Nathahe van Helvoort

lil' I bl'lt!ld 'an de> ovNlll'ld rlc'hl tlch In dt•le op JIH•vt•nlh•f lwrg l'hrulk l'n

van de rnasxî Ml:'t twt 1ngaan van h~>t
storten op orgamsc h alvc~lrs d1t offlc,E'<!I
~rboc.ltm Dt• drquiiiPIItl'll hierachter zr n
het optredt:>n Vdl1 ~wurovNiast en vt>rvut·
!tng van de boclr.m dom wtçpochng van

ht'l \ OOrl..omen v.an Yl'rhr,JndPn nf 'loriPn van <lrg.ml\ch m.ah•rl.lal.

ue compo~thoop

Zelf composteren: de regels, de werkwijze
Sinds 1 Januotrl Vólll dil ja.ar I• hf'l 'tlorl\l'rbod
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afv,al lngi'IJctdn.

n•gt'lghlng ht>I'U n.atuurlljk In hl' l,mgrtjkl' mali' bt>lrt•kklnq o p he l

hui ~houde lifl..

GfT-ah dl , ma elf ook voo r gTeenkel'pl'r'> ht>l'fl

di'I P

rt>gcl gc " mg b<'lünqrlfkl• gc\olfwn.

Als een gollllaan be~hst om op ergen
tcrrern te compo~teren Jat daarvoor een
composunnchtrng voor moeten worden
gl'bouwd Deze 10m hung zal aan bep-

paalde voorwaarden moNen voldoen en
moet worflPn uOCd!ll!~ellld door de
gemeerne
D·· voomcn1nqen d1e gl'troffen moe:ten
welfdan besi.Jan 1111 een vloe•stoldiChte
vloer en een zo<:wnaamd percolaatb.a>WJ
Dat betekent e~:n bas!ltn waar het water
mstroomt dm u11 de compost -.omt De
gemeente zal de vergunn1ng verder tOOt·
sen aan de utstand van de tnncht ng Lot

de bebouwing Ht:t ts moe•hJI. h1er een
c1ste norm te geven omdc~t d1t afhangt
van het soort afval dat gecomposteêrd
.'101dt en het procl"d~ d<1l gekozen
W01dl BedliJYen ZiJn vergunmngsphthtlg
als meer dan 1 m3 organ•sch afval wordt
verwerl t
Ve~hu

Oe gemc~k_l;ei•J~Ie en goedkoopste
mogcb)l;herd IS om het afvc~l te laten lg·
gen op de plei: waar h(.>t nlval ontstaat.
maar dat zal de greenll•<>pe• 011 de go f.
baan n•el 1.0 ~nel dm•n
Een ander(' moql'l'l~he•d 1s d(.> iJiva!stof
ff!n als vl>evoedel te lilten VPIWPri.en, of
u11 te be~ted;m a.m eerl compostrungs
mstaliat•e BIJ zulke bPdrljvt•n wordt
a leen grocnafval verw •ri-t
De ~.osten v.-tn h ·I wrwt'rken ooor der·
den hangen af van tn!)('rcJNe factoren,
zoa!s biJVOOrbeeld de ilbt.1nd tol de
composteennncht•ng
Het gra~ dc1t wordt c~angl'leverd biJ de
verwer .mgsbednJv n maq n•!'t l.mge•
dan twee weken op de plek h1>bht1 n
gltegen na het afmaa1en Vooral al~
gevolg van regen verontrPtlllgt het maat·
sel teveel met lood en lln~ Bovend•en
wordt "et te droog om nog goed te
composteren

Voor \~I golfbanen kan het emter oo.

gemeenteliJke provtnoale overheden

!-I"I c.:1,. a

aal c; een oatuurltl~· prO<"S uat ovrralsn

geven echter aan d.ll hot>Wel goHbanen
formeel een vergunning zouden moeten

de natuur plaatsv•ndl Composteren

aanvragM orn (!(In composleeflnric.J ttng

terl'l vdn organtsch mateu·

voor hP.f\)NltlJI~ ktlll !JI~ChiP.dCn Vl<1
anc~tobc en cli'roUi' ont\landtglteden
A~robe c:ompo\tNtnq hnudt In diJt er
zuurstof wordt tOf'CJI'Vtlrqd biJVOOrbeeld
door omz:etten Dr• ·L vorm van compos·
teren \'IIOrdt ook Wl'l q<•lr>tdr• composle·
r ng genoemd Cornpo~tPerl men h•J
anarobe tocsranden. lf, 10 ~ nJgl m!!fl
naast het compo~t ooi. het ontstaan van
bJOgas M.::estal ~..orrlt gelirutl. gemaa:,t
van het .1èrot1c procPS
Oe consuml'nt dit tn ltfllP•gl'n tUin een
composthoop of wrnpostwtt hC!E'It, heeft

