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LANDBOUWPROEFSTATION
EN BODEMKUNDIG INSTITUUT T.N.O., GRONINGEN

HET GEBRUIK VAN ONGEBROEID STADSVUIL
IR JAC. KORTLEVEN
Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T.N.O.
1. D E STAND VAN HET VRAAGSTUK •

Indelaatstetijd werdmeermalendevraagopgeworpen ofhetnodigwasstadsvuil,
alvorens dit aan de bouwgrond toe te voegen, aan een broeiproces te onderwerpen,
danwel,ofditmateriaalookalszodanig,dusongebroeidofvers,zoukunnenworden
toegepast. In het eerste geval krijgt men producten, waarvan de stadsvuilcompost
VAM de meest bekende vertegenwoordiger is.Zou broeien niet nodig zijn, dan zou
men,met eenvoudiger installaties dan die van de VAM te Wijster kunnen volstaan
(geheelzonderinstallatiezoumenechterookindatgevalnietkunnen,daartoedienen
vanversvuil,zoalshet gewonnenwordt, vrijwel elkegrondbewerking zouuitsluiten,
door de aanwezigheid van hinderlijke bestanddelen als schoenen, pannen, flessen,
fietsbanden, spiraalverenenveleanderemeer).Verderzoudeafzet soepelerverlopen,
daar menhetversevuil(naenigebewerking)zoukunnenafleveren aanland-entuinbouwin demaanden, waarin dezehet materiaal verwerken kunnen, enin deoverige
röaanden met een korte opslag, tot aan de volgende grondbewerking, zou kunnen
volstaan.
•
Hoewel er dus ongetwijfeld voordelen in gelegen zouden zijn, ismen er altijd wat
huiverigvoorgeweest,daarmenvreesde,datversvuileennadeligewerkingzoukunnenuitoefenen. Endezevreesisniet geheelongegrond. Evenalsbijhettoedienen van
versstro,bestaanerb:; hettoedienenvanhet, e v e n 5 S ^ * * e ^ ^ s t a d s v u i l ,
twee oorzaken, welke een - zij het tijdelijke - o^ptdepressie Kufinel!^|^jgaken,
namelijk:
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Ie een stikstofvastleggende werking, doordat het materiaal een hoog C/Nquotiëntheeft; demicroben,diedezekoolstofbronverwerken,hebbendaardoormeer
stikstof nodig, dan het materiaal hun biedt, en onttrekken het aan de omgeving; de
daarbij indemicrobenlichamen vastgelegde stikstof komteerstweervrijna afsterven
der microben en ontbinding derlichamen.
2e een toxische (vergiftigende) werking als gevolg van bij de afbraak gevormde schadelijke organische verbindingen.
Bijvers stro isdeoogstdepressie;vrijspoedig,meestalreeds naeenjaar afgelopen,
enheeft zij,voorzoverzijaandeeersteoorzaaktoeteschrijvenis,daarna(dusmeestal
in het tweedejaar) een opbrengstverhogende werkingtot resultaat, welkewordt veroorzaakt door het weervrijkomen van dein het eerstejaar opgespaardestikstof.
Ten eindena tegaan, of dezeervaringen met versstro ook opgaan voor versvuil,
werden in 1949een aantal proeven ingezet, waarbij wij de beschikking hadden over
op tweeverschillende manieren behandeld versvuil, namelijk:
a. Stadsvuilcompost Dano, bereid inDenemarken volgens het welbekende, maar
hiertelandenogniettoegepasteDano-procédé;hierbijwordtinkogelmolenshetgehele
productfijngeslagen,enwordtslechtsverwijderd,watnietteverkleinenis;alhetandere,
inclusief glas, aardewerk, stenen, wordt erinvergruisd enblijft in de compost.
b. Stadsvuilcompost Weststrate (zo genoemd naar de ontwerper der installatie,
IrW.A.G. WESTSTRATE, destijds Hoofdingenieur, Hoofd der Stadsreiniging te Amsterdam, thans Directeur der N.V. „V.A.M."); hierbij wordt het vuil door metalen
armen, welke ronddraaien over een horizontale rasp, welke tevens zeef is, geraspt.
