representatieve steekproef te krijgen. 

Omdat wegens de beluchting de trommel maar tot de helft gevuld kan worden, moet 

de inhoud van de trommel ongeveer 7 m 3 bedragen. (Om de inhoud van de trommel 

gunstiger te kunnen benutten zouden stilstaande zijplaten nodig zijn, welke dan weer 

een afdichting met de roterende trommel moet hebben. Dit alles werd te kostbaar.) · 

In de trommel zijn enkele ribben aangebracht om het materiaal beter te mengen/beluch

ten. 

Aanvankelijk was het de bedoeling de trommel continu te laten draaien, echter door 

de beperking van de aandrijving (slijtage) was het noodzakelijk het aantal rotaties 

drastisch te beperken. 

Tevens bleek tijdens het testen van de composteermethode dat de trommel te veel 

warmte verloor. Daarom is deze zo goed mogelijk geisoleerd met een glaswoldeken 

van + 6 cm dik. Ook de beluchting was te gering, derhalve is een ventilator aan de 

ene zijde geplaatst en een slang naar buiten aan de andere zijde. Zo kon ook voorkomen 

worden dat bij composteerproblemen stankoverlast in de hal op zou treden, tevens 

kon een grote hoeveelheid waterdamp naar buiten afgevoerd worden. 
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2.5 BEMONSTERING 

Het nemen van een representatief monster uit een hoeveelheid afval is niet eenvoudig. 

In dit geval wordt echter ook nog met verschillende typen afval gewerkt waardoor 

nog meer complicaties ontstaan wil men deze frakties met elkaar kunnen vergelijken. 

Aangezien rechtstreekse monstername erg moeilijk is, zijn de drie verschillende frakties 

na de voorcompostering uitgezeefd. 

Van de (kleine) trommelzeef (.:: 1 meter lang en .:: 60 cm doorsnede) bedroeg de maas

grootte (ronde perforatie) 9 mm. Door bij deze maasgrootte te zeven wordt een vrij 

homogeen materiaal uitgezeefd waarbij verontreinigingen t.a.v. plastic, glas e.d. binnen 

"aanvaardbare" grenzen blijven. 

Deze behandeling vóór bemonstering zou alleen voor de gescheiden ingezamelde fraktie 

enigzins nadelig kunnen zijn, daar de grovere fraktie hier waarschijnlijk lagere gehalten 

aan spoorelementen zal bevatten. Aangezien deze proef echter alleen indicatief is, 

is deze manier van bemonstering mijnsinziens toelaatbaar. 

De verschillende frakties zijn in de proef steeds in dezelfde volgorde behandeld om 

de tijdsinvloed (langzame verandering in samenstelling) zoveel mogelijk te elimineren. 

Uit deze zeeffrakties zijn, volgens een bepaald lotingsschema, monsters genomen, 

welke door het bedrijfslaboratorium in Oosterbeek zijn geanalyseerd. Hierbij zijn be

paald; droge stof, asgehalte, stikstof totaal, fosfaat, kalium, Calcium en de spoorele

menten, Zn, Cu, Cr, Pb, Cd en Ni. 



Hoofdstuk 3 
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RESULTATEN 

3.1 COMPOSTERINGSPROCES 

3.1.l Testperiode 

Doordat op kleine schaal composteren m.b.v. een trommel nog ervaring opgedaan moest 

worden zijn de eerste drie weken besteed om de sturingsvariabelen van dit composte

ringsproces beter te leren kennen. 

Tijdens het testen (2 experimenten waarbij alleen de gescheiden ingezamelde fraktie 

Is gebruikt) zijn de volgende onvolkomenheden aan het licht gekomen: 

l. De aandrijving van de trommel was niet instaat om gedurende een lange tijd zijn 

functie te vervullen. Aangezien een tandkrans rondom de trommel erg kostbaar 

is, is tijdens het construeren van het apparaat gekozen voor een overbrenging van 

tandwiel naar een opgelaste ketting op de trommel. Het aanrakingsvlak van het 

tandwiel op de opgelaste ketting is echter zeer gering hetgeen een grote slijtage 

aan het tandwiel veroorzaakte. Reeds bij de tweede run moest het tandwiel vervan

gen worden. 

Om toch de kosten t.b.v. tandwielen niet te groot te maken, is het aantal draai

uren drastisch beperkt door de trommel maar enkele minuten per uur te laten draaien. 

2. De trommel koelde te veel af waardoor de temperatuur niet hoger werd dan .:!:. 35°C. 

Tevens condenseerde de waterdamp tegen de trommelwand, waardoor een natte 

modderachtige massa (bollen) is onstaan, die niet verder aëroob composteerde maar 

overging in een anaërobe vergisting, waarbij de temperatuur daalde tot de omgevings

temperatuur. 

De trommel 1s daarom geïsoleerd met een + 6 cm dikke glaswoldeken (voor zover 

mogelijk was). 

3. Ondanks de isolatie bleek tijdens de eerste proefneming de vochtafvoer te gering. 

Op de tweede dag is derhalve een ventilator aangebracht voor een van de beluch

tingsgaten om de grote hoeveelheden waterdamp af te voeren. Constante "gefor

ceerde" beluchting met deze ventilator geeft een te grote afkoeling. De ventilator 

mag daarom ook maar gedurende een korte tijd draaien. 

De verblijftijd in de trommel is gesteld op 4,5 tot 5 dagen. Deze tijd is gunstig om 

de volgende redenen, l 0 door de ongunstige condities op kleine schaal (vgl DANO) 

zal de verblijftijd langer dan 2 dagen moeten zijn om een verse uitzeefbare compost 

te ve rkrijgen in voldoende grote hoeveelheid, 2° de verblijftijd mocht nie t langer zijn 

dan max. 6 dagen omdat dit anders problemen zou geven met het afstemmen van de 

verschillende inzamelingsdagen van de frakties. Om toc h iets meer speling te hebben 

(e vt. tegenslag) is ge kozen voor 5 dagen. 
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Indien het vocht niet m voldoende mate kan ontwijken, is het bovenstaande het resultaat. 

! 
De compost is ook moeilijk uitzeefbaar bij een hoog vochtgehalte, de zeef slibt dicht. 
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Om een snellere start te krijgen is elke fraktie (op 2 na) geënt met ongeveer 480 

liter materiaal (zeefoverloop) van één van de vorige frakties. Voor de eerste proef 

is de fraktie van het testmateriaal als ent gebruikt. 

3.1.2 COMPOSTERING VAN DE GESCHEIDEN INGEZAMELDE FRAKTIE. 

In de testperiode is alleen gewerkt met gescheiden ingezameld materiaal. Direkt viel 

op dat deze fraktie vaak veel natter (soms tot 70%) was dan normaal huisvuil (30 

- 40% vocht). Problemen met het vochtgehalte waren dan ook onvermijdelijk. Van 

de 6 proeven zijn er eigenlijk maar 2 redelijk uitzeefbaar geweest. 

Een hoog vochtgehalte is in eerste instantie niet erg, het vocht moet echter tijdens 

het composteerprrnces in voldoende mate kunnen ontwijken, hetgeen gezien de construc

tie van deze trommel, niet mogelijk was. 

Daarnaast kon de trommel niet geheel geïsoleerd worden wegens de aandrijving (!:_50 

cm breed) en de rolbanen (_:..20 cm breed). Tijdens het ledigen van de trommel waren 

de niet geïsoleerde banen binnen in de trommel duidelijk zichtbaar daar op die plaatsen 

de ribben bedekt waren met een natte sterk ruikende koek. Dit duidt erop dat (in 

mindere mate ook bij de geïsoleerde delen) waterdamp condenseert tegen de wand 

en weer in de compost terecht komt, welke op een bepaald moment in bollen gaat 

rollen als het vochtgehalte te hoog wordt. 

Door een ventilator in te schakelen gaat welliswaar een deel van de damp naar buiten, 

echter door de koude ingeblazen lucht zal een deel van de waterdamp in de trommel 

condenseren. 

Het beste resultaat om zoveel mogelijk damp kwijt te raken werd bereikt door de 

trommel aan een zijde te openen. 

Kortom, voor het goed verlopen van de compostering bij hogere vochtgehalten is het 

m de hand houden van de temperatuur en beluchting (met vochtafvoer) zeer belangrijk. 

In bijlage la zijn de ingestelde variabelen en resultaten van de compostering van de 

gescheiden ingezamelde fraktie weergegeven . . 
Tijdens de eerste proefneming is de ventilator pas op de tweede dag gereed gekomen, 

hetgeen een mislukking van de eerste proef waarschijnlijk heeft voorkomen. Op deze 

tweede dag was de temperatuur n.l. weer gedaald tot ongeveer omgevingstemperatuur 

(zie bijlage lb). Na afloop van het voorcomposteringsproces kon een temperatuur van 

50°C genoteerd worden. 

Door de tijdsdruk was het niet mogelijk in de eerste serie het gewicht te bepalen 

en voldoende temperatuurmetingen te verrichten. 

Het gewicht in de tweede en derde serie zijn meestal met een weegbrug bepaald, 
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G~scheiden ingezameld afval in de periode met takafval (monster 1) 

.", .. 

Gescheiden ingezameld afval na compostering. 
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soms echter m.b.v. een personenweegschaal en containers. Alle gewichten na de com

postering zijn met , de personenweegschaal bepaald. 

De tromrnelcompostering lijkt voor deze gescheiden ingezamelde biologisch afbreekbare 

fraktie minder geschikt. Ten eerste door het soms zeer hoge vochtgehalte en ten tweede 

door het meestal moeilijk afbreekbaar zijn van een groot deel van deze fraktie, waar

door volgens deze methode langer gecomposteerd moet worden én dan te kostbaar 

wordt. 

3.1.3 COMPOSTERING VAN DE MECHANISCH GESCHEIDEN FRAKTIE. 

Bij· de mechanisch gescheiden fraktie zijn geen problemen opgetreden, waarschijnlijk 

omdat het vochtgehalte door bijmenging van de tweede zeeffraktie (waarin nóg een 

. deel van het papier aanwezig is) zodanig verlaagd werd dat de ventilator voldoende 

vocht kon afvoeren zonder dat daarbij de temperatuur te ver daalde. 

Eénmaal is alleen de eerste zeef fraktie gebruikt (proef 2a). Alleen al aan het totale 

gewicht is zichtbaar dat problemen hier onvermijdelijk waren (zie bijlage l c). Daarnaast 

is m deze fraktie geen enkel groot stuk afval aanwezig om de regelmatige helling 

in de trommel te breken, bolvorming trad hier dan ook snel op. 

Ook bij het uitzeven van de proeven 1, 2b en 3 bleek, dat sommige gedeelten de neiging 

vertoonden tot kleine ballet jes te rollen. 

Als voordeel van de mechanisch gescheiden fraktie kan gezien worden de "homogeni

teit". Het composteringsproces kan daarom regelmatiger verlopen vooral indien niet 

met een roterende trommel (voor)gecomposteerd zou worden. 

3.1.4 COMPOSTERING VAN DE TOTALE HUISVUIL-FRAKTIE 

Voor compo!?tering leek de samenstelling van de totale huisvuil-fraktie minder geschikt 

dan de andere twee frakties. 

