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1. KORT HISTORISCH OVERZICHT

a. Het begin
'
Het isniet met zekerheid te zeggen wanneer men in deWest Europeselanden is begonnen met het gebruik van stadsafval voor bemestingsdoeleinden. Waarschijnlijk
heeft menreedsin demiddeleeuwen hierendaar opbeperkteschaalstadsafval alsmest
gebruikt. Uit geschiedkundige gegevens van die dagen valt te reconstrueren dat de
meestal nogniet verharde straten in desteden ermeer alsmestvaalten dan als behoorlijkbegaanbarewegenhebbenuitgezien.Deafvalstoffen uitdehuizenmetinbegrip van
de menselijke uitwerpselen kwamen eenvoudig uit de huizen op straat terecht. In verschillende steden heeft deze weinig hygiënische toestand voortgeduurd tot omstreeks
het eindevan dezeventiende eeuwen dat niet alleenin dekleineresteden. Nog in 1697
beklaagde deburgemeester van Parijs erzichover dat devasteenvloeibare menselijke
uitwerpselen door de burgerij veelal nog uit de ramen op straat werden gegooid, tot
groot ongerief van voorbijgangers, die nogal eens van ongewenste decoraties werden
voorzien.
Uit het voorgaande zal het duidelijk zijn, dat dematerie Welkein de middeleeuwen
enook daarna destraten indestedenbedektezeergoedalsmeststof gebruikt kon worden. Men had niet anders te doen dan deze afval van de straten af te graven en als
meststoftegebruiken.Dezemeststof kreeginverschillendestedenhiertelandedezeer
toepasselijke naam van stratendrek; een naam die de practijk ook thans nog hier en
daar gebruiktvoor stadsvuilbeercompost.
In dezeventiendeeeuwbegon menin verschillende steden ordenend optetreden op
het gebied van de stadscompostmakerij en de compostafzet. Algemeen bekend is het
voorbeeld van de stad Groningen. In de loop van ongeveer drie eeuwen zijnde zgn.
oude Groningse veenkoloniën met behulp van de Groningse stadvuilbeercompost
ontgonnen toteenwelvarendland-en tuinbouwgebied.
b. De stadsbeercompost
Hethoogtepunt van destadscompostmakerij werdin onsland bereikt omstreekshet
middenvan devorigeeeuw.In dietijd trofmen bijofinvrijwel elkestadeenzgn.beltof vaaltterrein aan waarop uit de aangevoerde stadsafvalstoffen (huisvuil, stadsvuil,
marktvuil, menselijke faecaliën en grachtenbagger) de stadscompost werd bereid.
Men maakte laagsgewijs opgebouwde hopen of stalen van vaste afvalstoffen. Elke
laagwerddoordrenktmetbeer en soms ook met bagger uit degrachten. Na een broeiproces van circa twee maanden was de compost in de stalen rijp om als meststof te
worden gebruikt.
Er heeft zelfs in dietijd een.groteparticulierecompostonderneming bestaan, ni. de
Amsterdamse Landbouw en Mestcompagnie (opgericht in 1846door de Amsterdammer Dr S. SARPHATI). Deze onderneming heeft tot omstreeks 1880het stadsvuilen de
beerstoffen van negen steden (Amsterdam, Delft, Edam, Haarjj
merend, Roermond,Wormerveer en Zaandam) in de vera
en tuinbouw afgeleverd. Zeer veel stadscompost is doorj^zè^onderneming;
naar de dalgrondontginningen in het N.O. van ons la^a, naajn
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droogmakerijen, hetHollands-UtrechtsveénweidegebiedennaarhetW.Brabantseen
Zeeuwse kleigebied. Dat de stadsvuilbeercompost in het midden der vorige eeuwin
hoogaanzien stond,bewijzen b.v.diversepachtcontracten uitdietijd. Hierinwerden
depachtersverplichtjaarlijks eenzeker kwantum stadsvuilcompost ophunbedrijven
aantewenden.
.
Tegenheteindevandevorigeeeuwbegondestadsvuilbeercompost indiscrediette
geraken.
c. Deoorzaken van deverminderde betekenis
Hetzijnindeeersteplaatsdekunstmeststoffen geweest,diehetgebruikvanstadsvuilbeercompost sterk deden verminderen. Het bleek weldra,dat menin de practijk
met eenkunstmestbémestingaanmerkelijk goedkoper kan mesten dan met compost.
Bovendien verkreeg men met een goed gekozen kunstmestgift belangrijk hogereopbrengstendandoorbemestingmeteenstadsvuilbeercompost.
Decompostzelfbegonookinkwaliteit teverminderen.Indemeestestedenwerdendeclosetsmetbeertonnen meerenmeervervangendoorW.C.'smetwaterspoeling
dieaangesloten werden op rioleringsstelsels. Voor de compostbereidingkwam daardoorgeleidelijkminderbeerbeschikbaar.
Deplantenvoedende werkingvandestadsvuil-beercompost,speciaaldestikstofen
