Meer dan50jaar
compostonderzoek aanhetIB
HetInstituut voor Bodemvruchtbaarheid (IB)teHarenheeft het
genoegendoor deVAMtot degroepvanoude bevrienderelatiestewordengerekend.Debelangrijkste redendaarvoor is
misschienweleenonderzoeksresultaat dat medegeleid heeft
tot dekeuzevanWijster alsvestigingsplaats vanhetcompostbedrijf.Detoenmalige medewerkers MeyerenHudigsteldennamelijk enkelejarenvóór devestiging vastdatdeindiestreek
voorkomende ontginningsziekte door stadscompost konwordenbestreden.Sindsdien iserdoor dejarenheentalloze malen
contact geweest eniseenbelangrijk deelvanhetinstituutsonderzoektotstandgekomenopinstigatievanof in samenwerking
metdeVAM.Welkewarendebelangrijkstevragenenhoezijn
diedoor hetonderzoek beantwoord?
Tot 1940iserbetrekkelijkweinig onderzoek gedaan.Datkwam
pasgoedvandegrondnadeoorlog.Veelinspiratie isdaarbij
geput uit devragendieinvuilverwijderingskringen werdengeformuleerd.Tegendeachtergrondvandegeringe vooroorlogse
afzetvanhetproduktvroeg menzichdaar nadrukkelijk afof
compost alsmeststof konworden gemist ofdatdelandbouw op
deverkeerdewegwas.
Korteduureffect
Nogindeoorlogwerden proevenopgezet overdewaardevan
compostalsmeststof,waarbij heteffectvergelekenwerd met
datvankunstmest enhetdusging omdewaardeopkorte
termijn.Rowaanrapporteerde in 1949eenlagestikstof-enfosfaatwerking eneengoedeffectvankalienkalk.Watdepraktijkal
ervarenhadwerdhier bevestigd,compost moet nietindeeerste
plaatsalseenbronvanplantevoedselwordengezien.Naeen
proefperiodevan8jaaropeenreeksproefvelden steldeKortlevenin1956vastdathetkorteduureffect afhangtvandemate
waarintekortenindegrondwordenopgeheven.Hetkandaardoorvanperceeltot perceelenvanpositieftot negatiefwisselen.Datbetekenttevensdat mengewapend met eengedegen
kennisvandebemestingstoestand vandegrond,vooralook met
betrekkingtotdesporenelementen,methethuidige arsenaal
aankunstmeststoffen zeerwel indebemestingsbehoefte vande
gewassenkanvoorzien.Compost kanwatdat betreft worden
gemist,datistochweldeleringuitditstukvanhet onderzoek.
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Langeduureffect
Ofdelandbouw opdeverkeerdewegwasdoor geencompost te
gebruikenwas.echtereenverder reikendevraag.Immersdaarmeekonookwordenbedoeldofdeproduktiviteitvandegrond
doorhetachterwege latenvancompost opdelangeduurwel op
peilzoublijven.Dezevraagisdoor hetinstituut aangepakt met
eenserievan22proefvelden,diein1949verspreid overhetland
werdenaangelegdendieeenlangelevensduur toebedachtkregen.Dehiervoorverantwoordelijkeonderzoeker Kortlevenwas
vanopvattingdateenlangeduureffect vancompost vooralhet
gevolgzouzijnvaneenverbeteringvanhethumusgehaltevan
degrondviadaaraangekoppeldeeffecteninbijvoorbeeld de