Door het lage vochtgehalte (in de eerste proef is zelfs 20 liter water toegevoegd om 

de compostering op gang te krijgen) en de relatief kleine hoeveelheden gemakkelijk 

biologisch afbreekbare verbindingen was de tijdsduur van de thermofiele afbraak maar 

van korte duur (bijlage lÜ 

Bij het verwerken van de fraktie m de trommel ZlJn, zoals te verwachten was, geen 

vochtafvoer problemen opgetreden. 

Bij de uitzeving van het voorgecomposteerde materiaal is, gezien het uitgangsmateriaal 
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Mechanisch gescheiden afval (monster 1) 

Compost en restfraktie van de mechanisch gescheiden fraktie. 
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, een grote hoeveelheid compost uitgezeefd.(bijlage l e) 

'De overloop van de zeef bestond hoofdzakelijk uit droog papier, plastic en in mindere 

. mate kleding. Opvallend was bij het uitzeven dat er nauwelijks metaal en glas aanwezig 

was in deze fraktie. 

De resultaten geven een sterke aanwijzing, dat indien de totale huisvuil-fraktie gecom

posteerd wordt (zonder scheiding vooraf) het trommelsysteem momenteel de meest 

optimale methode is. 

3.2 GEHALTEN AAN SPOORELEMENTEN 

De gehalten aan spoorelementen zijn bepaald door het bedrijfslaboratorium in Ooster

beek. De eerste drie monsters zijn direkt na uitzeving opgestuurd ter analyse, de andere 

zijn na uitzeving ingevroren en daarna gezamelijk opgestuurd. 

In tabel 3.1 zijn de resultaten. gegeven van deze analyses. 

In het eerste monster van de gescheiden ingezamelde fraktie is een zeer hoog zink 

gehalte vastgesteld (faktor 1 O! hoger dan in de andere 2 monsters) . . Het is natuurlijk 

mogelijk dat een metallisch zinkdeeltje in het monster aanwezig is geweest. 

Ook het element nikkel geeft in het derde monster een .vijfvoudige verhoging te zien. 

De andere elementen zijn in de drie monsters wat betreft de gehalten aan spoorelemen

ten ongeveer constant. 

Van de mechanisch gescheiden fraktie geven de gehalten aan spoorelementen al direkt 

een grotere spreiding te zien. Het Zn gehalte in het tweede monster is een faktor 

2,5 lager, het gehalte aan Cu in het eerste monster een faktor 5 hoger, het Pb gehalte 

in het derde monster een faktor 2 hoger. 

In het artikel van Guns wordt juist van deze drie metalen (Zn, Cu en Pb) verondersteld 

dat deze als metallische verontreiniging voorkomen zodat zelfs binnen één monster 

grote spreidingen voorkomen. 

Ook de totale huisvuil fraktie geeft een vrij grote spreiding te zien waarbij naast 

de elementen Zn, Cu en Pb ook het element Cd in een monster bijna 3 maal zo hoog 

is. 

Opmerkelijk is dat het element Cr in alle frakties (uitgezonderd één monster van de 

gescheiden ingezamelde fraktie) ongeveer in gelijke hoeveelheden voorkomt. Indien 

men het gehalte aan Zn in het eerste monster van de gescheiden ingezamelde fraktie 

buiten beschouwing laten dan zijn de gehalten aan Zn, Cu, Pb en in mindere mate 

Cd in de, gesc heiden ingezamelde traktie beduidend lager dan in de andere twee frakties .. 

Ook de spreiding in gehalten aan de spoorelementen Zn, Cu en Pb zijn kleiner;. 
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Tabel 3. l OVERZICHT VAN DE GEHALTEN AAN SPOORELEMENTEN VAN DE VERSCHILLENDE FRAK TIES 
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Zn 1389 168,9 95,7 793 319 840 460 680 363 l 32.3x 

Cu 25,0 21,9 20,6 343 72,2 42,8 277 492 55,7 22,5 

Cr 31,9 22,5 84,7 41,3 39,0 31,6 28,3 32,4 21,5 46,4 

Pb 82,0 68,0 91,8 158 183,3 376 102 217 141,7 80,6 

Cd 0,61 0,98 0,39 1,45 1,29 1,37 1,06 l ,59 3,29 0,66 

Ni 4,95 4,49 26,2 11,5 11,2 9,56 8,2 10,9 6,2 11,9 

D.S. 54,5 57,9 53,5 52,3 47,4 48,l 53,7 47,8 46,5 55,3 

Org.St. 20,0 14,5 12,9 29,5 24,2 22,l 29,5 27,2 20,5 15,8 

Gehalten aan spoorelementen zijn gegeven t.o.v. de droge stof. 

D.S. = droge stof t.o.v. nat gewicht in % 

Org.St. = organische stof berekend d.m.v. D.S. - Ruwe as. 

X = uitgezonderd het eerste monster 
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Tabel 3.2 OVERZICHT VAN DE BEMESTENDE WAARDE VAN DE VERSCHILLENDE COMPOST FRAKTIES 
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D.S. 54,5 57,9 53,5 52,3 47,U 48,l 53,7 47,8 46,5 55,3 

Ruw as 34,5 43,4 40,6 22,8 23,2 26,0 24,2 20,6 26,0 39,5 

Or g.st. 20 14,5 12,9 29,5 24,2 22,l 29,5 27,2 20,5 15,8 

N-tot 0,99 0,86 0,79 1, 19 1,24 1,08 1, 19 1,09 1,08 0,88 

P205 0,40 0,40 0,36 0,57 0,55 0,56 0,52 0,50 0,49 0,39 

K20 0,55 0,48 0,43 0,69 0,68 0,69 0,56 0,61 0,54 0,49 

Caco
3 

1,27 1,78 1,38 4,78 4,77 4,70 4, 17 4,14 4,06 1,48 

C-el 17,9 11,9 10,0 26,l 24,6 24,2 19,8 28,6 17 ,4 13,3 

Droge stof (D.S.), Ruw as en organisch stof gehalte (Org.st.) zijn uitgedrukt in % t.o.v. het nat gewicht. 

N-totaal, p2o 5, x 2o, Caco3 en C-elementair zijn gegeven in g/kg droge stof. 
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Vergelijkt men de mechanisch gescheiden fraktie met de totale huisvuil fraktie dan 

is geen verbetering te zien. Opgemerkt dient te worden dat de totale huisvuil fraktie 

moeilijk als representatief gezien kan worden (zie hoofdstuk 2.3) 

Dat de resultaten van deze mechanisch gescheiden compost fraktie anders zijn dan 

verwacht is enigzins verklaarbaar als men bekijkt welke componenten zijn afgescheiden. 

Van de in figuur 2.1 getekende handmatig uitgesorteerde produkten is alleen het papier 

voor een deel uitgelezen. Mechanisch zijn de Fe-metalen afgescheiden hetgeen meestal 

ook voor de compostering van andere systemen voor de (voor)-compostering plaatsvindt. 

Compost bezit ook een kleine bemestende waarde waarvan in tabel 3.2 een overzicht 

is gegeven. 

Hieruit blijkt dat compost over het algemeen maar een lage bemestende waarde bezit. 

De gescheiden ingezamelde fraktie lijkt nog minder aan voedingsmineralen te bezitten 

dan de andere twee frakties. Indien men op basis van het gehalte aan organische stof 

deze waarden berekend dan bezitten alle drie de frakties ongeveer gelijke hoeveelheden. 
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3.3 OVERZICHT LITERATUUR GEGEVENS 

De in de literatuur gevonden gegevens zijn in tabel 3.3 gerangschikt. Deze ciHers 

moeten zeer voorzichtig geïnterpreteerd worden daar het uitgangsmateriaal, de com

posteeromstandigheden, de stabiliteit van de organische stof, de methode van bemonste..'. 

ren en analyseren niet vermeld zijn. De cijfers in tabel 3.3 moeten daarom gezien 

worden als beinvloedingsfaktoren. Zo blijkt dat bepaalde delen van het keukenafval 

(zie kolom 1) aanzienlijke gehalten aan spoorelementen kunnen bevatten. 

Tevens kan men concluderen dat "normaal vers keukenafval" geringe gehalten bevat 

(kolom 2). Indien organisch materiaal ingezameld en gecomposteerd wordt, treedt 

reeds een faktor 4 verhoging op (veroorzaakt door reductie van de organische stof?). 

Indien met de hand na inzamelen uitgelezen wordt zouden gelijke hoeveelheden aan 

metalen aanwezig zijn, hetgeen erop zou duiden dat met mechanische scheiding dezelfde 

resultaten behaald kunnen worden als bij de gescheiden inzameling. Indien men de 

kolommen 6 en 7 bèkijkt dari zou de verhoging in de compost door reductie in orga

nische stof ontstaan? (een faktor 3 ,uitgezonderd Cr en Ni. De kolommen 8 tot en 

met 11 wekken de indruk dat de compost uit de verschillende mechanische scheidings

systemen allen ongeveer gelijke hoeveelheden aan spoorelementen bevatten, alleen 

de spreiding is bij enkele aanzienlijk kleiner. 

Momenteel neemt men aan dat de incidenteel voorkomende hoge gehalten aan Zn, 

Cu, Pb en evt. Cd veroorzaakt worden door metallische deeltjes (Guns). Deze zouden 

gedeeltelijk met een zeef (maasgrootte b.v. 2 cm) voor het composteerproces afgezeefd 

kunnen worden. Een deel zal blijven plakken aan de organische stof zie b.v. kolom 

1 tabel 3.3. 

R.Knop vermeldt reeds enige resultaten omtrent de hoeveelheden fijne fraktie indien 

bij 2cm afgezeefd wordt. Helaas zijn daarbij geen analyses gegeven t.a.v. de gehalten 

aan spoorelementen (metaaldeeltjes). 

Naast de gehalten per spoorelement, waaraan momenteel zeer veel aandacht wordt 

besteed, wordt meestal geen aandacht geschonken aan de verhouding van de verschillen

de elementen. Deze spoorelementen kunnen wat betreft de opneembaarheid voor planten 

elkaar beinvloeden zowel positief als negatief (R. Rohde). 

Ook blijkt uit dit artikel dat in de momenteel standaard bepaalde metalen er enkele 

toegevoegd moeten worden zoals Molybdeen en evt. Selenium en Cobalt. 

In tabel 1.1 is zichtbaar dat er rekening gehouden is met de afvoer van de verschillende 

spoorelementen. Indien men bij het produceren van een organische meststof de kwaliteit 

moet beoordelen dan zou de verhouding in aanwezigheid van de verschillende elementen 

een rol moeten spelen. 



Tabel 3.3 OVERZICHT LITERATUUR GEGEVENS M.B.T. SPOORELEMENTEN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Zn 362 29 132 166 119 173 422 517 500 - 700 319 - 1100 422 - 910 

Cu 59 9,3 22,5 33 18,4 47 144 33 50 - 100 43 - 343 47 - 166 

Cr 15 - 46,4 - - 26 38,7 - 25 - 55 20 - 92 38 - 271 

Pb 130 0,72 80,6 21 11,7 141 427 133 110 - 325 36 - 867 356 - 450 

Cd 3,6 0,16 0,66 1 0,45 0,9 2,62 1,6 2,3 1,3 - 3,7 2,2 - 5,2 

Ni - - 11,9 59 - 12 16,7 - 15 - 20 9,6 - 21 11,5 - 16,7 

Hg - 0,1 - - 0,1 0,4 1,37 1,2 1 - 3 0,84 - 1,6 0,76 - 1,37 

As - - - - - 0,8 3,2 - - 1,3 - 3,3 3,2 

l. Bidlingmaier Univ. Stuttgart, Symposium Duisburg ANS, (max) concentraties op buitenste bladen van gewassen (sla e.d.) 