fosfaatwerking, werdvooreenaanzienhjk deelbepaalddoordehoeveelheidbeerdiein
decompost wasverwerkt (beeruitbeertonnenbevatongeveer 0,7 %stikstofen0,3%
gemakkelijk opneembarefosfaat).
Naasteenverminderingvandebeschikbarehoeveelheid beernamdehoeveelheid
huisvuilsterktoe.Ditalsgevolgvaneenaanzienlijketoenamevanhetaantalstadsbewonersmetbovendieneensterkestijgingvandehoeveelheid huisvuilwelkegemiddeld
perinwonerperjaar werdgeproduceerd (aanmerkehjk verhoogdwelvaartspeilvande
stadsbevolking).
Aldezefactoren droegenertoebijdatdestadscompostmakerijgrotefinanciëleverliezengingopleverenvoordesteden.
Tegenheteindevandevorigeeeuwnamdestadscompostmakerij insnel tempo af.
Hetovergrotedeelvandestadsafvalstoffen werd(enwordt)nietmeervoorbemestingsdoeleindengebruikt.
In enkelesteden waar menover voldoendeclosetsmet beertonnen beschikt wordt
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ookthansnogstadsvuilbeercompost gemaaktb.v.teHarlingen, Meppel,enTiel.Binnen afzienbare tijdisdestadsvuilbeercompostgedoemdpractischgeheelteverdwijnen.
Immersmenmagaannemendatopdenduurinallesteden de closets met beertonnen
zullenzijnvervangendoorW.C.'smetwaterspoeling, lozend op rioleringsstelsels.
Hierdoor zal in de steden een algeheel gescheiden afvoer vandevasteenvloeibare
afvalstoffen eenvoldongenfeitzijn.Uiteenhygiënischoogpuntisdittoetejuichen.
d. Huidige toestand
Inonslandvindtthansongeveertienprocentvandetotale hoeveelheid stadsafvalstoffen eenlandbouwkundigebestemming.Erzijnaltijdpracticienlandbouwkundigen
geweest,diedezegangvanzakenhebbenbetreurd.Sommigelegdenhierbijdenadrukop
hetaanzienlijkenationalekapitaal datjaarlijksindestadsafvalstoffen verloren gaat.
Anderen knoopten min of meer natuur-filosofische beschouwingen vast aan het niet
landbouwkundig gebruiken vandestedelijke afvalstoffen. Zijzienhierin een verbreken vandenatuurlijke kringloop vandematerie,inhetbijzondervandeorganische
stof. Zij gaanuitvan degrondgedachte dat menaan deakkerallesterugmoetgeven
wat dieakker heeft voortgebracht.Doetmen datnietdanzal op den duur debodemvruchtbaarheid teruglopen, ook wanneer men voldoendemineralemeststoffen in de
grondterugbrengt.Eenenkeleextremist meentzelfstewetendatallerleiziektenwordenbevorderd doorhetgebruik vankunstmeststoffen, waarbijinsterkematevaneen
weluiterstzwakkebewijsvoeringuithetongerijmdegebruikgemaaktwordt.Compost,
biologisch bereid uit plantaardige endierlijke afvalstoffen, wordt dan beschreven als
wondermiddel dat werkzaam is tegen alle ziekten vanplant, dieren mens.Een klein
voorbeeldkanhiermisschienverhelderendwerken.OpeengemengdbedrijfvandeCultuurmaatschappij Loverendale bij Dinteloord wordt reeds twintigjaar dezgn.biologischdynamischelandbouwmethode toegepast.D.w.z.erwordt bemestmeteigenbereidecompost en groenbemesting, kunstmest werd er nooit gebruikt. Opdit bedrijf
heeft men vrij kort geleden de gehele melkveestapel moeten afschaffen, doordat alle
koeienledenaanbesmettelijk verwerpen.Bietenmoeheidisgeenonbekend verschijnsel
opditbedrijf.Voorjaar 1949kreeghetgezinvandebedrijfsboer grieptijdens degriepepidemie.Najaar 1949was ook het veldmuizenlegioen rijkelijk vertegenwoordigd op
ditbedrijf. Opgemerktmoetworden datdestructuur vandezekleigrond goedis.Het
bietenlandheeft tijdens dehevigestormvanbeginApril 1949nietgestoven,terwijl dit
welhetgevalwasopallebedrijvenindeomgeving.
Ditvoorbeeld laatziendatmenbijhetbeoordelen vandepractischebetekenisvan
compostmetbeidebenenopdegrondmoetbüjvenstaan.
Niettemin verdient hetintensiever gebruikenvan organische meststoffen veelmeer
belangstelling dan in delaatste decenniën in depractijk het geval is geweest. Er zijn '
heel wat.grondsoorten en bodemtypen waarbij een betere voorziening van de grond
met organische stof zalleidentot groter oogstzekerheid, hogere opbrengsten enmisschienooktotproducten vanbeterekwaliteit (b.v.organischestof-arme zandgronden,
slempigezavelgronden,stuggemoeilijk bewerkbareHeigrondenenz.).Meststoffen bereiduitstedelijkeafvalstoffen zoudenhierbijeenbelangrijkerolkunnenspelen.Immers
destedelijke afvalstoffen vormeneenaanzienlijke bronvanorganischestof.
2. DE SAMENSTELLING VAN DE STEDELIJKE AFVALSTOFFEN

