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Vuilverwijdering isgemeentezorg,dieopveleplaatsen
— hoofdbrekenheeftgekost:wegensdehygienischeeischenenwegens
definancieeleconsequenties.
ïalloozeoplossingenzijndaarvoorgezochtenookgevonden,
maarbevredigend isergeenenkele,terwijldegemeentenbijhet
eenmaalinstellenvaneenbepaaldsysteemtelkens voornieuwemoeilijkhedenkomentestaan.
Deoudstemethode isdievanhetwegvoerenenhetopvullen
vangatenenofwaterplassen.
Detweedemethode? diein hetNoordendeslandshetmeest
intensief isgevolgd,isdievandecompostage opcentraleplaatsen
enhetwegbrengenvandemassanaarhetlandalsmeststof.Deze
techniekheeft inde17e,18een19eeeuwgebloeid enerkendevoordeelengebracht.Zijishetstrengst enmethetgrootstevoordeel
toegepast inGroningen,Y/aardestaduitgestrekt^ veenen bezatenverturvingdaarvanenkelonderdwangvanbindende regelemententoestond;
eenderbelangrijkste voorwaarden Y/as, datdeverturvereenzand-veenmengselopziinterreinmoestachterlaten,waaropdecultuurbeginnen
moest onderafnamevanhetstadsvuil.ZoozijndeGroningerenandere
veenkoloniënontstaan,centravanongemeenewelvaart.Heïsysteemwas
voortreffelijk,hetverlostedestadvanhet vuil,hetbrachtgeldop
enschiepwelvarendegebieden,vi/aarvandestadprofiteerde.
Irzijnjarengev/eest,datdehoogecompostprijzentotbelangrijkestadsinkomstenbijdroegen.
Dit isallesgrondigveranderd.Dehygiënischeeischen.zijn
gewijzigd;demassa,dieafgevoerdwerd,werdarmeraanfaecaliënen
urineenrijkeraanindustrie-afval,zooalsvezels,papieremmetaal,
ookaanglas.Erwerd geenturfaschmeergeproduceerd,dochkolenasch
enzoowerdhetmateriaalsteedsminderaantrekkelijk voordenlandbouw,omdatteveelproductenwordenaangevoerd,diehinderlijkevoorwerpenalsemaille,glas,enz.bevatten.
Doordetoenamevanhetgebruik vandenkunstmest isaanhétgebruik vanstadsafval alseenigeenbelangrijkemeststofgoeddeelseen
eindgekomen.
Destedenwarendaardoorgenoodzaaktandere oplossingentezoekenendevraagwerdgesteld: "Verbrandenofterreinenmetvuilophoogenofopvullen?".Nogishetantwoord opdezevraagnietafdoende
geleverd.Dehygiënistenzijnvoor"verbrande« enwijzenerop,dat
terréinopvullingenhaardenblijvenvoorbesmettingmetvliegen,insectenenrattenplagen,vooralalsdéjterreineninhunafwateringinverbindingstaanmet openbarewateren'.
Verbranden isduur,maarhetgeeft inderdaad eenhygiënischeoplossing,met somsevenwelbezY/arenvanvliegstof
verspreiding,diewel
teminaeren?maarnietgeheeltevermijdenzijn.Dekostenperton
vuilzijnuiteraard verschillend vooriederegemeente,hetgeenvande
samenstellingvanhetvuilafhangt.Debatendoorwarmte-opwekking
(stoom)zijnmeestalgeringenhalenzelden1kgstoomperkgvuil
(calorischewaardehoogstens 1200).Deafvoervandeslak,dievoor
wegenaanlegkandienen,(vaak iszetezacht),isnietzeldeneenmoeilijkheid;maarmenkanerterreinenmeeophoogen.Alsmeststof isze
vrijwelY/aardèloos.