2. Doedens, Wiesbaden: Symposium Duisburg ANS, gehalten aan spoorelementen in vers keukenafval. 

3. Gescheiden inzameling organisch afval in Den Bosch. 

4. Gescheiden ingezameld organisch afval in Witzenhausen: Infu Ing.-Büro Witzenhausen (Tel:05542-4194) 

5. Doedens, Wiesbaden: Symposium Duisburg ANS, gehalten aan spoorelementen in de organisch fraktie, welke na inzameling is uitgele 

6. Rapport IVAM 1981, verse DANO-compost waarbij de probleemstoffen vooraf gescheiden zijn ingezameld. 

7. Rapport IV AM 1981, rijpe DANO-compost waarbij de probleemstoffen vooraf gescheiden zijn ingezameld. 

8. Doedens, Wiesbaden: Symposium Duisburg ANS, gehalten aan spoorelementen in compost uit de Esmil-scheidingsinstallatie. 

9. V .A.M. compost uit de Fläkt scheidingsinstallatie. 

10. Compost uit de Boon proefinstallatie. 

11. Stabiele DANO-compost. 

N 
co 

zen. 



Hoofdstuk 4 CONCLUSIES. 

Door middel van deze proef is getracht een indicatie te verkrijgen omtrent de mogelijk

heid om kwalitatief goede compost uit huishoudelijk afval te produceren. Vooral de 

gehalten aan spoorelementen zouden te hoog zijn in compost geproduceerd uit huishou

delijkafval. 

Indien men de richtlijnen van de E.E.G. zou opvolgen dan zou dit nog geen problemen 

'opleveren, echter algemeen wordt gezegd dat deze richtlijnen zeer tolerant zijn. Derhal

ve zijn nieuwe normen voor gehalten aan spoorelementen in compost voorgesteld en 

wel op basis van het op peil houden van het organisch stofgehalte van de bodem en 

, een dosering aan spoorelementen die binnen 100 jaar geen problemen op nog niet veront

, reinigde bodem zal opleveren. In tabel 1.2 zijn deze nieuwe normen te vinden onder 

"maximale gehalten in organische meststoffen met min. 30% org.st. t.o.v. dé droge 

stof". 

Deze normen moeten als tijdelijk veilige normen beschouwd worden, gericht op het 

vertr:ouwen dat binnen 100 jaar het "zware metalen probleem" opgelost zal zijn. 

In .de proef zijn drie verschillende frakties met behulp van een trommel voorgecompos

teerd. Deze drie frakties zijn: l 0 gescheiden ingezameld organisch materiaal, 2° mecha

nisch afgescheiden "organisch" materiaal en 3° totale huisvuil-fraktie (zo,nder bewer

kingen vooraf). 

Na deze voorcompostering is het materiaal gezeefd en bemonsterd waarna de monsters 

zijn geanalyseerd betreffende spoorelementen (zie tabel 3.1) en meststoffen (tabel 

3.2). 

Compostering. 

Voor het composteren van de gescheiden ingezamelde organische fraktie lijkt deze 

composteringsmethode minder geschikt, ten eerste vanwege het soms zeer hoge vochtge

halte en ten tweede omdat deze fraktie meestal zeer moeilijk biologisch afbreekbare 

materialen bevat, welke (indien deze niet vooraf worden verkleind) zeer langzaam 

afgebroken worden. In de proef resulteerde dit in een laag organisch stofgehalte in 

de compost-fraktie. 

Voor de mechanisch gescheiden fraktie is de trommelcompostering goed bruikbáar 

echter niet noodzakelijk daar door het vooraf zeven reeds een homogenisering heeft 

plaatsgevonden. 

indien de totale huisvuil-fraktie (vooraf alleen Fe-metalen afscheiden) gecomposteerd 

wordt is het trommelsysteem zonder twijfel momenteel het meest optimale systeem. 

Spoorelementen 

De gescheiden ingezamelde fraktie kan zeer waarschijnlijk voldoen aan de gestelde 
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"nieuwe "normen voor compost (alleen het element Cr was nog iets te hoog). Opgem~rkt 

dient te worden dat de ruwe as fraktie in de compost, vrij hoog is. Gezien de resultaten 

uit andere proeven met gescheiden ingezameld organisch materiaal kan gesteld worden 

dat de gevonden gehalten niet wezelijk zullen afwijken. Verondersteld wordt dat het 

organisch stof gehalte bij langer composteren van deze fraktie ook zal voldoen aan 

de gestelde eis. 

De gehalten aan spoorelementen bij mechanische scheiding zijn hoger dan bij de geschei

den ingezamelde fraktie. Indien men de resultaten vergelijkt men andere mechanische 

scheidingsmethodieken blijkt dat ook hier qua niveau de gehalten ongeveer overeenkomen. 

Toch zal het in de toekomst mogelijk moeten zijn, evt. met een gescheiden inzameling 

vooraf van vervuilende/storende componenten en verbetering van de scheidingstechnie

ken, om aan de nieuw gestelde normen te voldoen. 

Problemen ten aanzien van spoorelementen gehalten bij de afzet zijn dan m eerste 

instantie niet te verwachten. 

Gescheiden inzameling. 

Het gescheiden ingezamelde materiaal was vooral vervuild door verpakkingsmateriaal 

afkomstig van levensmiddelen. Tevens is gebleken dat op de totaal verwerkte hoeveel

heid er maar een kleine hoeveelheid afkomstig was van keukenafval. Vooral in de begin

periode (toen nog geen tuinafval aanwezig was) was de bodem van de container nauwe

lijks bedekt met keukenafval. 

Indien men wenst door te gaan met gescheiden inzameling van organisch afval (met 

als doel compostering) is het misschien aan te raden alleen tuinafval in te zamelen 

en wel om twee redenen. Ten eerste behoefd men alleen in perioden in te zamelen 

wÄarin veel tuinvuil wordt aangeboden, zodat extra hoge inzamelingskosten (indien 

men elke week moet inzamelen) vermeden kunnen worden. Ten tweede wordt de vervui

ling door verpakkingsmiddelen vermeden en kan in de buitenlucht gecomposteerd worden 

daar geen etensresten in het organisch materiaal aanwezig is. 

Een mogelijkheid zou zijn dit materiaal tegelijk met het plantsoenafval te verwerken. 

Een verkleiningsstap voor compostering is daarbij aan te raden. 

Als composteringsmethode kan een rillen compostering met geforceerde beluchting / 
aangewend kunnen worden. 

Ook zou in overwegmg genomen kunnen worden om zelfcomposteren te stimuleren. 

Echter zal eerst een zeer betrouwbare methode moeten worden gevonden (b.v. met 

een compostsilo) met een goede handleiding en voorlichting zodat niet na korte tijd 

alle compostvaten bij de afval container teruggevonden worden. In de handleiding dienen 

de problemen, waar men op kan stuiten, eenvoudig beschreven te worden. Tevens zal 

een oplossing moeten worden gegeven voor eventueel op te treden moeilijkheden (en 

dan niet met voor de burger zeer moeilijk verkrijgbare hulpmiddelen). 
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DEEL II 

Hoofdstuk 5 PROBLEEMSTELLING. 

Spoorelementen en organisch stofgehalte. 

Zoals reeds in het eerste deel is voorgesteld, zou voor het produkt compost, welke onder 

de struktuurverbeterende materialen gerekend wordt, een norm moeten worden opgesteld, 

waarin een minimaal gehalte aan organische stof op droge stof basis gegarandeerd moet 

zijn. 

Deze eis is van belang om een goede norm t.a.v. de spoorelementen te kunnen geven. 

Het moet namelijk mogelijk zijn het organisch stofgehalte van de bodem op peil te 

houden met deze struktuurverbeterende materialen zonder dat schadelijke gevolgen 

optreden t.a.v. de gehalten aan spoorelementen. Deze "minimale organische . stof eis" 

voorkomt tevens dat de struktuurverbeterende meststoffen verdund worden met ballast 

stoffen om de gehalten aan spoorelementen te verlagen. 

Bepaling organisch stofgehalte. 

Momenteel wordt het organisch stofgehalte bepaald door het verschil te nemen tussen 

droge stofgehalte en ruw asgehalte. Tijdens dit verassingsproces zijn de condities waar

onder deze verassing plaatsvindt erg belangrijk (Jourdan). 

Deze methode is in eerste instantie bruikbaar om het totale gehalte aan organische 

stof te bepalen, daarnaast is het belangrijk te weten hoe snel deze organische stof in 

de bodem wordt afgebroken, hetgeen uitgedrukt wordt in een humificatie-coëfficient. 

Naarmate de organische stof stabieler is; zal de afbraak m het eerste jaar minder zijn, 

hetgeen resulteert in een hogere humificatie-coëfficient. 

Stabiliteit van de organische stof. 

De in compost (en andere struktuurverbeterende meststoffen) bedoelde organische stof 

is een verzamelnaam voor een zeer groot scala aan biologisch afbreekbare stoffen. 

Al deze verbindingen bezitten een bepaalde graad van stabiliteit (weerstand tegen afbraak 

door micro-organismen). 

De micro-organismen zullen eerst de gemakkelijk afbreekbare verbindingen (zoals eiwit

ten) aangrijpen en bij afname van hoeveelheid van deze verbindingen langzaam overgaan 

naar moeilijker afbreekbare ("stabielere") verbindingen (zoals lignine). 

Om het organisch stofgehalte van de bodem op peil te houden is een zodanige hoeveelheid 

organische stof per jaar per ha nodig dat ná een jaar 1500 kg/ha organische stof van 

de gift in dat jaar overblijft (zie hoofdstuk 1). 

Indien een grote hoeveelheid gemakkelijk afbreekbare verbindingen voorhanden is, zal 
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deze organische stof in de bodem snel afgebroken worden, . zodat na l jaar maar weinig 

overblijft (lage humificatie-coëfficient). Dit houdt in dat een grote hoeveelheid van 

deze compost gegeven moet worden, hetgeen problemen kan geven indien niet gestabili

seerde organische stof gebruikt wordt. 

Garantie t.a.v. een bepaald minimum aan organische stof is opzichzelf dus niet voldoende. 

Men zal aan moeten geven, mede t.a.v. de berekening voor het op peil houden van de 

organisch stofgehalte van de bodem, hoe "stabiel" de compost / organische meststof 

is. (evt. uitgedrukt in een humificatie-coëfficient). 

Stabiliteit en compost-eigenschappen. 

Tijdens het composteerproces (organische stof van niet stabiel naar stabiel) worden 

organische verbindingen in volgorde selectief afgebroken. Dit heeft echter tot gevolg 

· · dat in de verschillende stadia van het composteerproces de compost verschillende eigen

schappen bezit. 

De eigenschappen van niet stabiele compost zijn b.v.: hoog biologisch zuurstofverbruik 

(indien te weinig zuurstof voorhanden is leidt dit tot stankoverlast), kiemremmende 

werking, stikstof-fixering (afhankelijk van de koolstof / stikstof verhouding), temperatuur

verhoging door biologische aktiviteit, pH daling, overgaand in een pH stijging, enz. 