Verreweg de grootste massa van de vaste stedelijke afvalstoffen wordt gevormd
door het huisvuil.Ditishetafval dat.indehuizenindevuilnisemmerswordtgedeponeerd.Daarnaast komtnogwatstraatveegsel,marktafval enindustrieafval terecht in
devaste stadsafvalstoffen.
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Devloeibarestadsafvalstoffen bestaanhoofdzakelijk uithetrioolwater.Inderioleringkomto.m.terechthetafvalwater uitdehuizen(W.C.'s,keukenafvalwater, was-en
badwater)enhetafvalwater vandiverseindustrieën.
Zowelindevaste,alsindevloeibare stedelijke afvalstoffen komenjaarlijks grote
hoeveelheden organischestofennuttigemineralebestanddelen terecht.
TABEL 1. HOEVEELHEDEN MESTSTOFWELKEINDENEDERLANDSE STEDELIJKEAFVALSTOFFEN (AFKOMSTIG
VAN VIJFMILLIOEN MENSEN) TERECHT KOMEN(INTONNEN PERJAAR)
Meststof

Organische stof. .
Stikstof (N) . . .
Fosfaat ( P A ) • •
Kali(K 2 0). . . .
Kalk(CaO) . . .
Magnesium (MgO)

Vast

Vloeibaar

Totaal

200.000
7.000
6.000
4.000
40.000
4.000

200.000
' 22.000
7.000
10.000
22.000
13.000

400.000
29.000
13.000
14.000
62.000
17.000

Uitdezetabelblijktdatjaarlijksvooralgrotehoeveelhedenorganischestof,stikstof
enkalkindestedelijkeafvalstoffen terechtkomen.
Ongeveer90 %vandetotalehoeveelheidstadsafvalstoffen vindtmomenteelinons
land een nietlandbouwkundigebestemming. Landbouwkundig bezien gaat dusjaarlijkseengrootnationaalkapitaalverloren.Hetisdan ookongetwijfeld belangrijkdat
getrachtwordtaanmeerafvalstoffen eenlandbouwkundigebestemmingtegevenendat
hetnodigeonderzoekopditgebiedplaatsvindt.
3. DE VASTE STEDELIJKE AFVALSTOFFEN