watervasthoudendheid ofdestructuurtoestandvandegrond.
Omstreeks 1960presenteerdehijeenformule,diehetmogelijk
maaktehetverloopvanhethumusgehaltetevoorspellen uitde
toevoer aanorganischestof.Onderzoekvancollega'shadintusseneenindicatieomtrent hetgewenstehumusgehalte opgeleverd.Erkonduswordenberekendhoeveelorganischestofjaarlijksaandegrond behoordetewordentoegevoerd.Hetverschil
tussenditgetalendehoeveelheid,diewerkelijkwerdaangevoerd,wasderuimtevoor additionele organische meststoffen.
Deberekeningenvandestijds kwamenopdiemaniertot een
behoeftevanenkelehonderdduizendentonnenstadsvuilcompost.
Indesituatievanvandaagzouderekensomtoteenandere
conclusie hebbengeleid.Sinds1960isnamelijkdeproduktie
vanorganischestofdoordenationaleveestapelmetongeveer
50%verhoogd endaardoor isalledestijdsberekende ruimte
voorcompostgebruik indeakkerbouwopgesoepeerd.Devroegerevraagofdelandbouwopdeverkeerdeweg isdoorzo
weinig composttegebruiken,behoeftanno 1979danook niet
metjateworden beantwoord.
Indesfeervandebetekenisvancompostvoor dehumushuishoudingzijndiverse nevenonderzoekingen uitgevoerd,vooral
overdechemischesamenstellingvandeorganischestof.Zo
werkteGerretsenaaneenbepalingsmethodevoordevroeger in
compost rijkelijkaanwezigehuisbrandkool.Mebiusontwierp
eenmethodevoorbepalingvancellulose.Kortlevengingnogde
betekenisvantoevoegingvanmontmorilloniet navanwege in
deliteratuur gesignaleerdegunstigeeffectenopdehumushuishouding maarvondindatopzicht nietsvanbelang.
Rond1970kwameennieuwgezichtspuntvanlangdurigcompostgebruik naarvoren,demogelijkeaccumulatievanzware
metalen indegrondendeinvloeddaarvanopdegewassen.Een
keereerder,in 1942,hadhetinstituutdeaandacht gevraagd
voor hethogeloodgehalte instadsvuilcompost,maardat leidde
niettotonderzoekvanbetekenis.Destemeergebeurdedat in
1970.Vande6proeven,dienogovergeblevenwarenvande
eerdergenoemde reeksvan22,wordensindsdien regelmatig
grond-engewasmonstersopzwaremetalenonderzocht.Geblekenisdatopenkelevandezeproevendieernu30jaarliggen,
eenpositief langeduureffectvancompost optreedt,openkele
andereeennegatiefdatdoorproefleiderDeHaanwordttoegeschrevenaaneenschadelijkewerkingvandezwaremetalen.Het
inzichtisontstaandatdemargetussenteweinigenteveelaan
micro-elementensomssmalisendatdaaromdetoepassingvan
compost nietalleenopzijnhumusverrijkendewaarde,maarook
enmisschienmeernogopzijngehalteaanzwaremetalenmoet
wordenbeoordeeld.
Versofgebroeid huisvuil
Tegelijkmetdevragenoverdebetekenisvancompostvoor de
landbouw hebbenvuilverwijderaars aanheteindvandeoorlog
devraagofhuisvuilversdanwelgebroeidindegrondmoet
wordengebracht,opdeonderzoektafelgelegd.Dittegende
achtergrondvaneentoenaandeordezijndekeuzeuitverschillendevuilverwerkingsprocédés. Microbiologenenlandbouwkundigenvanhetinstituuthebbenhieraangewerkt.Gerretsen