Deze eigenschappen veranderen langzaam met het doorlopen van de verschillende com

posteringsstadia. 

Soms zijn bepaalde eigenschappen van niet stabiele compost gewenst (b.v. kiemremming 

van onkruidzaden). Indien men deze eigenschap kiemreIT)ming niet wenst dan zal langer 

gecomposteerd moeten worden. Laat men echter de compost lang liggen, om er zeker 

van te zijn dat deze eigenschap afwezig is, dan zal er een nodeloos (en ongewenst) 

verlies aan organische stof kunnen optreden. Het is derhalve wenselijk zeker te weten 

of de organische stof in een bepaald stadium is, ten eerste om te voorkomen dat schade

lijke effecten / ongemakken optreden, ten tweede om te voorkomen dat nodeloos verlies 

aan organische stof zal ontstaan. 

Methodieken ter bepaling van de stabiliteit. 

Er worden momenteel verschillende methoden toegepast, waarmee men tracht inzicht 

te verkrijgen omtrent het stabiliteitsstadium van de organische stof. 

Daarnaast worden ook kenmerken gebruikt van het composteerproces om een indicatie 

te krijgen van de stabiliteit van de organische stof (b.v. temperatuur). 

De methodieken kan men verdelen in twee groepen n.l. a/ testen gebaseerd op biologische 

kenmerken (b.v. kiemtesten) en b/ chemische testen, waarbij op grond va n bepaalde 

concentraties van een bepaalde stof /verbinding /element het stabiliteitsstadium wordt 

bepaald. 
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In sommige testen kan men het verloop van de compostering volgen (verloop-test), andere 

testen geven alleen aan of bepaalde composteer stadia al dan niet doorlopen zijn (sta

dium-test). 

De verschillende stabiliteitstesten zijn meestal ontwikkeld voor de stabiliteitsbepaling 

van compost geproduceerd uit huishoudelijk afval. 

Aangezien momenteel ook andere afvalstoffen aangewend worden als organische meststof, 

is het wenselijk een stabiliteitsbepaling te vinden die onafhankelijk van het uitgangsmate

riaal, de composteermethode, enz. , algemeen bruikbaar is. 

Doel van het onderzoek. 

Het doel van dit onderzoek is om de bruikbaarheid van de bestaande methodieken te 

toetsen. 

In hoofdstuk 6 zijn de getoetste stabiliteitstesten beschreven. 

In dit onderzoek zijn geen testen op biologische kenmerken uitgevoerd hoofdzakelijk 

door tijdgebrek. 

De belangrijkste biologische testen zijn: 

1. biologisch zuurstofverbruik (verloop-test)(Jourdan); 

2. Temperatuurverloop tijdens het composteerproces (verloop-test) (is echter zeer afhanke

lijk van de composteermethode en de condities); 

}. kiem testen met o.a. tuinkers, ha ver en sla (stadium-test) (Jourdan). 

In hoofdstuk 7 is het in deze proef gebruikte composteringsproces beschreven. Daarnaast 

zijn in dit onderzoek monsters getoetst welke volgens het v. Maanensysteem zijn gecom

posteerd (V .A.M.monsters, blad- en bermgras-monsters). Ook zijn nog monsters getoetst 

(V.A.M. en Rutte) waarbij de hopen frequent zijn gekeerd. 

In hoofdstuk 8 z ijn de gevonden resultaten van de verschillende stabiliteitstesten vermeld. 

In hoofdstuk 9 zijn de conclusies van deel II kort samengevat. 
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Hoofdstuk 6 ST ABILITEITSTESTEN 

De meeste testen worden toegepast op organische materiaal uit huishoudelijk afval 

om de stabiliteit (rijpheid) te klassificeren. 

Voor compost uit huishoudelijk afval is dit wenselijk wegens de verandering in eigenschap

pen van niet stabiele en stabiele compost. In de andere organische onderhoudsmeststoffen 

treden deze eigenschappen meestal veel minder op de voorgrond daar deze minder energie

rijke (gemakkelijk afbreekbare) verbindingen bevatten. 

Compostering van huisvuil kan gezien worden als een scheidingsmethodiek. De organische 

stof wordt n.l. selectief verkleind en kan daarna eenvoudig uitgezeefd worden. Daar 

het produkt dan vrij fijn van struktuur is, komen de eigenschappen van niet stabiele 

(verse) compost hierdoor sterker tot uiting. 

Momenteel zijn er meerdere afvalstoffen welke tot compost verwerkt worden. Soms 

mengt men deze om betere verhoudingen te krijgen t.a.v. de voedingsmineralen en de 
/ 

spoorelementen. 

Vooral door deze laatste ontwikkelingen is het noodzakelijk dat er algemeen bruikbare 

stabiliteitstest(en) met grenzen voorhanden zijn om de diverse composttypen te kunnen 

controleren. 

6.1 CHEMISCH ZUURSTOF VERBRUIK (C.O.D.) 

Tijdens het composteerproces komt energie, opgeslagen m de organische stof, vrij doordat 

de micro-organismen de verbindingen oxyderen. 

Door de organische stof volledig (chemisch) te oxyderen kan · de mate van energievoorraad 

geschat worden. Indien het C.O.D. (Chemica! Oxygen Demand) "laag" is kan gesteld 

worden dat de organische stof stabiel is. 

Aangezien het C.O.D. tijdens het composteerproces afneemt en daardoor het verloop 

van het proces aangeeft, zou men deze test verloop-test kunnen noemen. 

De uitgevoerde test is gebaseerd op een publicatie van Lossin.(zie bijlage 2a). 

6.2 C/N - ve rhouding 

De C/N-verhouding is een reeds lang toegepaste test voor stabiliteitsbepaling van com

post uit huishoudelijk afval. 

De verhouding tussen hoeveelheid afbreekbare organische stof (C) en het stikstof gehalte 

(N) geeft in huisvuilcompost een vrij betrouwbaar verloop te zien van + 30 op l en 
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hoger naar een verhouding in stabiele compost van 2:. 16 op 1 tot 13 op 1. 

Dit verloop is gebaseerd op het feit dat organische stof wordt afgebroken, terwijl de 

stikstof wordt vastgelegd door de micro-organismen t.b.v. hun opbouw en vermenigvul

diging. Naargelang de gemakkelijk afbreekbare stoffen opraken, zullen micro-organismen 

afsterven waardoor stikstof vrijkomt, echter in het composteerproces weer direct wordt · 

opgenomen door de volgende mirco-organismen populatie. Nadat de verschillende popula

ties (en dus stadia) elkaar opgevolgd zijn zal pas bij een min of meer stabiele compost 

de stikstof echt vrijkomen. Daarna zal de verhouding C/N ongeveer gelijk blijven. 

De test is uitgevoerd volgens een voorschrift van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid 

in Haaren. (zie bijlage 2b). 

6.3 C-gehalte (C.O.D.) / HUMUSZUREN 

Tijdens het composteerproces vindt een humificatie proces plaats, d.w.z. dat humuszu

ren worden gevormd (Jourdan, Spoerri). 

Er zijn verschillende typen humuszuren met bepaalde graden van polymerisatie en 

oplosbaarheid (Jourdan). 

De test is gebaseerd op het feit dat organische stof wordt afgebroken en het gehalte 

aan humuszuren langzaam toeneemt. De verhouding is dan maatgevend . voor de stabili

teit. 

De publicatie van Witt heeft als basis gediend voor de uitgevoerde proef. Meer achter

grond informatie is te vinden in het rapport van Jourdan. Het C-gehalte in deze test 

wordt hierbij fotometrisch bepaald. (zie bijlage 2c). 

6.t+ ZETMEEL-TEST 

Zetmeel is een koolhydraat en behoort tot de gemakkelijk afbreekbare organische 

verbindingen. Tevens komt zetmeel meestal in grote hoeveelheden voor in organisch 

afval (2 - 6% in huishoudelijk afval). Indien nog duidelijk aantoonbare hoeveelheden 

zetmeel aanwezig zijn duidt dit op een niet stabiele compost. Is de hoeveelheid echter 

nauwelijk zichtbaar (kleurindicator 12) of meetbaar dan· duidt dit op een stabiele com

post. De test is afgeleid van een publicatie van Lossin. (zie bijlage 2d). 
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6.5 NITRAAT TEST 

Als het composteringsproces ten einde loopt zal de hoeveelheid micro-organismen 

afnemen waardoor stikstof, vastgelegd in deze micro-organismen, weer vrijkomt, uitein

delijk in de vorm van nitraat of nitriet. 

Dit betekend, dat, indien nitraat uitgespoeld kan worden, dit aangeeft dat de micro-or

ganismen populatie aanzienlijk is teruggelopen, hetgeen impliceert dat de intensiteit 

van de afbraak relatief zeer laag is geworden. 

De proef is uitgevoerd volgens de methode beschreven in het rapport van Jourdan. 

(zie bijlage 2e). 
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Hoofdstuk 7 COMPOSTERING 

7.1 METHODE VAN COMPOSTERING 

In dit onderzoek, ter toetsing van verschillende stabiliteitstesten, is gekozen voor hopen 

compostering met geforceerde beluchting en temperatuur controle. Deze methode waar

over Finstein bericht zou een snelle afbraak en stabilisatie bewerkstelligen. Tevens 

zou een droging optreden, waarbij het vochtgehalte als maatstaf voor de stabiliteit 

zou kunnen dienen. 

Ter vergelijking zou m de tweede proef ook op hopen gecomposteerd worden waarbij 

deze hopen regelmatig zouden worden omgezet. D.m.v. de stabiliteitstesten zou dan 

het verschil, al dan niet aanwezig, in omzetsnelheid gemeten kunnen worden. 

De proeven zouden in a\Jgustus in de nieuwe vestiging van de firma Boon uitgevoerd 

worden. Door allerlei omstandigheden (vergunningen e.d.) kon pas eind oktober gestart 

worden. 

De proef met geforceerde beluchting en temperatuurcontrole is uitgevoerd in een 30 

m3 container. de reden hiervan is het te kunnen verplaatsen van deze proef naar een 

plaats met een stroomvoorziening. Tevens kon hierdoor eenvoudig gekeerd worden zonder

dat de beluchtingskanalen beschadigd zouden worden. De beluchtingskanalen in de contai

ner zijn geconstrueerd zoals geschetst is in fig 7. l. 

Figuur 7.1 Construktie van de beluchtingskanalen 

rr=====ll--- U-profiel ~ 

.JI_ _____ JJ ~strip ----====---,.------------.--..---
~ . ~:::t:1-r-~r ,........,....-,....-.,.......,~-..--~~1..,._.,.1 

7 7 7 7 7 7 7 7 Bodem containerT7 7 7 7 7 7 7 7 l 7 7 / 

Twee U-profielen zijn omgekeerd op stips aan de bode m van de container vastgelast. 

De opening tussen U-profiel en container bedroeg~ 0,7 cm. 

De ventilator had een capaciteit van 0,5 pK (375 Watt). 

Als materiaal is gebruikt de mec hanisc h gescheiden fraktie zoals die beschreven is 

in het eerste deel. Het uitgangsvochtgehalte lag tussen de 50 en 55% vocht (t.o.v. 

natgewicht). 

