Samenvatting tekst, Algemeen.
In januari-maart 2010 heb ik schriftelijk in twee rondes in totaal 63 bedrijven benaderd met
een vragenformulier [ zie bijlage 1 ]. 21 Bedrijven zonden de ingevulde vragenlijst terug.
Om goed maatwerk n.a.v. de uitkomsten van deze enquête heb ik de indeling hoveniers /
landbouw aangehouden.
Hieronder geven wij de samenvatting van de uitkomsten.
Uit de enquête blijkt dat dit de afvalstromen zijn voor zowel landbouw en hoveniers:
- snoeihout
- stronken
– gras
De verwerking van de afvalstromen bestaat nu voornamelijk uit dat het afval wordt
geschreddert (verkleind) en daarna wordt verspreid over landbouwgrond. Een klein gedeelte
van de bedrijven laat het afval ophalen door een bedrijf dat het naar een
composteringverwerker brengt.
Bedrijven die hun enquête retour hebben gezonden besteden samen ongeveer 600 uur op
jaarbasis aan het verwerken van groenafval. Samen rijden deze bedrijven ongeveer 175 km
om hun afval weg te brengen.
Uit de enquête blijkt dat ongeveer 65% voor de afvalstromen een vergoeding moet betalen,
35% hoeft dit niet.
Op de vraag of het een goed idee is om een composteringsbedrijf op Walcheren te hebben,
geven de bedrijven aan dat dit heel wenselijk is mits de nu door hen gemaakte kosten lager
worden. Ook geven de bedrijven aan dat de compostering laagdrempelig moet zijn zodat het
voor de bedrijven makkelijker wordt hun afval te kunnen storten en compost af te halen. Op
de vraag of het wenselijk is dat het groenafval wordt opgehaald is de score gelijk. We zien dat
de kleine bedrijven het wel wenselijk vinden en de grotere bedrijven niet omdat die zelf
transportmiddelen hebben.
Samenvatting cijfers, Algemeen.
Uit de enquête blijkt dat bedrijven de volgende hoeveelheden hebben opgegeven t.a.v. hun
afvalstromen:
1. Fijn groenafval: gras, houtsnippers en groenteafval.
2. Grof groenafval: snoeihout en stronken.

975 ton
1928 ton

Samen in totaal 2893 ton groenafval.
Uit de gegevens blijkt dat de bedrijven die een vergoeding moeten betalen voor het verwerken
van hun afvalstromen (65% van het totaal ) in totaal € 55.000,- betalen om het groenafval te
laten verwerken.
Uit het onderzoek blijkt dat deze bedrijven samen in totaal 3100 ton compost gebruiken.
Conclusie, Algemeen.

Op dit moment wordt het afval op veel bedrijven geschreddert en op landbouwgrond
verspreid.
De bedrijven besteden hier bij elkaar totaal 600 uur aan, wat voor gezien dit volume aan de
hoge kant is. Bijna alle bedrijven [65% ] betalen een vergoeding, gemiddeld / per hoeveelheid
is hierbij per ton € 19,- voor de hun groene afvalstromen wordt betaald.
Men is dus redelijk geïnteresseerd in een composteringsbedrijf op Walcheren mits het dan
voordeliger wordt voor de bedrijven die hun afval kwijt willen.
Het afval dat de bedrijven aanleveren bestaat voornamelijk [ 65 % ] uit grof groenafval. Maar
er is ook een grote hoeveelheid [ 35 % ] aan fijn groenafval. Hier zal rekening mee gehouden
moeten worden bij de verwerking.
Samenvatting hoveniers.
De hoveniers hebben twee soorten groene afvalstromen, snoeihout en gras. Veel bedrijven
laten het afval schredderen en verspreiden over landbouwgrond, een enkeling versnippert de
takken en gebruikt de houtsnippers voor paden.
De hoeveelheid tijd die deze groep stopt in het verwerken van het afval bedraagt gemiddeld
per bedrijf 20 uur op jaarbasis. Ook zien we bij deze groep dat de afstand die gereden moet
worden tot de stortplaats niet zo groot is, dit bedraagt per bedrijf ongeveer 4 km.
Van deze sector kwamen we te weten dat men bijna allemaal moet betalen voor hun groene
afvalstromen. Op het idee om een composteringsbedrijf te hebben op Walcheren reageert men
allemaal heel positief. Ook zegt deze sector gezamenlijk dat het wenselijk is dat het afval
wordt opgehaald. Als argument geeft men dat ze dan hun stortplaats qua grootte kunnen
beperken.
De hoeveelheden afvalstromen bij de hoveniers zijn als volgt:
Snoeihout 1565 ton
Gras
210 ton
Totaal 1775 ton afval per jaar.
De hoeveelheid compost die door de bedrijven weer gebruikt word is 150 ton per jaar.

Samenvatting landbouw.
Ook in de sector landbouw zien we dat bedrijven twee soorten groenafval hebben: snoeihout
en gras. Ook hier wordt het afval geschreddert en verspreid over landbouwgrond, een klein
gedeelte gaat er naar een composteringsbedrijf.
De tijd die het verwerken / transporteren neemt ligt wel veel hoger als dan bij de hoveniers.
Gemiddeld per bedrijf op ongeveer 125 uur per jaar. De afstand die er gereden moet worden
met het afval loopt nogal uiteen omdat er hier bedrijven tussen zitten die zelf beschikken over
grote transportmiddelen. [ van 0.1 km tot 100 km ] Als het gaat of er betaald moet worden
voor de afvalstromen, antwoord ongeveer de helft van de bedrijven daar positief op.

Ook de sector landbouw reageert heel positief op het idee voor een composteringsbedrijf op
Walcheren. Maar vermelden er wel dat dit dan een bedrijf moet zijn dat centraal gelegen en
gemakkelijk toegankelijk moet zijn. Op de vraag of het groenafval moet worden opgehaald
antwoorden alle bedrijven massaal “nee” omdat de bedrijven het transport zelf kunnen en
willen verzorgen.
De hoeveelheden van de groene afvalstromen in de landbouwsector zijn als volgt:
Snoeihout 353 ton
Gras
765 ton
Totaal 1118 ton afval per jaar.
De hoeveelheid compost die er weer gebruikt wordt is 2960 ton per jaar.
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