te maken met .1n,rèrobe composterrng
Deze hopen zullen tmrnPrs 7Piden of noort
worden omoezet en he t GFT·dfv,JI dat tn
zo'n hoop verwerkt wordt tHaak e«J
Pat ;., ern<ldl redenen waardoor er.,.,..,_
ntg o' geen beluchung ploaiS zal vtnden

re'evant ZIJn om zelt Pen composteerm·

nchtmg te bouwen Dat vergt naluurh k
een iorse tnveslenng, maar het kan ooi..
veel oeld besparen
Voor het bouwen van f'l'n compmtt·er·
tmlcllting dtPnt een qoltbcltlll Vl'l<llln!llll!J
te vragen btJ de gernecme

ende woordvoerde~ van

Natuurlijk proces

cïcïn te leguen, d<~t •n de praf..trJk met
altijd nollrg IS Zolang een mnchtlng geen
(geur)o<..:riast veroorzaaJ..t of vresehjk
u tbretot zal daar met snel tegen worden
opgetreden

De regels

O.o

~eet

golfbanen wordt al Jdrt!n groen·

De lokatte mag n1et gelegen z•Jn '" of

atval gaomposteerd zondl'r m•l•euver·

nabiJ natuurgebreden o t qeconc(>ntrl'er-

gur1n109 Het Qdcll lll(.>r clan vaak om
onr]el~rde coml)mt.ellnq lliCI als 1'1?11 viln
de belangnJio.Ste t.lrJ<.•Icn het ve•m•nderen

bl'pcrl;t door vuhlol'ncJe Jfstand De

d~>

woonoehouwrnq.

Geuroverla~t

mtnrrtliJie üf~wnd tor wr~pretde wonrny·
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bebauWIIlg ~~ op 300 mPter v,mgi!StPid
Vaste norml'n ZIJn hrt>rvoor moerlr1l te
geven omdat het ontredtm van geurover
last ook samenhangt mN de ~rt van
groenafval en de m.m•er wadrop gecomposteerd wordt

Een wateraltn~IUitlnq Is teven~ ?eer ,,an
te bevelen, voor het be~proeten van de
composthoop of het schoonmal-en van
de "., arktUiqen
Beschuttrog van wtnd IS v,ln bEolang om

Di! al~tand tot geconcf'ntreerdr> wontng·
bebouwmn en/ol lliilUurqC'btPdPr rnoN
ten m~nste 1 000 rnNl•r bP<lragPn v.m de
golfbaan wordt v~:rwc~<ht do~t ZIJ vooral
met de gemeente over de rurmtehJI.e
o:denrngsa~pect< r ov••r~>en·.temmtng
h~>bben bererl t Dt> rnnchuncJ du~nt goed
beretkbadr te 11111 til er rnól9 Q1't'l1 OVI'r•
mattge overtast ontstacHl door tramport

01(!1 WCCjW<lilll

Groenafval en acceptat•e

i:'" '"ld'l 1.. u .h'nd met chemrsch veront·
re nrod bermmaarsl"l, houtsnippers Pf1

Hoe groter de vrr~herd(!f)lterd aan

dt:! toevoer van luurstol afgesloten
D1t result~nm e!'n .~naf'r()(ll! toe!>ta•td
m de verse composthoop, 1 et matMaal
beg nt te rotten 1tet ~omttot PM vermeerdenog van rle hPdPr !veroorzaker~.
d•e g•lhge ~tof1r•nt•r1 71(•ktes l.unncn
veroorz.rl rn Ie droqP orond~toffen lltn
evt.mmm gewenst Dr~ compost wordt
slecht~ langz.:tam wt~rrn en het beoogde

grondstrJ!Ien. des te bett·r de verwac:h·

compostennawroc~

ungen z Jn met betrekking tot r d erna·
produkt Om eï>n ct1l•de- om~t te

Een te orogc cornpo.)•,lf vop drent men

Ultdrogtng tegen tt <J.rdrt ''" !:'IVOOr te
zorgf.'n dat hetü,tm}!'bracllll' con1post

vl'rknJgt'n, heelt nwn d~ volgende

grondstollen nodrg
• Elk soort orgJnr~h .1lval
• Eventueel 10% leemachtrge, klethOU·
dl?nde grond
• Event~,;eel batlenestarters
• 10% com~t d1e al klaar IS

slootmaarset worden gecomposteerd
c.q. opgesklgen Zwerfvuil drentzoveel
mogei~Jk te worden vt>rwrjderd, zev•ng
van hël emdprodul:t van composterrng IS
toegestaan
Tevens drentrn teder geval elke 1 000
ton eindproduit tl worden bemon~terd
en gec~n.1lyseerd volqens de 1n het Beslurt
kwalrtelt en qt'brurl. avenue orgam .c.he
mesmolfen (BOOM) voorgeschreven
rnethod ek Hetgeen wordt gerP.glStreerd
drent brnncn een maand na at toop van
el i. kwartaal aan hl'! hoofd van rie afdL'hng rmlreu van lle provtrlW! tt> word •n
toegezonden
Machinaal keren
I