In de eerste proef kwam de temperatuur ter plekke van de thermostaat niet boven 

de 55°C uit. Dit is achteraf gezien waarschijnlijk te wijten aan de onregelmatige meng-
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ing van de beide zeeffrakties (zie temperaturen in bijlage 3a). 

Na 6 dagen is de thermostaat lager gezet (50°) en verplaatst. Tevens is de tijdklokinstel

ling gewijzigd van 2 maal per etmaal 15 min blazen naar 4 maal 15 min. per etmaal 

blazen. 

Na 8 dagen is de container gekeerd en de thermostaat teruggezet naar 55°C. Twee 

dagen later bleek het voorste derde deel koud en de rest goed op temperatuur. Na 

6 dagen is de temperatuur in de gehele container gezakt beneden de 40°C. Er is toen 

besloten de proef nogmaals uit te voeren. Het materiaal uit de container is wegens 

plaatsgebrek gevoegd bij de rilcompostering. 

De hoop zonder geforceerde beluchting is (ook na toevoeging van de geforceerde beluch

tingsfraktie) om de 2 à 3 dagen omgezet met een leader (zie bijlage 3b). 

Tijdens overhuizing van al het te composteren materiaal is deze fraktie vermengd ge

raakt met vers huisvuil. Deze fraktie is derhalve niet verder bemonsterd. 

De tweede proef met geforceerde beluchting en temperatuur controle is gestart op 

vrijdag 12 nov. Maandag 14 nov. draaide de ventilator continu, tevens was een opmerke

lijke daling (50 - 60 cm) opgetreden t.o.v. de oorspronkelijke hoogte. 

Na de eerste week is ook hier een aanzienlijk verschil onstaan tussen de verschillende 

delen in de container (zie temperatuurspreiding in bijlage 3c). 

Eén van de oorzaken zal het verschil in druk zijn in de kanalen, waardoor aan de zijde 

van de ventilator meer lucht (en dus koeling) door de compost geblazen wordt dan aan 

het andere einde van de container. Daarnaast zal ook de inhomogeniteit, veroorzaakt_ 

door het niet evenlang zijn van de wegen der twee zeeffrakties, geen onbelangrijke 

rol spelen. 

Op de l 3e dag is de thermostaat verplaatst aangezien de temperatuur over het algemeen 

te hoog was en de ventilator niet koelde op de thermostaat. 

Het materiaal is uitgezeefd (7 cm) na 30 dagen compostering en leek toen zo droog 

(bleek achteraf toch nog 45% vocht te bevatten) dat besloten was de ventilator alleen 

intervalsgewijs op de tijdklok te laten draaien. Het resultaat was dat na het week-end 

de temperatuur ongeveer 75°C bedroeg! De inschakeling van de thermostaat had een 

sterke temperatuurdaling tot gevolg, echter de micro-organismen populatie was door 

deze hoge temperaturen drastisch verminderd, zodat de temperatuur maar langzaam 

weer steeg. 

Na de 27e dag is weer een temperatuur daling constateerbaar (zie bijlage 3c) hetgeen 

deze keer veroorzaakt wordt door een te kort aan water. 

Uit deze composteerproeven kan geconcludeerd worden dat een vergaande droging d.m.v. 

compostering bereikt kan worden. 

Of het vochtgehalte (uitgaande van een bekend vochtgehalte) een betrouwbare indicator 

is (geldend alleen voor deze methode) kan nog lang niet met zekerheid gezegd worden 

(zie ook de resultaten van de stabiliteitstesten in hoofdstuk 8 en bijlage 4c). 

Wel kan gesteld worden dat blazen meer voordelen heeft dan zuigen (Miller et.al). 

Na 1,5 tot 2 dagen was de lucht in de container stankvrij. 
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7.2 BEMONSTERING 

De bemonstering van de compostfraktie in de container was alleen mogelijk tijdens 

het omzetten. De container werd hiervoor eerst op een vrachtwagen geladen en vervol

gens gelost. 

Tijdens het opnieuw laden is steeds een klein deel compostfraktie genomen afwisselend 

in hoogte van de hoop. 

De grootte van de deeltjes bij de monstername is zodanig gekozen dat dit materiaal 

ongeveer als compost zou overblijven indien het uitgezeefd zou worden op 7 cm. Totaal 

is elke keer ongeveer 10 liter materiaal verzameld. Na intensief mengen van dit monster 

is hieruit een steekproef genomen van ongeveer 200 - 250 g. Stoffen als steentjes, 

glas, plastic, rubber enz. zijn voordien verwijderd. 

Dit monster wordt geheel gedroogd ter bepaling van het droge stofgehalte (vochtgehalte) 

en vervolgens gemalen m.b.v. een koffiemolen. 

Daarbij is het opvallend dat het volume van alle organische materialen kleiner wordt, 

met uitzondering van het gemalen papier, waarvan het volume 2 tot 3 maal groter 

wordt! 

In het algemeen kan gesteld worden dat een goede bemonstering van de compostfraktie 

uit huisvuil zeer moeilijk is, vooral indien op verschillende tijdstippen tijdens het proces 
' 

bemonsterd moet worden. 

Men zou aan het bemonsteren meer aandacht moeten besteden, d.w.z. dat gezocht 

moet worden naar een gestandardiseerde methodiek. 

Monstername standardisatie kan een beter beeld geven van de gevonden analytische 

resultaten, zeker indien men deze wil gaan vergelijken met reeds in de literatuur ver

melde cijfers. 
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7.3 OVERIGE COMPOSTTYPEN 

Doordat de proeven eerst laat gestart konden worden was de hoeveelheid ter beschikking 

staand materiaal om de verschillende testen te vergelijken zeer beperkt. 

De V .A.M. heeft toen verschillende monsters gestuurd welke verschilden in leeftijd. 

Aangezien de herkomst en de methode van compostering in dit geval onbelangrijk zijn, 

zijn de monsters genummerd van 1 t/m 9. 

Om de algemene bruikbaarheid . (t.o.v. het uitgangsmateriaal) van de testen te onder

zoeken is, naast huisvuilcompost, compost onderzocht vervaardigd uit de volgende uit

gangsmaterialen: 

- blad, 

- bermgras, 

landbouwafval (na industieel gebruik van de nuttige component (Rutte), 

- tuin- en keukenafval m.b.v. compostsilo (zelfcomposteren). 

De blad- en bermgrascompost was ongeveer een jaar oud en l maal gekeerd. Het berm

gras was net voor de bemonstering met behulp van een mestverspreider verkleind om 

een beter handelbaar produkt te krijgen. 

Het landbouwafval was ongeveer 2 maanden oud en was intensief gekeerd m.b.v. een 

speciale keermachine. 

De eigengemaakte compost was ongeveer 2,5 maand oud en bestond hoofdzakelijk uit 

tuinafval. 
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Hoofdstuk 8 RESULTATEN 

De resultaten vermeld m dit hoofdstuk zijn zodanig in een grafiek geplaatst (zie bijlage 

4) dat de uitkomsten van de verschillende testen in een grafiek zijn samengevat. De 

respectievelijke schaalverdelingen geven het verloop aan van niet stabiel (boven) naar 

stabiel (beneden). 

8.1 C.O.D. test 

Uit de grafiek in de publicatie van Lossin kan geconcludeerd worden dat indien C.O.D.

waarden beneden .±_ 450 mg/g gevonden worden, deze compost als stabiel gezien kan 

worden. 

De C.O.D. test geeft t.o.v. deze gegevens in de meeste gevallen een vrij betrouwbaar 

beeld zowel t.o.v. de andere testen als van faktoren die van de compost bekend waren. 

Indien men echter bij de specifieke composttypen beschouwd dan is b.v. een zeer laag 

C.O.D. gehalte gevonden voor de bladcompost. Zichtbaar was echter dat er een relatief 

grote zandfraktie in het monster aanwezig was. Men kan dit type afwijkingen (vooral 

als de compost niet stabiel zou zijn) ondervangen door het organisch stofgehalte erbij 

te betrekken. 

De uitslag van het composttype "Rutte" moet als twijfelachtig beschouwd worden. 

Bekend was dat deze compost een hoog gehalte aan cellulose en lignine bevatte en 

stabiel was!. In dit geval kan de C.O.D. test niet aangepast/aangevuld worden. Voor 

de zelfgemaakte compost "V .A.M.-vat" geldt in mindere mate hetzelfde als voor het 

composttype "Rutte". 

Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat de C.O.D. test op zichzelf niet alge

meen bruikbaar is, vooral indien het gaat om composttypen waarbij het uitgangsmateriaal 

veel organische stof bevat en uit moeilijk afbreekbare verbindingen zoals lignine, looistof

fen en cellulose bestaat. 

8.2 C/N-verhouding 

De C/N-verhouding is een vaak gebruikt gegeven om de stabiliteit van huisvuilcompost 

aan te duiden. In de meeste gevallen geeft de C/N-verhouding voor huisvuilcompost 

de juiste uitslag. 

Echter wanneer het uitgangsmateriaal stikstofarm is zoals b.v. "Rutte" of schors- , 

houtsnippercompost, dan geeft deze methode geen betrouwbare uitslag meer. Daarnaast 

kan het gebeuren dat bij mengingen (b.v huivuil met slib) een C/N-verhouding ontstaat 

van ongeveer 16, hetgeen al duidt op een min of meer stabiele compost (Jourdan). 

Derhalve is de C/N-verhouding alleen bruikbaar indien een constant en bekend uitgangs-
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materiaal gebruikt wordt. Dit houdt in dat de C/N-verhouding op zichzelf geen algemeen 

bruikbaar gegeven is. 

Als verlooptest (zie bijlage 4d) is een duidelijke lijn zichtbaar. Uitschieters (zie bijlage 

4b) zijn hoofdzakelijk te wijten aan de monstername. 

8.3 C-gehalte (c.o;o.)/ HUMUSZUREN 

In het artikel van J. Witt wordt de compost met waarden tussen 70 en 110 mg humuszu

ren aangemerkt als verse compost, meer dan 110 mg humuszuren zou wijzen op stabiele 

compost. 

In zijn artikel wijst Witt erop dat vooral, indien het niet stabiele compost betreft, 

grote verschillen waarneembaar zijn tussen de verschillende composteringssystemen. 

De in dit onderzoek gevonden waarden voor huisvuilcompost geven een betrouwbare 

indruk. 

Alleen voor het composttype "Rutte" wordt een zeer hoge waarde gevonden, welke 

zeer waarschijnlijk het gevolg is van storingsstoffen welke mee uitgeloogd worden en 

geelbruin van kleur zijn. Deze stoffen zijn ook (meestal in vrij constante hoeveelheden) 

aanwezig m huisvuil. In feite zouden in vers materiaal geen humuszuren aantoonbaar 

moeten zijn, toch wordt in huisvuil al een gehalte van 40 à 50 mg aangetoond, (Jourdan 

vermeld waarden 57 tot 79). 

De betrouwbaarheid van deze test hangt dus in zekere mate af van de hoeveelheid 

storingsstoffen. Indien deze hoeveelheden bekend zijn en tevens het composteerproces 

bekend is (Witt) is deze test als verloop en stabiliteitstest goed bruikbaar. 

8.4 ZETMEEL TEST 

De zetmeeltest is voor zover mij bekend alleen door Lossin bescheven en dan als niet 

kwantitatieve test. Daar deze test is gebaseerd op de specifieke blauwkleuringsreaktie 

zetmeel-jood, welke concentratie gebonden is, moet dus de concentratie aan zetmeel 

ook meetbaar zijn. 