Erisvanallesgeprobeerd omoplossingentevinden,dieminder
zwaarfinancieeldrukken.ZooisvoordegemeentedenHaag;deoplossing"gevondenindenafvoervanhetverscKevuilnaaVhet~landj>er
>êft.De~N.V~~Vuilafvoertrein,zoodatdegemeentegs£javuilopslaghe
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maatschappijisafneemster.IndeprovincieDrentheteWijsterworden
devuiltreinenvanafviaductengeledigd endaarwordthetvuildoor
èehberegeningssysteem,dattevens infectiesysteem is,sneltoteen
intensievegistinggebracht,waarbijeenigentijdtemperaturenvan
70^Cenhoogergehandhaafdworden,waardoorallepathogènebacteriënofziekteverwekkersgedoodwordenenalleendenuttieethermogenerottingsbacteriënblijvenbestaan.Hetverwerkingsbedrijfm*t
zijnstortplaatsen,zeefhuis,enz.ligtmiddenindeKeienhindert
niemand,ooknietdoorinsectenplagen,diedooreenbepaald stortingssysteemeneenigeanderetechnischemaatregelenvoorkomenkunnenworden.Naca.5maandenisdemassarijpvoorverwerken,wordtdanmet
grijpersverladenennaardezeven'ensorteeringinstallatiegebracht,
waarmetalen,glas,beenderen,rubberenanderewaardevolleafvalproductenwordengezift.Erblijfteenaardachtigproduct over,datgrif
wordtverkochtenwaarvanvooraldelaatste larennooitvoorraadi
Deuitgesorteerde afvalproductengeveneennietonbelangrijkeinkomstenJBÏ''^
Degemeentebetaaltpertonafgenomenstadsvuileenvastgeldbedrag.
Hetlandkrijgteenaanzienlijkkwantumaanplantenvoedsel,maar,netleenveelbelangrijkeris,eenmateriaal,dathetbacteriënl^venen
Hebodemstructuur
feerbetert,
dengrondresistentermaakt tegennadee-'
lige invloedenalsvandenregensiaginnatteperiodenenvandroogte
in~regenloozetijden.Organische stof,dievergaankanindengrond",
iseenonmisbaartoevoegcelvooralleontginningenenherontemningen
opzand-enkleigron&en.Deervaringleert ,dater.steedsbeHoefteen
vraagisnaarcompost,nietalleenm denland-dochookindentuinbouw.
._
Hetisontwijfelbaar,datditsysteemdesamenlevinghetbest
dient,maarerissamenwerkingvoornoodigtusschenstadenlanden
vooralhetbegrijpenvanelkanders standpunt.Voordestichtingvan
deN.V.VuilafvoerMaatschappij,diehet Haagschevuilzouafnemen,
washetde invloed vandeMinistersKanenRuysdeBeerenbrouck,die
dezebelangenwistenteverbindenendepogingdurfdenwagen oneen
organisatie inhet leventeroepen,welke
ftet'vuil
vandenHaagover
lanerenafstaandzouvervoerenornditopdeplaatsvangebruiktoteen
meststof,z.g.compost,telatenverwerken.Technisch'isdanook
dezewerkwijzevolkomenopgelost,zoowelhettransportinspeciaal
geconstrueerdespoorwegwagons,dathygiënischensnelgeschiedt,als
3everwerkingtotcompost? dieopenkelehandgrepennageheel isgemechaniseerd^enwaarbijniemandhet vuilaanraakt,voordatallepathogènebacteriënzijnvernietigd,Maarerklevennietteminbezwarenaan
Sitsysteem;despoorwegvrachtenendeonkostenverbonfienaandespecialespoorwegtractiezijnkostbaar.Voorkleineregemeentenzouden,om
effectvaneenigebeteekenistehebben,diversegemeentenmoetensamenwerkenvoordevoedingvane'encentraleverwerkingsplaats,dieminstenszoogrootzoumoetenzijnalsdie,weIke<*"
Vuilafvoermaatschappij"teWijster in Drenthebezit.Dezesamenwerkendegemeentenzuilen
fezameliik eenzekerbedragpertonafgenomenvuilmoetengarandeeren.
nwaarnettransprtthanseerderperauto-tractie,misschien ookper
scheepsgelegenheid zoumoetengeschieden,han&jtlietgeheelafvande
onderlingenliggingdergemeentenenvanhunrigging"tenopzichte
vanhetcentraleüompostagebedrijfhoehettransportmoetberekend
worden.Retourvrachtenindenvormvangeproduceerde compostzijner
"
"
" het transportvraagstuk
Isopzichzelfvormt.
./,_v
,—.„_ -j-^
cjnehetsysteemeis van
de "Vuilafvoermaatschappij"alleenvoordeeligkanwerken,indien
gniois.hoeveelhedenvuilwordenverwerkt,bv."voorbevolkingsgroepen
vanminstens500.000inwoners.