Het omzetten van organisch afval

tl
door de Zogcl'lilamde i.IC>Jobe Conuol! KI
M!OIIObtal Com~ung Methode, I.Qftwl>g
de CMC·mcthO<In
Deze CMC method.. bred t de mogrhJI:.•
hetdom op brologrsrh w rantwoordL WtJZ•'
organrsch m.atefladl, GIT-afval en btologrsch afval te ver.v<>rl.en. Uugang\punl
Het

1

·h·ff r ql"beurt v

IS w.ra~tett.scomno~t.

zonder dat het

mrlteu belast wordt
Volgens de CMC· methode is een droge,
na:uurhJke ondergrond, eventueel ver·
hard. tdeaal voor de plaat5 van een com·
posthoop De plèats drent een verval te
hebben van 3·5% E'n moet ook voor riJdend mateneet berE'1kbaar ZlJn. Het v~'fVal
dtent met lle ocht111Q van de compost·
ruggen met> te lopen. dn orn reQenwat('r
snel tussen d(• ru()qen weo te ldtf'n
vloeten

a
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lndren de qroncJ~to l fr11 tr nat ZJ)n, wordt

"" 'h •d••r hown 10·15 m3 1S

mach1naa • llfl!n ~hst noodza~·ehJI
Dat gebeu11 dan met ('l'fl zogenaamde
omzetmachme
~

omzetmachrm• drPnt Ptvoor te zorgen

dat C02 gem<~Hell)~ urt kan tmden rm

dat de composthoop tuchtig en lt'll,..ns
:OOfZJCÎ\t g uttgefl r,1.lld wordt
~ hoogtt;> en breedte v,1n de hoop tS
afhankeliJk vc~r de> hoeveelherd afval en
van de manrer waarop de hoop wordt
omgezet. De hoop drent rnin1maal 1, 2
meter oreed en 0,8 meter hoog te ZtJn
en max,maal 3,0 meter breed en I, 8
me!er hoog Te klerne composthopen
worden slechts moerhJI warm De lengte
van de composthoop rs afhankelijk van
de ~>eschrkbare ru11nte
In het begrn z<~l dE- temperatuur snel
!>IIJQen waardoor orrPrttcn 1requelllcr
d ent te geKhJeden liJter neemt drt af

komt rut>t op gang

voorncntrg gedult·lldt• lte1 om;o-r>tlell,

t<• besproeren
Een eenvoudtqe con twle Vim de VOCiltlg·
hetd van de cornpoo;t een beetje compo!>t
Ul de hand St('VIg m elkadr ~ nrtpen, todren
dl? hand vochtrg wordt, 1onder dat \'O<.ht
van de hand al druppelt. rs het voch:,g·
heicisgehalte JUISt . De tdeale vochtlghe1ds·
grclad van de compost ligt tussen de 55
en60%
Temperatuur
'""en orga ....t matenaal op grote compos:hopen opgeslagen wordt. SIIJ9t de
temperatuur rn de composthoop zeer
\nel. Ort omddt ht~t tflm>ken van de afvalstotrPn door mrddPI van n11trobrolog1S<he
proc~n bCQrnt r"mpetaturen tot 65"C
ZIJ" geWP-nst 611 rle7e h•mpcraturen wor·
den vet>lztel:tt>l tcm(·n gt'dood en wordt
veel onkrutdlilad verntNrgó. Het afbreel.proces ~rloopt ~nL•I N1 dnelmattg De
0\it!fiQe zc~dcn ~.1rrnrn l,ttt•r rn hr~t proc5
en worden door dr orn7f't rnètchtne ver·
met gd Hrerrloor ont~t.r.n krt'rltVrtJe
compost