Alleswatkleinerisdan2cm,endezachtebestanddelen, welkegemakkelijk verkleind
worden, vallen door de zeef, terwijl alle overige harde bestanddelen niet vergruisd
worden, maar verwijderd. De installatie is eenvoudiger en goedkoper dan deDanoinstallatie,isnietonderhevig,aanpatentkosten,enisdoorhaareenvoudgeschiktvoor
elkteverwerkenkwantum,waarbij zijniet,vanwegehogeaanschaffings- enexploitatiekosten gebonden is aan gemeenten boven b.v. 50.000inwoners.
Teneindevergelijkbare materialen tehebben,werddoordeN.V.„V.A.M."vaneenzelfdepartij Haags stadsvuil(overgangsvuil,datisvuiluitdeperiode,waarinreedsmindergestooktwordt,maarertochnogmeerasbestanddeleninvoorkomendaninzomervuil)eengedeeltenaar EsbjerginDenemarkeneneenandergedeeltenaar Amsterdam
vervoerd, ter verwerking tot Dano- resp. Weststrate-product. Dit vond plaats omstreeks detweedehelft van Maart 1949.Vanzelfsprekend konnieteenderdegedeelte
van-hetzelfde vuil tot VAM product verwerkt worden, want dat zou nog circa vijf
maandengeduurdhebben,waarnadeandereproducten-nietmeerversgeweestzouden
zijn. Hiervoor werd dus compost VAM genomen afkomstig van overgangsvuil van
najaar 1948. Deze materialen werden aan het Proefstation overgedragen voor het
nemen van vergelijkende proeven.
In een andere serie, waar alleen Weststrate werd vergeleken met VAM en beide
materialen werden toegediend najaar 19,48,waren beide van wintervuil.
In alle proeven werd de kalkwerking afzonderlijk nagegaan door middel van een
aantalobjecten metevenveelkalkalsindecomposttrappen aanwezigwas;defosfaatbemestingwerdzoruim genomen, dat van hetfosfaat in decompost weinigwerking
konwordenverwacht;verder werdeencompensatietoegepastvoordeindecompost
aanwezige kali, en werd de werking van Cu, Mn en Mg, waar deze verwacht kon
worden,uitgeschakeld. Destikstof werdinenigetrappen gegeven.Opdezewijzekon
dus hoofdzakelijk slechts overblijven de werking van de organische stof (gering na
slechtsééngift), sporenelementen endebovengenoemdespecifieke werkingenvanhet
verse vuil. De stikstoftrappen dienden om na te gaan, of de deprimerende werking
door stikstofonttrekking kon worden verholpen door stikstoftoediening.
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Wij zullen geen gedetailleerde opbrengstgegevens Vermelden; deze zuilen iater
elders uitvoerig medegedeeld worden. Wij menenthans te kunnen volstaan meteen
kortebeschrijving dervoornaamsteresultaten.
2. PROEFRESULTATEN

Serie 1. Weststrate,VAMenDanonaar0,20,40en 60 tonperhabij 3N-trappen.
Pr 1077. DE BOER,Hommerts.Venigeklei.Aardappelen. Hierhad stikstof geenenkeleffect. Kalk
gaf 8 % meer dan kunstmest zonder kalk, Dano 5% minder dan dit object en Weststrate en VAM
waren eraan gelijk.
Pr 1078. WESTERKAMP,Zuurdijk. Lichteklei.Aardappelen. Kalkgaftotdehoogstetrapeenduidelijkestijging (tot 15 à 20%). Bij20ton warenallecompostenhieraan gelijk ofhoger,bij 40tonalleen
VAM en bij 60ton waren zij alle drielager dan kalk, enzelfs lager dan kunstmest.
De ongunstigste werkinggafWeststrate (bij 60ton 12% beneden kalk), daarna Dano (idem 9%)
en VAM (7% ) ; over de 3 trappen 20, 40 en 60 ton gemiddeld waren deze zelfde getallen resp. 8,
4 en 1% en over 40en 60ton gemiddeld resp. 10, 7en 3%.
Ér wasgeenenkeleaanwijzing, dat stikstof dedeprimerende werking ophief,integendeel gavende
driestikstoftrappen drieboven elkaar liggende evenwijdige lijnen.
Pr 1079. VAN DIJK, Ülrum. Zavel. Suikerbieten. Weststrate, VAM en kalk geven bij de laagste
N-trappen dezelfde werking, namelijk een stijging gaande tot 10%, Dano daarentegen een daling
van 5%, alles ten opzichte van 0-compost (dat is dus volledig kunstmest).