Watduszeggenwil,datdeland-entuinbouw,diebehoeftehebben
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aamdenafvaldersamenleving,behalve indieenkelegevallen,waar
eengrootestadgeneigd is,daarmedetewerken,geen^kanskrijgtde
stoffen,diedegrondheeftvoortgebracht weerterugtebrengenop
hetland.
Deze.gedachtevanhetterugbrengennaarhet land,wathetland
heeftopgerachtendieminofmeer "gezocht"schijnt ineentijd,
datdeindustriezorgt voordevervanjjingvanplantenvoedsel inkunstmestvorm,isinwezenrationeel.Wanirhetterugbrengen vanstoffen
inhetbedrijf iseengrondslagdereconomie*dieoveralinfelkeindustrietoepassingvindt.Devraagisalléénofhettechnischenfinancieelteverwezenlijkenis.Hetprincipe isvooraldaaromzoogezond,omdatdestoffen,dieindenstadsafvalterugkomen,vooreen
deelbezwaarlijk doordeindustriekunnenwordengemaakt ofinhet
productieprogramkunnenwordenopgenomen.Hetzijnnaastkali,fosforzuurenstikstofdesporenelementenvooral,zooalskoper,Borium,
Jodium,zink enz.,elementen,diedekunstmestnietbevat ofbevattenkan.DeLandbouwondervindt reedsnuinhevigematehet ontbreken
ervan.Debodemvoorradenrakenuitgeputen¥/ordendoordesynthetischemeststoffenendegezuiverdemestzoutenaangevuld.Deeenigenatuurlijkebronvandesporenelementen,waarover onslandbeschikt,is
destadsafval.DeLand-enTuinbouwendeconsumentbeidehebben
grootbelangbijditpunt.Desuikerproductie endeveevoederproductieisbiieengoedeboriumvoorzieninggebaat;demenschelijkehygienebijhetJodium.Jodiumarme voedingsgewassanbedreigendenmensch
dooraeBasedowscheziekteenkrop,die inJodiumarme^strekenvanons
landnietzendergevaarzijn.Hetzijndezandgrondendieinditopzichtberuchtzijn (Bredaisdaarvooreenvoorbeeld).
Dathetmeteenbehoorlijkecompostbemestingbehandeldegrondeneen
lagerekunstmastrekeninghebbenendoordenawerkingvand*aïvalbemestingditjarenlang-houden,isbekend.Het iseenwelvaartsbelang,temeerdaardekunstmest vooreenbelangrijk deelwordtgeïmporteerd.HetishetV.A.M._bedrijf ende8-jarigeervaringmetV.A.M,
compost,dieonsinditopzicht,d.w.z.landbouwkundig,denwegwijzenendiedoenbeseffen,dat;
"WanneerNederland vanallegemeentendenafval incompostvormkon
krijgen,dekunstmestrekening,diethansruim60rnillioenbedraagt,
toteenlagerniveauzoudalen,enwelbijeenbeterenvooralzekerderproductieproces".
'Wanneerdebesparingvankunstmest opzichzelf,vooralonderde
huidige omstandigheden,reedseengrootbelangbeteekent,nietminder
belangrijk isdoordepractijkmetdeV.A.M.-compostbewezenbetere
enmeerzekere oogstresultaten.
flit
geldtnietalleenvoordeontginningenenher-ontginningen;ookdebodemstructuurderouderegronden
worcftdoor'compostbemestingverbeterd.
l/Jaar',volgensderichtlijnenvanhhetrapportWesthoffaandeuitvoeringvancultuurtechnischewerken,nogmeerdanvroegeraandacht
wordtgeschonken,zoodat jaarlijksgrooteoppervlaktennieuwontgonnencuïtuurlandwordengewonnen,treedtdaarmedehetvraagstuk vande
voorbereidingvanditland,alvorensditaandetoekomstigelandgebruikersui-tïe geven, meerenmeernaarvoren.Immersdeervaring
leert,datpasontgonnencultuurgronddeeerstejarennogvaakmoeilijkeperiodendoormaakt,diedoorrationeelebewerking,inzonderheid
dooreencompostbernestingendooreengoede,gr
ond.be
werkingzijnte
voorkomen,althanstotiookleinmogelijk financieelnadeelzijnterugtebrengen.
Hetislandbouwkundiggeziendanook geen vraagstukmeer,datde
aanwendingvancompostzoowel'opdezenieuwegronden,alsophetouderecuïtuurland,zooalnietnoodzakelijk,dantochterverkrijgingvan
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zekereenbetereresultatenzeerwenschelijkgeachtmoetworden.