a. Delandbouwkundige verwerking
Deverwerkingvan devastestadsafvalstoffen, omdezegeschikttemaken voorbemestingsdoeleindeniseennieteenvoudigoptelossen technisch vraagstuk.
Ditwordthoofdzakelijk veroorzaaktdoordeaardvandeafvalstoffen. Huisvuilb.v.
bevatallerleibestanddelendienietgeschiktzijnomdeeluittemakenvaneenmeststof.
Desamenstellingvanhuisvuilisnietconstant.EriseengrootverschiltussenWinterhuisvuilenZomerhuisvuilzoalsuittabel2blijkt.
Uitdezetabelblijkt datzomerhuisvuil aanzienlijk rijker aanorganischestofisdan
winterhuisvuil. Winterhuisvuil bevat veel kachelas (rijk aan sporenelementen). De
zachte organischebestanddelen groter dan1 cmendefijnebestanddelen kleiner dan
1 cmzijn geschikte grondstoffen voor decompostbereiding. De harde bestanddelen
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TABEL 2. D E BESTANDDELEN VAN WINTER- EN ZOMERHUISVUIL

Materiaal groepen

Zachte organische bestanddelengroterdan1 cm
Carton, papier, groentenafval, plantenresten, etensresten
enz
Fijnebestanddelenkleinerdan1 cm

Winterhuisvuü

Zomerhuisvuil

gewichte %
van totaal

gewichts %
van totaal

15-25 %

35-60 %

40-60 %

20-35 %

5-20%
5-15%

10-25 %

Hardebestanddelengroterdan1cm

groter dan 1cm,welke 10-35gewichtsprocenten van het huisvuil kunnen uitmaken,
vormenvoordecompost-bereidingeentechnischmoeilijkoptelossenprobleem.
Vroeger wasmen algemeen van oordeeldat voor debereidingvan compost uit de
vastestedelijke afvalstoffen, detoevoegingvanbeerstoffen noodzakelijk was.
Prof.Irƒ.HUDIGenIrT. VAN MAANENhebbenomstreeks 1927aangetoond dathet
composterenvanhuisvuilzondertoevoegingvanbeerheelgoedmogelijk is,mitsvoldoendewateraanhetvuilwordttoegevoegd.
,
b. Deverwerking tot compost te Wijster (Dr.)
VAN MAANEN(destijds Adj.Directeur v. d. Ned. HeideMij) kan beschouwd wor-

denalsdegeestelijkevadervanhetstadsvuil-composteringsbedrijf van de N.V.VuilafvoerMaatschappij(eensemioverheidslichaam)teWijster.DeverwerkingvanHaags
huis-enstraatvuil tot stadsvuilcompost geschiedt daar alsvolgt. Het stadsvuil wordt
aangevoerd in vuilnistreinen (fig. 3), waarvan dewagons speciaalvoor dit doel zijn
gebouwd. De vuilnistreinen worden teWijster opcirca 6mhogeviaducten(waarvan
er 4 aanwezig zijn) (fig. 2) automatisch gelost. Tijdens en na het lossenwordthet
tussen de viaducten gestorte vuil kunstmatig beregend. Wanneer de ruimte tussen
tweeviaductenisvolgestort, maakt devuilmassa eenbroeiprocesdoor(fig. 4)waarbij
temperaturen optredenvan70-80°C.Wintervuillaatmen circaviermaandenbroeien,
zomervuilongeveerachtmaanden.Degebroeidevuilmassawordtgezeefd, magnetisch
ontijzerd en vermalentotdezgn. stadsvuilcompost VAM(fig. 5en 6).
Aangezien hetstadsvuilgeenconstante samenstelling heeft, heeft ookdestadsvuilcompost VAMgeenconstantesamenstelling.
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De belangrijkste bestanddelenin stadsvuilcompost VAMschommelentussen devolgendegrenzen(in %vantotaal):
Vocht
20-35 %
Werkelijke organische stof . .
3-12 %
Totaal stikstof (N)
0,3-0,6 %
Totaal fosfaat (PaOs) . . . . 0,3-0,5 % (oplosb.in mineraalzuur)
Kali (KaO) . . . . . . . . 0,15-0,35% (oplosb. in water)
Totaal kalk (CaO) . . . . . 2,0-3,5 % (oplosb.in mineraalzuur)
Totaal magnesium (MgO) . . 0,2-0,4 % (oplosb.in mineraalzuur)