M.b.v. natriumthiosulfaat kan deze specifieke kleuring teniet worden gedaan, hetgeen 

betekent, dat indien men de met natriumthiosulfaat "kleurloos" gemaakte oplossing 

als blanco gebruikt, men onafhankelijk van de (bruine) kleur van de gefiltreerde oplossing 

de concentratie aan zetmeel kan meten. 

Tevens kan als · voordeel t.a.v. deze test opgemerkt worden dat deze onafhankelijk is 

van het stikstof gehalte. 

Concentraties boven 200 mg/40g (5mg/g) compost waren met de gebruikte fotometer 



- 45 -

niet meer rechtstreeks meetbaar, zodat hiervoor verdunningen gemaakt zouden moeten 

worden. Het was echter in eerste instantie de bedoeling om te onderzoeken of deze 

test een algemeen betrouwbare uitslag zou geven omtrent wel of niet stabiel zi jn van 

de compost ongeacht het uitgangsmateriaal. 

Uitgaande van de gemeten concentraties kan gesteld worden dat compost als stabiel 

aangemerkt kan worden als de concentratie aan zetmeel beneden de 10 mg/40g (0,25mg/ g) 

compost ligt. 

Composttypen, waarvan bekend was dat deze stabiel waren, zijn door de zetmeeltest 

ook als stabiel bevonden. Bij niet stabiele compost typen werden concentraties van 

meer dan 200 mg/40g compost vastgesteld. 

Ondanks dat in dit onderzoek een zeer beperkt aantal monsters is onderzocht om een 

uitspraak te doen omtrent de algemene bruikbaarheid, kan toch gesteld worden dat 

de aanwijzingen zeer hoopvol zijn. 

Of de zetmeeltest ook als verlooptest gebruikt kan worden is wel waarschijnlijk maar 

nog niet onderzocht wegens tijdgebrek. 

8.5 NITRAATTEST 

De nitraattest is een stadiumtest, welke indien de uitslag positief is, aangeeft dat 

de compost stabiel is. Echter, indien de uitslag negatief is, kan de compost zowel stabiel 

als niet stabiel zijn (zie monsters "Rutte", "V.A.M.-vat", V.A.M. monsters nr. 4 en 5). 

Het is aannemelijk dat stikstof arme organische afvalstoffen (zoals schors- en houtsnip

percompost) minder snel een positieve uitslag geven dan stikstof rijke composttypen. 

De nitraattest is dus opzichzelf niet voldoende om een algemeen betrouwbare uitspraak 

te doen betreffende de stabiliteit (Jourdan). 
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Hoofdstuk 9 CONCLUSIES 

In een 30 m 3 container met onderin beluchtingskanalen is getracht d.m.v. een tempera

tuur afhankelijke geforceerde beluchting een snelle compostering en droging te be'werk

stelligen. Ondanks de primitieve uitvoering is toch een duidelijk snelle afbraak geconsta

teerd met daarbij een opmerkelijke droging. Of het verloop van het vochtgehalte als 

stabiliteitsindicatie gebruikt kan worden is niet duidelijk waarneembaar, daar de proef

periode te kort is geweest. De compost verkregen d.m.v. deze compostering diende 

als testmateriaal voor verschillende stabiliteitstesten. 

De in de probleemstelling voorgestelde algemene normen t.a.v. het organisch stofgehalte 

vragen tevens om een bruikbare algemene test omtrent de stabiliteit van deze organi

sche stof. Derhalve is van een aantal bestaande testen (zie hoofdstuk 6) de bruikbaar

heid onderzocht. 

Uit deze beperkte proef kan geconcludeerd worden, mede op basis van literatuur gege

vens (Jourdan), dat de C.O.D.-test, de C/N-verhouding en de C.O.D./humuszuren test 

bruikbaar zijn indien het uitgangsmateriaal "standaard" (huishoudelijk afval) is. Deze 

testen zijn echter in mindere mate bruikbaar indien het gaat om andere composttypen. 

De nitraat-test geeft, indien het een stikstof arm materiaal betreft, meestal te laat 

aan dat de betreffende compost stabiel is. 

De zetmeeltest geeft hoopvolle resultaten, maar is volgens de beschreven methodiek 

niet voldoende beproefd. Gezien de eenvoud van de bepaling is nader onderzoek naar 

de bruikbaarheid van de methode om het composteerproces te volgen, zeker van belang. 

Wat betreft de bemonstering en de monsterbehandeling (malen en steekproeven uit 

het gemalen monster nemen) dient een nader onderzoek te worden verricht. (Drs LUsten

houwer van de univeriteit Amsterdam, is reeds gestart met een onderzoek naar a/ 

analyse methodieken t.a.v. gehalten aan spoorelementen en b/ monsternametechniek). 

Wenselijk is dat een algemene standaard methodiek wordt ontwikkeld (evt. afhanke

lijk van de composteermethode) voor de bemonstering van vooral huisvui1compost. 
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Onderzoek verricht door Waste Management dient als advisering en ondersteuning 

voor het afvalstoffenplan van de provincie Noord-Brabant. 

In fase 2 van het Waste Management Projekt is o.a. een voorstudie verricht naar com

postering als deeloplossing voor de verwerking van biologisch afbreekbaar afval. Naar 

aanleiding van dit rapport is in fase 3 onderzoek verricht naar de mogelijkheden van 

gebruik van compost verkregen uit (huishoudelijk) afval. 

De belangrijkste reden om compost aan te wenden is de organische stof in de compost, 

die een struktuurverbeterende waarde bezit. 

Momenteel wordt het "hoge" spoorelementen gehalte als een van de belangrijkste proble

men gezien, die veelvuldige toepassing van compost (in vooral de landbouw) verhindert. 

Indien men de afzet van grote hoeveelheden compost op de lange termijn wil garande

ren, dan zal de compost moeten voldoen aan de eisen gesteld door de landbo~w.(zie

M_._Nieuwenhuyzen·: -Afze-tmarkteA-voor- Gompost (Wast~ Management Project)). 

Om het organisch stofgehalte van de bodem op peil te houden, is per jaar en per ha 

een bepaalde hoeveelheid compost/organische meststof nodig. Wil men nu het organisch 

stofgehalte van de bodem op peil houden met compost dan zal deze een zodanige 

hoeveelheid organische stof moeten bezitten dat ten aanzien van de spoorelementen 

geen verontreiniging optreedt. 

Normen voor verontreiniging gesteld door de EG beschouwd men algemeen als zeer 

ruim. Derhalve heeft de Unie van Waterschappen eigen richtlijnen opgesteld t.a.v. 

maximale hoeveelheden aan spoorelementen die per jaar per ha gegeven mogen worden. 

riet organisch stofgehalte is bij deze richtlijnen buiten beschouwing gelaten. 

In dit rapport wordt echter wel een relatie gelegd tussen gehalten aan spoorelementen 

en het gehalte aan organische stof in de compost/organische meststof. 

Ten aanzien van de gehalten aan spoorelementen in compost, met een organisch stofge

halte van 30% t.o.v. de droge stof, zijn de volgende normen voorgesteld (mg/kg d.s.): 

Zn:400, Cu: 120, Cr: 20, Pb: 200, Cd: 2, Ni: 20, Hg: 2, As: 2 {ziec-f\oeid-stu~-H. 

In--GeeL Lis derhalve onderzocht of cömpost uit· ·t'iUiSh"öUdëlîjR::::aivaJ-·.kan .. vo!doen aan 

._cte,,.,g-e&tekle -eisen. [ ,-- . (, -~-t-_ ucry h ;/~Jt 
Daarnaast- vis~ -0nderzoek · ver-richt -- naar methodieken waarbij uit huishoudelijk afval 

compost geproduceerd kan worden met lage gehalten aan spoorelementen. Aangezien 

verwijdering van spoorelementen uit compost niet mogelijk is, moet voorkomen worden 

dat te grote hoevee.lheden in de compost terechtkomen. Om deze reden is het belangrijk 

te weten wanneer en in welke vorm deze te hoge gehalten aan spoorelementen in 

de compost terechtkomen. 

Derhalve zijn drie frakties gecomposteerd n.l. gescheiden ingezameld materiaal, mecha

nisch afgescheiden organisch materiaal na inzameling eèhter voor de compostering 
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en mechanische afscheiding van compost na de voorcompostering. 

i Uit het experiment is gebleken dat de compostering m.b.v. een roterende trommel 

voor de gescheiden ingezameJde fraktie veel te kort is geweest daar het meeste orga

nische materiaal over de zeef liep, hetgeen een laag organisch stofgehalte tot gevolg 

had (met dus een relatief hoog gehalte aan spoorelementen) in de bemonsterde zeeffrak

tie. 

Gehalte aan spoorelementen. 

De gescheiden ingezamelde fraktie voldoet (op l monster na wat betreft het gehalte 

aan Cr en Ni) aan de gestelde eisen, waarbij opmerkt dient te worden dat het orga

nisch stofgehalte te laag was (16%). Van de mechanisch gescheiden fraktie kan het 

gemiddelde spoorelementen gehalte bijna voldoen aan de nieuw gestelde eisen (Orga

nische stof 26%). Alleen de metalen Zn, Cu, en Pb waren iets te hoog. Dit zijn tevens 

de metalen die vaak als metallische deeltjes voorkomen (Guns). De resultaten van 

de totale huisvuilfraktie zijn ongeveer gelijk aan die van de mechanisch gescheiden 

fraktie. Opgemerkt dient te worden dat de samenstelling van dit huisvuil zeer afweek 

van het "gemiddelde" volgens de IV A-cijfers. 

Uit deze proefnemingen zijn echter voldoende aanwijzingen gekomen dat gesteld kan 

worden dat de nieuwe normen t.a.v. gehalten aan spoorelementen in compost niet 

uitsluit, dat deze vervaardigd kan worden uit huisvuil. 

Doordat de organische stof de meest waardevolle component is in compost is het wense

lijk de gehalten aan spoorelementen te koppelen aan deZe waardevolle component. 

Indien men het organisch stofgehalte gaat relateren aan de gehalten aan spoorelementen 

is het noodzakelijk normen op te stellen voor de stabiliteit van de organische stof. 

Aangezien de richtlijn voor toediening van organische stof die per jaar per ha nodig 

is, gebaseerd is op de hoeveelheid organische stof die overblijft van de gift in dat 

jaar, wordt in de landbouw gerekend met een humificatie-coëfficient. Naarmate de 

stabiliteit van de compost (organische meststof) toeneemt zal ook de humificatie-Coëffi

cient langzaam toenemen. Voor de berekening van het op peil houden van het organisch 

stofgehalte van de bodem is derhalve de mate van stabiliteit van de organische stof 

van belang. 

De mate van stabiliteit is echter ook belangrijk voor bepaalde eigenschappen (zie hoofd

stuk 5) van nog niet stabiele compost. 

Indien men deze eigenschappen niet wenst zal, zodra deze eigenschappen afwezig zijn, 

dit aan de uitslag van de stabiliteitstest zichtbaar moeten zijn, zodat niet veel te 

lang gecomposteerd wordt, hetgeen een nodeloos verlies aan organische stof opleverd. 