Hetstichtenvan één centraal-compostage-bedrijf zooalsdeV.A.M.
inDrentheisvooralmethet oogophettransportvraaestukzeermoeilijkenmenkandaarmedealthanszekerniethet ideaaïbenaderen,
datalleafvalstoffenwordenaangev/endvoordenlandbouw.
Daarvoorisnoodigdeverspreidingoverhetgeheelelandvan
kleinere compostbedrijven,waarvandetiggingt.o.v.debevolkinsscentrazoowordtgekozen,datdeaanvoer^van'practischalleafvalstoff e n mogelijkwordt.
Dîtiseenlandsbelang,dochhoehet optelossen?O.i.komt
daarvoorhetDeenschettsysteem "Dano"inaanmerking.DeHeerPedersen
vandelachinefabriek Dano"inBuddingeBijKopenhagenheeftnalang
experimenteereneenoplossinggevonden,dieoptreffend juisteinzichtenberust.Hijheeft^getrachtdeheterogenemassatevermengen
enteverkleinenvodrzegistingwordtgebracht.HijvoorkomtdaardoordeionegalevergistingvanHeterogene stoffenalsbv.cellulose
(papierhaarden)envaneiwithoudendmateriaal (huisafval,slachterijafvalinhaarden),waardooreenzijdige rottingsproducten ontstaan,of
waardoorgeheelestukkenindevuilhooponaangetastblijven.Deapparatuur voordiemeningiseenvoudig.Hetvuiiwordt ineengroote
draaiendetrommelgebracht,dieinwendiedwarsschottenbevatendie
hetvuilopnemenenlatenvallen.Dezedrommel,-silogenoemd_,wenteltoprollen2of3-maalindeminuutenbevatdegeheeledagproductie.Omdatdegrovestukkenalsblik,glaspuininhetvuilolijven,wordtdemassanietalleengemengd,maarookverbrijzeld engekorven.Daardoorontstaat eenveelfijnermateriaal.Tegelijkworclt'
ereaereerdendooreenbepaaldenvoohttoestamdtebevorderen,stuift
Hetmateriaal ookniet.Na8uurkomtdemassaopeentransportband,
dieeenelectre-magneetpasseert}welkeijzerverwijdert.Menkanvan
dezebandnogvoorwerpenvaneenigewaardesorteerenenverwijderen.

s =separeerenene=egaliseeren)draaitsnelnl.24~maaïperminuut
enlevertperuur6ton~vuilinfijnenaardachtigentoestand^dienaar
humusaarderuiktenfluweeligaanvoelt.Depathogènebacteriënschijnenreedsgeheel overwoekerd tezijn.^eergroote/stukkenalssteenen,
hardhoutenmetaalrestenwordenautomatischgescheiden,üe"compost",
diedusbinnen24urenwordtafgeleverd,isfijn,bevatgeenscherven
enisideaalgemengd,detransformatievanonooglijkestuivend^en
stinkende rommelineenhumusachtigemassa isverbijsterend envoor
denseen,diehetnietgezienheeft,haast ongelooflijk,opgestapeld
gaa£zedirect ineistingenbereikttemperaturenvan60 enhooger.
?eisinverschentoestandalsbroeimesttegebruikenenkanals"compostopgeslagenworden,zooalsmenmetstalmestdoet,nadateerst
een"eaelmest"_vergistmgheeftplatsgehad.Zeisdanhoudbaaren
goed.
Degeheele inrichtingbeslaatweinigplaats,heeftweinigopslagruimtenoodigenlevertcontinu.Degebruikerskunnenduster
plaatseelkoogenblikmateriaalafhalenenzelfcornposteeren.Decapaciteitderinrichtingkangekozenwordeninovereenstemmingmetde
groottedergemeente,zoodatcentravan10.000inwonerszelfcompost
kunnenmaken.
Danoleverde installatiesvoorstedenvan40.000inwoners,enmeer
tot400.000inwonerstoeendekost-nblijkenlaag.t9zijn,althans
binnenhetpractischbereik vangemeentenengebruikers.
Vuilverwijderins:inwelkenvormookkostgeld.Verbranding le T
vertweliswaarstoorrTeneenslak,maardestoomleverantieisongewis
endeslakkenafnamenietaltijdveilig;altijd zijnervliegaschbezwaren,