Onderwerkelijkeorganischestofwordtverstaanhetgehalteaangloeiverlies(minus
COaenwater)verminderd metdehoeveelheidhuisbrandkool.Inwintervuilcompostis
dehoeveelheidhuisbrandkoolnietonbelangrijk. Zomervuilcompostisrijker aan werkelijkeorganischestofenkalidan wintervuilcompost.
Zomervuilcompost isminstensevenrijk aan kalk alswintervuilcompost. Ongeveer
10%vandetotalehoeveelheid stikstofinstadsvuilcompost VAMkomtindegrondbeschikbaar voor deplantenwortels. 10—15%van detotalehoeveelheidfosfaat inhuisvuilcompostVAMkomttotwerkinginhetjaarvanaanwending,terwijlookinhettweede
jaarnogeenfosfaat-nawerking werdgeconstateerd,enhetverderzekernietuitgesloten
isdaterzolangzamerhandnogmeerfosfaat ontslotenwordt.
Kali,kalkenmagnesiazijninstadsvuilcompost VAMvolwaardig.
Behalve de bovengenoemde bestanddelen bevat stadsvuilcompost VAM diverse
sporenelementen(o.a.koper,mangaan,boriumenzink).
c. Hetgebruik van stadsvuilcompost VAM indepractijk
Aanvankelijk werd stadsvuilcompost VAMvrijwel uitsluitend gebruikt op pas ontgonnenenjongezand-endalgronden.Mengeeftindepractijkgiftenvan30-70ton/ha;
indefruitteelt engrovetuinbouwgeeft menzelfsgiften van 100ton/ha ofnogmeer.
Delaatstetijd beginthetgebruikvanstadsvuilcompost VAMtoetenemenopoudere
bouwgronden,evenalsopgraslandenindefruitteelt. Delaatstejarenisdevraagaanzienlijk groter dan detotalejaarproductie, diecirca 90duizendtonbedraagt.Hieruit
valt teconcluderendatindepractijk debelangstellingvoorhetgebruikvanstadsvuilcomposttoeneemt.EenbemestingmetstadsvuilcompostVAMisvooralopzijnplaatsop
grondsoortendieaandezurekantzijn.
Bij de VAM.fabriek heeft men met het oplossen van het vraagstuk voor scherp
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in de compost de laatste tijd belangrijke vorderingen gemaakt. Het laat zich
aanzien dat het scherpinde VAMcompost geenoverwegend bezwaar meer zalvormen.
Een ander belangrijk punt vormt het opvoeren van het gehalte aan werkelijke organische stof in de stadsvuilcompost. Hieraan wordt momenteel bij de VAM de nodige
aandacht besteed.
d. Stadsvuilcompost bereid uit oudevuilnisbelten
Bij verschillende steden treft men grotere of kleinere oude belten aan van gestort
stadsvuil. In de oorlog is een aantalvandeze belten gezeefd. Defijn uitgezeefde compost van deze belten werd verkocht voor bemestingsdoeleinden. Het is in de oorlog
wel gebleken dat van deze oude vuilnisbelten compost van behoorlijke kwaliteit kan
worden verkregen. De kwaliteit kan echter zeer uiteenlopen. Sommige oude vuilnisbeltenbestaanvrijwelgeheeluitstadsvuil;dehieruitgezeefdecompost kanvan behoorlijke kwaliteit zijn mits de compost voldoende fijn is gezeefd en dus weinig scherpe
bestanddelen bevat. Andere belten zijn laagsgewijze opgebouwd, waarbij lagen vuil
worden afgewisseld met lagen schraal zand. Bij het uitzeven van deze belten verkrijgt
menpartijen compost diesterk vermengdzijn metarm witzandendaardoor vanslechkwaliteit zijn.
Door eenpaar particuliere firma's wordt momenteel gezeefde stadsvuil-beltöompost
in de handel gebracht o.a. afkomstig van belten bij Drentse Punt, Hilversum, Montfoort enZeist.