In deel 2 zijn enkele bestaande testen uitgevoerd om de bruikbaarheid van deze testen 

te toetsen t.a.v. de stabiliteit van verschillende composttyppen. 
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De volgende testen z11n getoetst: C.O.D. , C/N-verhouding, C.O.D./humuszuren verhou

ding, nitraattest en de zetmeeltest. Door omstandigheden kon geen biologische test 
~-----~-· 

(plantentest) uitgevoerd worden. 

Indien men zich beperkt tot één type afval dan blijkt dat C.O.D. ,C/N-verhouding 

en C.O.D./humuszuren verhouding redelijk voldoen. Indien het echter andere afvalstoffen 

of mengsels betreft, dan blijken de uitkomsten van de genoemde methoden niet meer 

in alle gevallen betrouwbaar te zijn. 

De nitraattest is in zoverre betrouwbaar dat indien de uitslag positief is, de compost 

als stabiel beschouwd kan worden. Indien de uitslag negatief is kan de compost zowel 

stabiel als niet stabiel zijn, afhankelijk van het uitgangsmateriaal. Dit heeft tot gevolg 

dat de nitraattest opzichzelf niet bruikbaar is als stabiliteitstest. 

De zetmeeltest voldeed in alle getoetste monsters. Het verdient daarom aanbeveling 

deze test verder te toetsen en te ont',yikkelen daar deze misschien ook een uitspraak 

kan doen omtrent het stadium waarin de compost zich bevindt. Dit is belangrijk omdat 

compost niet alleen in stabiele vorm wordt aangewend. 

Het biologische zuurstofverbruik is in dit rapport niet opgenomen, daar dit niet getest 

is. Gezien de resultaten in het rapport van Jourdan kan ook deze test waarschijnlijk 

een betrouwbare uitslag geven. 

Gegeven de resultaten, vermeld zowel in dit rapport als in andere literatuurbronnen, 

kan gesteld worden dat het mogelijk moet zijn de stabiliteit van de organische stof 

in een compost te klasseren. Voordat echter algemene normen worden opgesteld om 

een garantie te kunnen geven t.a.v. de kwaliteit van de compost zullen nog meer mon

sters onderzocht dienen te worden zodat betrouwbare grenzen (gebieden) aangegeven 

kunnen worden voor de resp. composteerstadia (Jourdan). 

Ook in Oostenrijk is men reeds normen aan het opstellen om de kwaliteit van compost 

te garanderen. Hier streeft men ook naar 30% organische stof, echter niet gekoppeld 

aan de spoorelementen gehalten die maximaal per jaar per ha gegeven mogen worden. 

De getolereerde hoeveelheden aan spoorelementen liggen dan ook aanzienlijk hoger 

(2 tot 6 maal). 

Tevens moet opgemerkt worden dat meer aandacht besteed dient te worden aan de 

wijze van bemonsteren (ook bij publicaties), daar de resultaten sterk afhankelijk kunnen 

zijn van de bemonsteringsmethode. 

Vermeld dient te worden dat Drs J. W .A. Lusten houwer gestart is met een onderzoek 

naar a/ analyse methoden van spoorelementen en b/ de techniek van de monstername. 

(Universiteit Amsterdam IV AM) 

Alhoewel de resultaten van dit onderzoek als indicatief beschouwd moeten worden, 

is toch gebleken dat het mogelijk moet zijn, kwalitatief goede compost te produceren 
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uit huishoudelijk afval. Het is derhalve aan te bevelen de organische fraktie (biologisch 

afbreekbaar afval) te composteren indien de verwerking (voorbewerking) op verantwoor

de wijze plaatsvindt. 

Het is daarom belangrijk dat algemeen (landelijke) normen worden vastgesteld, zodat 

(de overheid) centraal de kwaliteit van compost kan bewaken. 

Dit rapport kan dienen als basis voor het opstellen van deze normen, waarbij het orga

nisch stofgehalte (van een bepaalde stabiliteit) gekoppeld wordt aan de gehalten aan 

spoorelementen. 
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Bijlage la COMPOSTERING VAN DE GESCHEIDEN INGEZAMELDE FRAKTIE 
• • • P• • 

monster 1 2a 2b 3a 3b 3c 

aanvangsdatum 16 - 3 6 - 4 20 - 4 11 - 5 l - 6 8 - 6 

volume (m 3
) 2,5 3,8 3,5 3,5 1,6 3,5 

gewicht (kg) ? 1250 1300 1750 856 1274 

entmateriaal (m 3
} 0,48 0,48 0,48 0,48 0,5 0 

rotatie interval l,5 ; 2 7 ; 2 6,5 ; 2 5,5 ; 3 15 ; 1,5 15 ; l,5 x min per y uur 5,5 ; l,5 

ventilator belucht. 30 ; 2 continu 60 ; 2 15 ; l,5 15 ; 1,5 15 ; 1,5 x min per y uur 

verblijftijd (dagen) 4,5 4,5 5 5 4 5 

compost gezeefd 0,4 ; ? 0,12 ; 75,5 0,36 ; 236 - - 0,06 ; 37 ( m3 
; kg ) 

vochtgehalte (%) 43 50 44 43 - 45 

restfraktie 0,96 ; ? 1,6 ; 920 1,6 ; 930 2 ; 1457 0,89 ; 741 1,6 ; 991 ( m3 
; kg ) 

opmerkingen: per minuut maakt de trommel 2,5 omwenteling. 

In de eerste steekproef is een hoog percentage aan snoeihout aanwezig G:_ 17%), 

pas op de tweede dag is de ventilator aangesloten (zie temperatuur verloop in 

de grafiek), tevens is .2:_ 10 kg papier toegevoegd; 

In de tweede steekproef is op de derde dag het aantal minuten roteren verhoogd 

van 2,5 naar 7 minuten. Het àantal minuten is erg moeilijk te regelen om-

dat deze tijd met twee tijdkloken (instelbaar per 15 min.) wordt bereikt. Het 

verse materiaal had een vochtgehalte van .2:_ 60 % (2 steekproeven). 

Op de laatste dag is het materiaal tot bollen gerold (aardappelgrootte) en was 

zeer moeilijk uit te zeven (zeef raakte steeds verstopt). Materiaal stinkt. 

De derde steekproef (2b) dreigde ook tot bollen te rollen, hetgeen waarschijnlijk 

veroorzaakt werd doordat de ventilator naast de beluchtingsopening gericht was. 

Het materiaal van de vierde steekproef (3a) bevatte ongeveer 40% grasmaaisel 

en 10% nat keukenafval. Op de vierde dag is het rotatie interval verkleind van 

3 naar 1,5 uur omdat het materiaal er nat uitzag. Toch was op de laaste dag 

het materiaal tot bollen gerold. 

Het materiaal uit de vijfde steekproef was ongeveer gelijk aan dat van de vierde 

en is ook op de vierde dag tot bollen gerold. 

Het materiaal bevatte .2:_ 20% grasmaaisel en veel zand, en begon tot bollen te 

rollen. Er was op de tweede dag 13 kg papier toegevoegd. 
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Bijlage lb COMPOSTERING VAN DE MECHA NISCH GESCHEIDEN FRAKTIE 

monster 1 2a 2b 3 

aanvangsdatum 22 - 3 12 - 4 4 - 5 20 - 5 

volume (m 3
) 3,5 3,5 3,5 3,5 

gewicht (kg) ? 2313 1439 1185 

entmateriaal (m 3
) 0,48 0,57 0,48 0 

rotatie interval l ,5 ; 2 7,5 ; 2 8,5 ; 2 5,5 ; 1,5 
x min per y uur 6,5 ; 2 9 ; l 

ventilator belucht. 75 ; 2 60 ; 2 15 ; 2 15 ; 1,5 
x min per y uur 30 ; 1 

verblijftijd (dagen) 5 2 5 5 

compost gezeefd 0,48 ; ? - 0,38 ; 248 0,6 ; 321 
( m 3 

; kg ) 

vochtgehalte (%) 41 55 52 48 

restfraktie 2,28 ; ? - 2,52 ; 996 2,45 ; 741 
( m 3 

; kg ) 

Opmerkinge n: per minuut maakt de trommel 2,5 omwenteling. 

Bij de eerste steekproef was gedurende de eerste twee dagen de beluchtings-

pijp vaak verstopt door plastic folie. 

De tweede steekproef was zelfs met de aanpassing van de rotatietijd en de 

beluc htings op de tweede dag, niet met deze trommel te composteren, daar 

het vochtgehalte te hoog was en daardoor in combinatie met de grootte van 

de deeltjes snel tot bollen rolde. 
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Bijlage Ic COMPOSTERING VAN DE TOTALE HUISVUIL-FRAKTIE 

monster l 2 3 

aanvangsdatum 28 - 3 27 - 4 26 - 5 

volume (m 3 ) 3 3 2,8 

gewicht (kg) ? 620 587 

entmateriaal (m 3
) 0,48 0,72 0,36 

rotatie interval 4 ; 2 7,5 ; 2 6 ; 1,5 
x min per y uur 6,5 ; 2 

ventilator beluchting 60 ; 2 30 ; 2 15 ; 1,5 
x min per y uur 15 ; 2 

verblijftijd (dagen) 4,5 5 5 

compost gezeefd 0,2 ; ? 0,39 ; 187 0,15 ; 93 
( m 3 ; kg ) 

vochtgehalte (%) 44 50 52 

restfraktie 2,2 ; ? 1,38 ; 339 1,38 ; 452 ( m 3 
; kg ) 

Opmerkingen: per minuut maakt de trommel 2,5 omwenteling. 

In de eerste steekproef is op 29 - 3, 20 liter water toegevoegd. Na 4,5 dag 

is nog veel papier niet aangetast, waarschijnlijk omdat de hoeveelheid papier 

verhoudingsgewijs erg groot was. 

Op de tweede dag was de rotatie periode iets langer geworden (?). 

De tweede steekproef liet zich opmerkelijk gemakkelijker afzeven en lijkt 

veel droger dan alle andere steekproeven. 

In de derde steekproef was vergeleken de voorgaande steekproeven zeer 

weinig papier aanwezig. 
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Bijlage 2a CHEMISCH ZUURSTOF VERBRUIK (C.O.D.) 

De uitvoering van de oxydatie van de organische stof is niet geheel volgens de methode, 

beschreven door Lossin uitgevoerd. Deze verandering is aangebracht omdat ook in andere 

testen het monster volledig geoxydeerd moest worden. Er is derhalve één methode van 

volledige oxydatie toegepast, waarbij de verkregen oplossing voor deze verschillende 

testen is gebruikt. 

Reagentia. 

- Geconcentreerd zwavelzuur 98%; 

- Verzadigde oplossing van kaliumbichromaat bij ±_ 20°C ~ 2,7 n); 

- Ferroïne kleurindicator; 

- Mohr's zoutoplossing 0,25 n; 98 g Fe(NH1) 2(so4)2.6H20 oplossen in 1 liter H20, met 

120 ml geconcentreerd zwavelzuur aangezuurd. 

Deze titervloeistof moet regelmatig (minimaal 2 maal per week) opnieuw gesteld 

worden op 0,1 n KMn04 oplossing. 

Uitvoering van de test. 

De test wordt uitgevoerd met 3 (of 2 ) gelijkwaardige monsters.D.w.z neem vier 250 

ml maatkolven en weeg drie maal ongeveer 0,5 g af (op 0,01 g nauwkeurig), van het 

gedroogde fijn gemalen monster. 