Temperaturen bovl'n dt• 7o•c 111n ongewenst Brj een 11 hoqe temperatuur .un·
nen na~hJ~ Vf.'t•l rtlrobl' lli!Ct('nl!n en
~htrnm~>ts afstPrvPII Dt compo~thoop
dient dan onmtdut>llil~ ornlJeh!l te v.'Ofden
De dag<.>ll,l:st! controle v,m de tempt!ratuur IS met name van bt.'lilng gedurende
de ~e twee weken Drt gebeurt door
mrddel van een ~:envoudtge thermometer
ci•e drep rn de compo~thoop de tempera·
tuur kan meten De plaats waar de tem·
peratuur gemeten drent te \'VOrden IS van
g•oot belang omdat de temperatuur
ste~" versch lt tn de composthoop lelt
De hoge temperatuur 1al gelerdeliJk ?a~.
ken vanaf het mrdden van de derde
Wt.>E'k BIJ een giX"cl VPtloop van het com·
post~prOCe!o brodr,lq(ln d(l tP.mperaturen vanaf weck 4 noy 20·30 C

nr .. l. " '''"'

C02-gehalte
We hebben nv een tweetal belangnJ•.e
factoren voor ee11 goede composteermelhode beh<mdrld; de vochtrgh121dsgraad
en de temJ)f.'ratuur
De derde en ~even~ ook teer belangnJ~.e
factor IS het COl ·gehalte lf\ de compost·
hoOp De baclf.'nl'n diP voor dl' omzctt1ng
z01gen, hebben 1uur~tof. 02, nodtt) om
te kunoen lelkil 011 wordt vNbriJikt en ze
ad~:men vNvolgen~ C02 Uil Het Luurstoi~halte IS dus e1gPt tliJ~ van belang
voor de1e bactent•n Omdat 02 meNanpdratuur echter lt.'l'r kostbaar 1s, meet
men meeswl alleen het (02 ·gehalte.
Het C02-9ehalte !Thlg noo1t hoger worden dan 20%. lnd1en hel gehalte hooer
wordt sukken de bactenen en gaat het
proces ana~rob verder Het C02-gehalte
>:an sne StlJgen, dus regelmat tg controleren van het gehalte Is wenseliJk tnd1en
tiJdens het composteerproces geen bac·
terieleven 1s ontstaat er geen C02.
Mettng is dus van groot belang

Als nchlhJn kan het volg~?nde 1n dr• gaten
gehouden worden • BIJ 8% C02 oehalle
VOOI7.1Chtlg/oplettenl • BIJ 15-16% hëul·
delen • Gehalte n1e1 hoger dan 7.0%
Te grote composthopen
Tr '1ro•e composthopen ,Jdemen !.le<ht

Door de massa v.1n
llaal wordt

zuur~ tol

h~·t

orqanl§. h m.1tevNdronqen Uit de

composthoop. wn l ll<~lie m~.>t de burtenorngt>~~lng 1s n1f.l rnoqellt~ w,1ardoor de
oml<'ttmg zeer snrl cm frequenT d1cnt 11:!
gebeuren t•n hll compo~ttt>rprcxe zeer

C02 is echter zwaarder dan lucht en
zakt dus naar onderen In de composthoop. Evenals btJ de t.emperatuurmetmg
d1ent het C02 ·qehalte daar gemeten te
v.orden waar de hooq~\e wat:~rden wor·

snel overgaat 1n de anaërobe methode
Om deze redenen IS het helaas n1et
moçehJk grote composthopen op ti" zetten Ook geforceerd lucht door de com·
posthoop blazen heeft nu?T het ae-.'\lenste resultaat. De lucht d1e door de com·
posthoop wordt geblaten zakt door de

den gemeten

weg van de mmste weet$land en vormt

'l

daardoor kanalen door de compost ~n.
waardoor de 02 111et op olie plaal.!ien
komt Tevens droogt de lucht de com
post sterk u11. waardoor het tierobe proces Zfi'ffs n1N platJ\5VIndt op de plrJatsen
waar de 02 wel komt.
Afsluiting van het
composteringsproces
~ moo~T riJPt Leer ,m•l, al~ mrn de
bo·:en~taanrle ttthtlijnl?t1toepa~t 811
1dl'al~ omstandighede>n wordt b1nnen
t_>en nerlod•• van ze> weken een StJbstraat·
kwdlJtert l.lf!rf.>tkt, onder rnoelltJkere
omst.and1qheden ZIJn hrt"rvoor acht tot
tien weken nod1g
Alle voed1ngsstoffen d1enen gebonden
re 7JJn en al naar gelang behoehfl door
de plantemvertel verbru11<1 Le worden
In wateroplosbare bestanden d1enen
daarom Ultsfurtend sporen van voedtngs·
stoffen aanweztg te z•rn
De temperatuur in de composthoop d1e
klaar rs mag niet meer StiJgen (20-30"<:)
Humuswaarde 70, pH KCL 7,8, ammo111ak NH4 0,3-0,5 mg, nrtraat N03 Winter
S0-100 mg. zomer 200-350 rng; nru1et
N02; sulftde, C02 1%, 02 18%.
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