•

d. De landbouwkundige verwerking vanstadsvuil in verse toestand
Bij de door de V.A.M, te Wijster toegepaste methode van compostbereiding uit
stadsvuil vindt het zeven en vermalen plaats nadat de vuilmassa een broeiproces heeft
doorgemaakt. Men kan ook omgekeerd te werk gaan d.w.z.het stadsvuil in versetoestand verkleinen en daarna het verkleinde verse vuil wel of niet (of min of meer)een
fermentatieproces laten doormaken. Uitgaande van dit laatste idee zijn verschillende
systemen van versvuil-verwerking uitgedacht. Het bekendstebuitenlandsesysteem op
dit gebied ishet Deense DANO systeem.
1. Een DANO-installatievoor de verwerking van stadsvuil bestaat in hoofdzaak uit
een grote ronddraaiende mengtrommel en een ronddraaiende maal-zeeftrommel. Het
versestadsvuilwordtin deliggendemengtrommel gedurendeenigetijdlangzaamrondgedraaid. Hierdoor wordt devuilmassaindetrommelgoedgemengdenverkrijgt tevens
295

eengelijkmatige vochtigheid. Het gemengdevuilwordt met eentransportband in de
liggende maal-zeeftrommel gebracht. In de maalzeeftrommel bevinden zich o.a. een
aantal stalen kogels, die door deronddraaiende beweging van detrommel een vergruizendeenvermalendewerkingophetvuiluitoefenen.
• Deverkleindedelenuithetvuilkomenbuitendetrommeldoor gaatjes indetrommelwand.Grovehardebestanddelen (diedekogelsnietfijn kunnenmalen)komen afgezonderdvanhetverkleindevuiluitdetrommel.
2. EenvoorbeeldvaneeninNederlanduitgedacht systeemvanversvuil-verwerking
is het systeem van Ir WESTSTRATE (sinds kort Directeur van N.V.. Vuilafvoermaatschappij VAM).Ditraspmolen-systeem bevindtzichnogineenproefstadium. Hetbestaatuiteengroterondehorizontaleijzerenraspplaatmeteengrootaantal rasppuntjes
en zeefgaatjes.
Bovendezeraspplaatbevindenzichvierofmeerzwaremetalenarmen.Dezearmen
kunnen boven deplaat langzaam ronddraaien. Het op deplaat gebrachte verse vuil
schuurt alshet ware,voortgedreven door deronddraaiende armen overderaspplaat.
De fijngeraspte delen vallen door de gaatjes van deraspplaat enworden afgevoerd.
Hetnietfijngeraspte materiaal.uit hetvuilwordtmechanischvandeplaat afgevoerd.
TeAmsterdamismetderaspmolen geëxperimenteerd.
3. Een ander Nederlands systeem voor vers vuil-verwerking is het JAFFA systeem
(ook wel JAFFA VAM systeem, of JAFFA DORR systeem genoemd). Dit systeem is
genoemd naar de N.V. Machinefabriek JAFFA te Utrecht. Het bestaat eigenüjk
nogalleenoppapier.Metheteerstegedeelte,dehorizontaleronddraaiende zeefmengtrommelisindeoorlogteDelft geëxperimenteerd.
HetJAFFAsysteemwordtalsvolgtgedacht.Hetversevuilwordt'inderonddraaiende
zeefmengtrommel gebracht.Hetfijnemateriaaluithetvuilvaltdoorzeefgaatjes inde
trommelwand enwordt onderdetrommelopgevangenenafgevoerd. Ditmateriaalis
geschiktominalofnietgefermenteerde toestandalscomposttewordengebruikt.Het
groveremateriaalwordtuitdezeefmengtrommelmeteentransport-sorteerband(voorzienvanmagneetrol)ineenslagmolengebracht.Hetdoordeslagmolenverkleindevuil
wordtdooreentrilzeefnagezeefd. Hetfijnemateriaal,datdoordetrilzeefvalt,kanal"
ofnietgefermenteerd alscompostwordengebruikt(eventueelvermengdmenheteerst
uitgezeefdefijnevuil).
Tot nog toe iser in ons land nog geen vers vuil-verwerkingsinstallatie in bedrijf.
Waarschijnlijk zaleenraspinstallatieteSchiedamwordengebouwddoordeN.V.VAM.
Hetisdenkbaar datmenuitverkleindversstadsvuileencompostmetmeerorganischestofenvanbeterekwaliteitkanbereidendandiebijdewerkwijzeteWijsterwordt
verkregen. Opditgebiedwordtmomenteelonderzoekverrichtinsamenwerkingtussen
hetLandbouwproefstation enBodemkundigInstituut T.N.O.teGroningen,het Rijkstuinbouwconsulentschap voorBodemaangelegenhedenteBennekomendeN.V.Vuilafvoer Maatschappij V.A.M,teWijster.
4. DE VLOEIBARE STADSAFVALSTOFFEN