Voeg nu in alle 4 de maatkolven voorzichtig 40 ml geconcentreerd zwavelzuur toe. 

Pipetteer daarna 25 ml van de verzadigde kaliumbichromaat oplossing en laat deze 

zeer voorzichtig in de maatkolf lopen. Er zal een heftige reaktie plaatsvinden waarvan 

een snelle temperatuurstijgen het gevolg is. Om een volledige oxydatie te verkrijgen 

worden de maatkolven gedurende 2 uur op een waterbad (100°C) geplaatst. De kolven 

worden dan tot ±_ 200 ml aangevuld met H20. Na afkoeling worden de maatkolven aange

vuld met H
2

0 tot 250 ml (oplossing (A)). 

Pipetteer 10 ml van deze oplossing (A) (ook van de blanco) en voeg 2 druppels Ferroïne 

kleurindicator toe. Titreer daarna met de ijzerammoniumsulfaat oplossing. 

Het C.O.D. gehalte wordt alsvolgd berekend: 

(ml blanco - ml X) . n . 200 
C.O.D. = gewicht monster in g 

ml blanco 

mlX 

n 

= 

= 

aantal ml getitreerd bij de blanco oplossing; 

aantal ml getitreerd bij het monster; 

normliteit van de Mohr's zoutoplossing; 
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Bijlage 2b C/N-verhouding 

De bereiding van de oplossing (A) is niet geheel volgens de beschreven methode uitge

voerd, zie bijlage 2a, C.O.D. test. 

Reagentia. 

- Geconcentreerd zwavelzuur 98%; 

- Verzadigde oplossing van kaliumbichromaat bij ±. 20°C (±_ 2,7 n); 

- F erroïne kleur indicator; 

- Mohr's zoutoplossing 0,25 n; 98 g Fe(NH4)2(so
4

)2.6H20 oplossen in l liter H
2
0, met 

120 ml geconcentreerd zwavelzuur aangezuurd. 

Deze titerv loeistof moet regelmatig (minimaal 2 maal per week) opnieuw gesteld 

worden op 0,1 n KMn04 oplossing. 

- Boorzuur oplossing met kleurindicator: 20 g H3Bo
3 

oplossen in l liter kokend water, 

daarna 7,5 mg Broomkresolgroen en 5 mg methylrood toevoegen. 

- NaOH oplossing: 33%ige oplossing in water; 

- Zoutzuur ti terv loeistof 0,0 l n. 

Uitvoering van de test. 

De destruktie van de organische stof is op dezelfde wijze uitgevoerd als bij de bepaling 

van het C.O.D. Na het bereiden van de oplossing (L) wordt l 0 ml gepipetteerd. Na toe

voeging van 2 druppels Ferroïne wordt getitreed met de ijzerammoniumsulfaat oplossing. 

Het koolstofgehalte CWB (volgens Walkley-Black) wordt op de volgende manier berekend: 

(ml blanco - ml X) • n . 7500 
gewicht monster in mg 

ml blanco 

mlX 

aantal ml getitreerd bij de blanco oplossing; 

= aantal ml getitreerd bij het monster; 

n = normaliteit van de Mohr's zoutoplossing. 

Voor de bepaling van het stikstof gehalte wordt 50 ml van de oplossing (A) gepipetteerd 

in een Kjeldahl-destileerkolf. Na toevoeging van kooksteentjes wordt 50 ml 33% NaOH 

oplossing toegevoegd. Door verwarming wordt de NH
3 

overgedestileerd in een kolf 

met boorzuur oplossing en kleurindicator. Deze oplossing wordt na de destilatie geti

treerd met de 0,0 l n zoutzuuroplossing. 

Het stikstofgehalte NWB wordt alsvolgt berekend: 

NWB ml zoutzuur . normaliteit . 7000 
= gewicht monster m mg 

De C/N-verhouding wordt berekend uit CWB / NWB' 
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Bijlage 2c C-gehalte (C.O.D.)/HUMUSZUREN 

Reagentia. 

- Geconcentreerd zwavelzuur 98%; 

- Verzadigde oplossing van kaliumbichromaat bij .:!:. 20°C (.:t_ 2,7 n); 

- Na-oxalaat t.b.v. het opstellen van een ijklijn, 

- 0,5% NaOH + 0,5% Na-oxalaat oplossing: 5 g natronloogplaatjes met 5 g natriumoxa-

laat oplossen in 1 liter water. 

- Fluka 53680 humuszuren preparaat. 

Uitvoering van de test. 

De concentraties worden m.b.v. een fotometer (bij golflengten 578 of 560 nm en 530 

nm) bepaald. Hiertoe moet de ijklijn bekend zijn voor zowel de Cr3
+ -ionen (t.b.v. 

het C.O.D.) als voor de humuszuren concentraties. 

Het opstellen van de ijklijn voor Cr3
+ -ionen. 

Los 22,333 g Na-oxalaat (Na
2
c2o4) op in liter H2o. De C-concentratie bedraagd 

dan l mg C/ml. Maak daarna een verdunnningsrij van 0 - 150 mg C/250 ml en oxydeer 

met kaliumbichromaat zoals in de C.O.D. test beschreven. 

Meet daarna bij 578 nm (of 560 nm). 

Voor het opstellen van de ijklijn voor humuszuren is het humuszuren preparaat Fluka 

53680 nodig. 

Maak een concentratie reeks van 0 - 70 mg / 100 ml humuszuren opgelost in de 0,5% 

NaOH + 0,5% Na-oxalaat oplossing. 

Meet daarna bij een golflengte van 530 nm. 

Bepaling van het C-gehalte (C.O.D.) van het monster. 

De oxydatie van het monster geschiedt zoals in de C.O.D. test wordt beschreven. 

De monsteroplossingen (A) kunnen gemeten worden t.o.v. de blanco, waarbij het C-gehal

te (C.O.D.) berekend kan worden m.b.v. de ijklijn (gehalte aan C berekenen t.o.v. 

l g ingewogen stof). 

Bepaling van de humuszuren. 

Weeg ongeveer 0,5 g nauwkeurig af en voeg daar 100 ml (pipetteren) 0,5% NaOH + 

0,5% Na-oxalaat oplossing aan toe. Verwarm deze oplossing gedurende l uur op een 

waterbad (l 00°C). De kolven moeten daarbij losjes afgesloten zijn zodat zoweinig 

mogelijk waterdamp ontsnapt. Na afkoeling wordt de oplossing gefiltreerd waarbij 

men de eerste + l 0 ml filtraat weg laat lopen en pas daarna het filtraat in een cuvet 

opvangt. Door meting bij 530 nm (met als blanco de NaOH - Na-oxalaat oplossing) 

kan het humuszuren gehalte berekend worden t.o.v. l g monster. 
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De C.O.D. (C-gehalte)/ humuszuren verhouding wordt alsvolgt berekend: 

mg humuszuren 
C.O.D. (C-gehalte)/humuszuren = . h t f g organisc e s o 
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Bijlage 2d ZETMEEL-TEST 

Reagentia. 

- Perchloorzuur 36% (zie ook bijlage 6); 

- Jodium oplossing: 2 g KI oplossen in 500 ml H2o, daarna 0,8 g I2 toevoegen; 

- Natriumthiosulfaat ±_ 0,1 n (Na2s2oy5H20). 

Uitvoering van de test. 

Weeg ongeveer 1 g gedroogd fijn gemalen monster nauwkeurig af. Pipetteer 25 ml 

perchloorzuur 36% en voeg dit toe. 

Meng deze hoeveelheid perchloorzuur daarna (gedurende + 5 minuten) intensief met 

het monster. 

Filtreer en vang het filtraat met het daarin opgeloste zetmeel op. Voeg , vervolgens 

een overmaat aan jodium oplossing toe (b.v. 1 ml). 

Indien veel zetmeel aanwezig is, zal een sterke blauwkleuring het gevolg zijn (evt. 

met een zeer donkerblauw neerslag). Indien weinig zetmeel aanwezig is zal nauwelijks 

kleurverandering waarneembaar zijn. 

Om meer inzicht te krijgen omtrent de zetmeel concentratie (kleurverandering) is 

de volgende methodiek toegepast. 

Het filtraat met de jodium oplossing (kleuring is reeds opgetreden) wordt in 2 gelijke 

delen in cuvetten van een fotometer verdeeld. Voeg daarna bij het ene deel (blanco 

oplossing) 2 tot 3 druppels natriumthiosulfaat oplossing toe en bij het andere deel 

2 tot 3 druppe ls H
2
o. Door de toevoeging van natriumthiosulfaat verdwijnt de blauw

kleuring en blijft de orginele kleur van het filtraat over. 

Meet nu in de fotometer bij 600 nm, waarbij de oplossing met natriumthiosulfaat 

als blanco van dat specifieke monster dient. 

Met behulp van een ijklijn (concentraties lopende van 0 - 250 mg/l) kunnen de zetmeel 

concentraties berekend worden. 
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Bijlage 2e NITRAAT-TEST 

Voor de bepaling van de concentratie van uitspoelbaar N03 worden aan een deel 

compost 50 delen water toegevoegd. 

·Reagentia. 

- teststrips N0
3
-: Merckoquant 10020 Nitrat-Test. 

Uitvoering van de test. 

Van het gedroogde fijn gemalen monster wordt 5 g afgewogen. Voeg daarna 250 g 

water toe en meng intensief door omzwenken. Doop het teststripje kort in de vloeistof 

en vergelijk de kleuring met de kleurscala. 



Bijlage 3a Eerste proef geforceerde beluchting. 
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Bijlage 3b Hopen compostering met omzetten 

°C vochtgehalte % 
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Bijlage 3c Temperatuur en vochtgehalte van de tweede proef 
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Eerste proef geforceerde beluchting 

Type test geforceerde ril met geforceerde 
beluchting omzetten beluchting 

9 dagen 9 dagen 16 dagen 

C.O.D. 656 607 614 

C/N-verhouding 29,8 23,7 23,2 

C.O.D./humuszuren 43 42 49 

Zetmeel 200 200 200 

Nitraat 0 0 0 
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Eerste proef geforceerde beluchting 

Ç.O.D. C/N 
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Tweede proef geforceerde beluchting 

Type test 5 dagen l 0 dagen 

c.o.o. 832 796 

C/N-verhouding 32,9 24,9 

C.O.D./humuszuren 54 64 

Zetmeel 200 200 

Nitraat 0 0 
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Diverse organische afvalstoffen 

Type test blad berm gras Rutte V.A.M.-vat 

C.O.D. 175 225 561 473 

C/N-verhouding 16,2 13, l 25,0 14,9 

C.O.D./humuszuren 224 142 250 148 

Zetmeel 2,9 3,2 6,2 5,6 

Nitraat 30 100 0 0 



Diverse organische afvalstoffen 
c.o.o~ C/N 
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Resultaten V.A.M. monsters 

Type test l 2 3 4 5 6 7 8 9 

C.O.D. 762 325 524 292 328 580 477 369 686 

1 
1 C/N-verhouding 18,6 13,3 17,3 13,4 16,9 21,4 16,7 14,6 23,0 

C.O.D./humuszuren 72 116 89 194 154 73 104 95 49 

Zetmeel 200 4,7 178 6,3 6,6 200 200 120 200 

Nitraat 0 100 0 0 0 0 0 0 0 
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