BijdehoogsteN-trapwaren dezeverschillennogwelaanwezig,maarreedszeersterk genivelleerd.
Pr 1080. SCHURINGA, Wildervank. Dalgrond, Aardappelen. Er was geen kalkwerking van betekenis, en een geringe verhoging bij alle composten, namelijk bij Weststrate en VAM gaande tot 8%,
bij Dano tot 5%. De stikstoftrappen gaven weer evenwijdige krommen.
Pr 1081. GOODDK, Marum. Zandgrond. Aardappelen. Weststrate en VAM gaven op de laagste
N-trap een sterke en onderling gelijke opbrengstverhoging ten opzichte van kunstmest, gaande tot
20%, diebij dehogereN-trappen steedsgeringerwerd door stijgingvan deopbrengst vanhet kunstmestobject. Dano lag zonder stikstof ver beneden de beide andere composten, was namelijk steeds
gelijk aan het kunstmestobject. Er was geen kalkwerking.
Pr 1082. TEERNSTRA, Nijega. Venige klei.Aardappelen. Hier was evenals in Pr 1077geen N-werking, echter in tegenstelling daarvan ook geen kalkwerking. Weststrate en VAM waren weer gelijk
aan het kunstmestobject, Dano gaf een lichte depressie.

Serie2. Weststrate enVAMnaar0,20,40en60tonperhabij2N-trappen.
Pr 1043. HERINGA, Kolham. Zandgrond. Aardappelen. Geen enkele reactie, noch van compost,
noch van stikstof, noch van kalk.
Pr 1044. TupENis, Drieborg. Zware klei. Haver. Op de laagste N-trap gaf Weststrate een kleine
depressie ten opzichte van 0-compost (vooral in de stro-opbrengst) en VAM een kleine verhoging,
zodatWeststrateten opzichtevan VAMeendepressie gafvan 5%. Op dehoogstetrapisditverschil
opgeheven. Er was geen kalkwerking.
Pr 1045. FRUMMEL,Emmer-Erfscheiderveen.Dalgrond. Aardappelen. Op delaagsteN-trap daalde
Weststrate vanaf 20 ton en bleef VAM constant in knolopbrengst; beidebleventot dehoogste composttrap bovenenkel kunstmest. Er wasgeen werkingvan de kalk.
Op dehoogste N-trap washet beloop evenzo,echter kwam deopbrengst bij dehoogstecomposttrap onder 0-compost. Daar de onderwatergewichten hetzelfde beloop te zien gaven, kwam Weststrate indehogere'composttrappen in beidegevallenietsonder VAM teliggen.
Behalve deze veldproeven werden nog enkele kleinere proeven genomen, namelijk twee proeven '
(VPr 164en 169)met cementen ringen van J m2 en 1m diep ingegraven en een potproef (VPr 165).
VPr 169. Ophumeuzezandgrond (tuingrond enkleigrond)werdenondermeerVAMenWeststrate
(naar,0, 25,50,75en 100ton per ha) vergeleken. Gewas haver.
Op zand en klei daalde de opbrengst met VAM vanaf 50ton (op zand echter sterkerdan opklei)
enmet Weststrate reedsvanaf 25 ton (opzand echter minder sterk dan op klei).Zodoende gaf in de
hogere composttrappen Weststrate op zand 6% meer, en op klei 7% minder dan VAM.
VPr164. De bouwvoor bestond voor f deel uit dezelfde tuingrond van VPr 169 envoor J uit
organische mest, zonder enige kunstmest.
Er waren twee ongebroeide producten, namelijk Weststrate en één zelf bereid uit papier, as en
aardappelschillen, en twee gebroeide, namelijk VAM en één zelf bereid, precies gelijk aan de vorige
maar gebroeid. Hiernaast wasnogeenstalmestobject,eneenkunstmestobject, waarbij de bouwvoor
geheel uit zand bestond.
Daar deobjecten met organische mest geen kunstmest kregen (door degrote hoeveelheden waser
voldoendevanelkderbenodigdeplantenvoedendebestanddelen),konernietsgecompenseerdworden
en konden allein de organische mest aanwezige bestanddelen hun rol spelen.