a. Het-landbouwkundige gebruik
Zoalsreedswerdopgemerktkomtindestedenpractischaîiietafvalwater uitdehuizenenfabrieken terechtinderiolering.Demeestvoordehandliggendemethodeom
het rioolwater voor bemestingsdoeleinden te gebruiken schijnt tezijn bevloeiingvan
cultuurgrond met afvalwater. Men treft hiervan een voorbeeld aan bij Tilburg. Met
eendeelvanhetTilburgserioolwaterwordteencomplexstuifzandgronden systematisch
bevloeid.Menbevloeitdaarzowelgraslandalsbouwland.Deverkregenresultatenmet
rioolwater-bevloeiingzijnbuitengewoon goed.Door dezezogenaamde landbehandelingverkrijgt menenormeopbrengstenopeenstuifzandgrond waarvannaturenauwe296
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lijksheidewilgroeien.Opbrengstenvan90.000kgwinterwortelenperhavormengeen
zeldzaamheid.Hetbevloeienmetrioolwater isechternietalgemeenindepractijk toe
tepassen.Indeeersteplaatslenenalleengoeddoorlatendezandgrondenzichvoordeze
bevloeiingenin detweedeplaats kan men bij demeestecultuurgewassen slechtsbevloeiing toepassen gedurende bepaaldeperioden van hetjaar. Bovendien kleven aan
hetbevloeienmetrioolwaterhygiënischebezwaren.Menmoetooknietdeoppervlakte
onderschattendiemenvoorbevloeiingmetallerioolwaternodigheeft,vooreenstadals
Amsterdamminstens8000ha.
b. Dewinning van organische meststoffen uithet rioolwater
Voortalvan stedenin onsland zijn ofwordenplannen gemaakt voor het bouwen
vankostbareinstallatiesvoor hetzuiverenvanrioolwater.Dezeinstallatiesbiedenbelangrijke perspectieven voorhetterugwinnenvangrotehoeveelhedenorganischemeststoffen (invastevorm)uithetrioolwater.Bijdetot nutoeinonslandtoegepastesystemenvanrioolwaterzuivering heeft menerzichopingesteldzominmogelijkorganischestof uithetrioolwaterterugtewinnen door deze biologischtevernietigen(voor
70%-80 %).HetgevaarisgrootdatbinnennietaltelangetijddeLandbouwvoorhet
feit wordt geplaatst dat in de steden de organische stof en stikstof uit het rioolwater
voorhetovergrotedeelvoorgoedvoordeLandbouwverlorengaan.Doorhettoepassen •
vandezgn.totaal actiefslib-reinigingsmethodeishet mogelijk ongeveer 90 %vande
oorspronkelijke organische stof uit het rioolwater in vaste vorm terug te winnen'en
70% van de hoeveelheid stikstof.In de Verenigde Staten van Amerika wordt deze
methode reeds lang toegepast. Duizenden tonnen kunstmatig gedroogd actief slib
wordenjaarlijksindeAmerikaanseland-entuinbouwgebruikt. Deze meststof bevat
ongeveer6%stikstof,3%fosfaat, 60à70%organischestofenminderdan10%vocht.
Het hoofdprobleem voor onsland isdevraag op welkewijze het zeer natte actief
slib(met± 97%water)opzoeconomischmogelijkewijzekanwordengedroogd.
Onderzoekopditgebiedisdringendgewenst.
Bijhet hier gebruikelijke systeem vanrioolwaterzuivering met slibuitrotting houdt
menuitgerotzuiveringsslibovermethoogstens.30 %vandeoorspronkelijke hoeveelheid organische stof en20 %van deoorspronkelijke hoeveelheid stikstof. Het isdit
zuiveringsslib datdoorenkeleparticulierefirma'sin onslandin de vorm van zuive297

ringsslibcompost indehandel wordt gebracht engedeeltelijk wordt verwerkt inpotgrond voor detuinbouw. Zuiveringsslib bevat ongeveer 50%organische stofen 3 %
stikstof (op droge stof berekend). Hetsteekvaste zuiveringsslib (metongeveer80%
water)ismeestalklefendaardoormoeilijkstrooibaar.Doorvoornoemdefirma'swordt
het slib mechanisch vermengd metfijngemalen laagveen ofturfmolm om het beter
strooibaartemaken.
De afzet vanditzuiveringsslib alsmeststof vindt vrijwel uitsluitend plaats naarde
intensievetuinbouw.
5. D E GEZAMENLIJKE VERWERKING VAN VASTE EN VLOEIBARE STEDELIJKE AFVALSTOFFEN TOT COMPOST