e.a.steldenvastdatversgerasptvuil7weken moet vergisten
omeenschadelijkestikstofonttrekking aandegrondtevoorkomen.Daarbijwel passendconstateerde Kortleven inveldproeveninhetjaarvanaanwending eenvoorsprongvoor gebroeid
vuil,inhetvolgendjaarechter hetomgekeerde endaarna weinigverschil.Enookalbleekinenkeleproevenversvuiltoegediendinhet najaar enigvoordeeltegevenbovengebroeid vuil
inhetvoorjaar,toch kondendeverschillen hetinstituut niet
bewegenzichuitgesproken achter éénvandetwee methodente
stellen.
Mengselsvancompost enandere materialen
Degeringe meststofwerking dieeerdertersprakekwam,heeft
bijdeonderzoekers herinneringen opgeroepen aandevroegere
stadscompost,waarinookfaecaliënverwerktwarenendiedaardoor rijkervansamenstellingwas.Vandaar datinde vijftiger
jarenenlateronderzoek isuitgevoerd naardewaardevan
mengselsvanstadsvuilcompost enrioolslib.Dit produkt ontpoptezichinderdaadmeeralseenmeststof, maardoor degescheidenverwerkingvanvastenvloeibaar huisvuil in Nederland
ishetnietzoalsinDuitslandtot eengezamenlijke compostering
gekomen.
Indeglastuinbouw ontstond indezestigerjareneengroeiende
belangstellingvoor mengselsvancompost endiverse veensoorten.Ookdiezijnophunwaardegetoetst,waarbijgeblekenisdat
deoptimaleverhoudingtussendetweecomponenten ongeveer
1 : 1 is,deveensoort nieterg belangrijk isenevenmin het mengenvanveenencompstvóór danwel nadebroei.
Winderosie
IndejarenzestigkwamopverzoekvandeVAMonderzoek over
debodembeschermende werkingvancompostmulch tegen
winderosietotstand.Dewindtunnelvanhetinstituut bood hiervoorgoedemogelijkheden.Knottnerusconcludeerdedatstads-

vuilcompost voorditdoelzekerbruikbaar isnabijvoorkeur in
vochtigetoestandtezijnaangebrachtenmitsdirectdaarna
kunstmatig of langsnatuurlijkewegwordtberegend.
Diverseandere onderwerpen
Behalvedebovengenoemde zwaartepuntenzijnverscheidene
andereonderwerpen aandeordegeweest.Omernogenkelete
noemen: dewaardevancompost-puur alssubstraatvoorgewassen,dewerkingvanzogenaamdecompostactivatoren,de
aanwezigheidvanmontmorillonietincompostendebeheersing
van hetstuivenvanpoedervormigecompost.Daaropzalniet
verderworden ingegaan.Debelangstellende kandatenmeer
vinden indebijna 80publikatiesenrapportendievandehand
van intotaal ongeveer 20IB-medewerkersovercompostgepubliceerdzijn.Hijkomtdanookdenamentegenvandeauteurs
dievanwege debeknoptheidhiernietzijngenoemdenaanwie
daarmeeeigenlijk niethelemaalrechtwordtgedaan.
Hoewelwij indesituatievanvandaagtochwelwatanders
aankijkentegenhetbelangvanstadsvuilcompostvoordelandbouw alszo'n 20jaargeleden,blijft erredenomvoortzettingvan
hetcompostgebruiktebepleiten.Alswijdaaraanmeedoengebeurt datvanuit hetalgemenebelangvaneenzoveelmogelijk
hergebruikvangrondstoffen.Mochtvanuitdieoptiek nieuw
onderzoek nodigzijndankanhetjubilerendebedrijf,metwiehet
tot dusver goedsamenwerkenwas,ookanno 1979terecht bij
eenwelwillend onderzoekapparaat.

• •» • .

J-V

p' »;.•. • . /_;.'.

-*•''..:••£\'J ': •' "Vi-*-:
•'•as.

1»,

I \
\

*"*•&»"**

<?*>**? „

Aangesloten gemeenten die
eenvuilafvoercontract metde
VAMhebben, 1 april1979.

Winschoten
Beerta
Bellingwedde
Finsierwolde
Nieuweschans

Beilen
Dalen
Diever
Dwmgeloo
Haveite
Hoogeveen
Nijeveen
Oosterhesselen
Ruinen
Ruinerwold
Schoonebeek
'Sleen
Vledder
Westerbork
De W i i *
Zuidwolde
Zweeloo
Nieuw'eusen
Gasselte
Nieuwe Pekel»

Meppel
Staphor:!
Steenwijk

Zwolle
Hasselt
Hetno
Oldebfoek
Wijhe
Usse!mu>den
Zwartsluis
Genemutden
Dalfsen

MierlO
Eindhoven

• Overlaadstation voorrailtransport
• Overlaadstation voor weg
transport
• Rechtstreeksnaardeverwerkingsbedrijven
36

Geïdrop
Heeie
Nuenen