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De organische mest werd toegediend September 1948. De direct daarop gezaaide spinazie verbrandde grotendeels. Voorjaar 1949 werden wortels gezaaid.
De gebroeide producten gaven beide 15% opbrengstvermeerdering, de ongebroeide 15% opbrengstvermindering ten opzichte van kunstmest; „ongebroeid" gaf dus 30% minderdan hetzelfde
materiaal gebroeid.
VPr165.Gewashaver in glaszand mettrappen compost. Dewerkingscoëfficiënten van deincompostWeststrateaanwezige N, P a 0 5 , K a Oen CaO bleken tebedragen resp. 10, 10, 120en 100%. Zij
zijndusgelijk aan die,welkevoorcompostVAM gelden.Ditimpliceert, datdetoegepaste compensaties,welke gebaseerd waren op dewerkingscoëfficiënten van VAM-compost, juist zijn geweest.
Een werkingscoëfficiënt van 120% voor kalium moet vermoedelijk zo opgevat worden, dat van
de compost andere werkingen uitgaan, die tot hetzelfde resultaat leiden als kalium; wij denken b.v.
aan natrium, dat erinaanwezig is.
Hetzelfde Weststrate-product,eerstgebroeid, gafeen7% hogereopbrengst. Compost Dano daarentegen gaf 8%minder dan Weststrate vers,en dus 15% minder dan Weststrate gebroeid (door de
broei gelijk geworden aan compost VAM).
3. BESPREKING DERRESULTATEN

Hetvaltop,datderesultatengeheel,zelfsinhunwisselvalligheid,parallelgaanaan
diemetversstroverkregen.Degevallen,waarinhetversemateriaaleendepressieveroorzaakt, diedoor meer stikstof geheelof gedeeltelijk kan worden opgeheven,doen
denken aan een stikstofonttrekking door microben. De gevallen echter waar meer
stikstofoverdegehelelinieofgeenófeengelijkeverhogingteweegbrengt(evenwijdige
krommen dus), doen denken aan eentoxischewerking,daar hier de grootte van de
stikstofwerking en dievan decompostwerking geheelonafhankelijk vanelkaar zijn,
zodatdestikstofwerking op elkecomposttrapdezelfdeis.
In demeestegevallenblijft Danotenachterbij VAMenbij hogeregiften zelfs bij
kunstmest. Öok Weststrateheeft deneigingbij VAMachterte blijven, hoewelover
het geheelhetverschilniet grootis.
Er isdusreden, vooralbij hogegiften, zoalsin detuinbouw gebruikelijk zijn, om
voorzichtigte zijn met versvuil.Voor lagere giften verdient het Weststrate-product
wel overweging, want het versevuil geeft een hoger rendement aan compost Weststratedan aan compost VAM; door debroeiverdwijnt nameüjk 20% op detotale
massa en zeker 60% op de organischestof; bovendien is deinstallatieeenvoudiger
envoordeliger.
Daar bij niet te hoge giften dewerking van dezetwee producten elkaar niet veel
ontloopt, zou het gebruik van stadsvuilin dezevorm voor niet te hogegiften voordeligerkunnenzijn danin devorm vancompostVAM.
VoorhetverschilinresultaattussendecompostenDanoenWeststrate,beidevers
materiaal, achten wij de verklaring temoeten zoekeninde verschillende stikstofonttrekking als gevolg van de ongelijke cellulosegehalten. (Dezebedragennamelijk
voor VAM,Weststrate en Dano resp. 1,21, 1,72 en 2,21 %).
IndienechterhetWeststrate-procédé, waar thans nogveelcarton niet verkleindin
decompostterechtkomt,maarverwijderd wordt,zodanigverbeterdzouworden,dat
ditnietmeerhetgevalwas,zouditdecompostDanowaarschijnlijk gaanbenaderen
indiensdeprimerendewerkinginhetjaarvantoedienen.
NASCHRIFT

Momenteelisinenkelegevalleneenduidelijke aanwijzing,dat,evenalsdatbijvers
stro het gevalis,hetresultaat zichin het tweedejaar omkeert, namelijk dat dan de
verseproducteneenhogereopbrengstgevendandegebroeide,doordatdevastgelegde
stikstof doorafbraak weervrijbeginttekomen.
Hierover zullen mettertijd nadere bijzonderheden wordenmedegedeeld.
Groningen, April1950
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