De„ouderwetse"wijzevanstadsvuil-beercompost bereidingiseenvoorbeeldvande
gezamenlijke verwerkingvanvasteenvloeibarestadsafvalstóffen. Hetis jammer,gezienzijn goedekwaliteit,datdezesoort compost binnen afzienbare tijd gedoemdiste
verdwijnen.
Misschiendatindetoekomstinenkelestedenstadsvuil-beercompost eenwaardevolle vervangenzal krijgen in devorm vanstadsvuil-zuiveringsslib compost. Hetenige
Nederlandsevoorbeeldvangezamenlijkecomposteringvanstadsvuilenzuiveringsslib
treft menteAmersfoort aan. Hetinitiatief hiertoeisuitgegaan vandeheerHUFFELS,
DirecteurvandeAmersfoortse Gem.ReinigingsénOntsmettingsdienst.Ophetterrein
vandeAmersfoortse Reinigingsdienst worden grotestalengemaakt bestaandeuitafwisselendelagenvan stadsvuilenopgespotenzuiveringsslib.Naeenfermentatieproces
van2à3maandenisdecompostindestalenrijp omalsmeststof teworden gebruikt.
Tijdens hetopstellen vandestalenwordthetvuilgrofmetdegreep,gesorteerd. Hetis
jammerdatdezecomposteigenlijkniet vooralgemeen gebruik geschiktisdoordatde
compostteveelscherpebestanddelenbevat.Hetis stellig mogelijk debereidingvan
stadsvuil-zuiveringsslibcomposttechnischenhygiënischaanzienlijkteverbeteren.
Het Amersfoortse product wordt hoofdzakelijk gebruikt in de fruitteelt opde
Utrechtserivierkleigronden. Menkandaar uitstekende grondverbeterings-en bemestingsresultaten van deze compost constateren. Debereiding verdient veelmeeraandachtdanthanshetgevalis.Indeeersteplaatszaldenodigeaandachtbesteedmoeten
worden aanhetpractisch scherpvrij makenvandezecompost. Hetisniet uitgesloten
datmendoor gezamenlijke composteringvanstadsvuilenzuiveringsslibeencompost
kanverkrijgen vanbeterekwaliteitdaneencompost diealleenuitstadsvuilwordtbereid.Ditbetreft zoweldegrondverbeterendewerkingalsdeN-enP-werking.
Onderzoek opditgebiedisgewenst.
6. HET BEOORDELEN VAN COMPOST KWALITEITEN

Delaatstetijd wordtbierendaarindenlandegeleurdmetcompostmeststoffen van
twijfelachtige kwaliteitensomsvanbedenkelijk hogeprijs.
Voor depractijk ishetdanookvangroot belangover betrouwbare maatstavente
beschikken, waarmede dekwaliteit vancompostkanworden bepaald. Enkelekwaliteitseigenschappenvaneencompostkanmenophetoogbeoordelen,zoalshetscherpgehaltevanstadvuilcompost eneentehogevochtigheidvanzuiveringsslibcompost.
De kwaliteitsbeoordeling vaneencompost opgrond vaneenchemische analyseis
totophedenslechtszeertendelemogelijkenkanzelfszeermisleidendzijn.Zozegthet
totalegehalteaanstikstofenfosfaat nietsomtrentdewerkzaamheidvandezebestanddelenvandecompost. Opreclame-folders maakt mendaarmeegraagreclame.Inverschillendesoortencompostkomtnietmeerdan 10à15 %vandeerinaanwezigetotale
hoeveelheid stikstof enfosfaat indegrond beschikbaar voor deplantenwortels.Ook
het gehalte aanorganische stof dateencompost bevatisnogaleenseenmisleidende
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Maatvoor het beoordelenvan dekwaliteit, vooralwanneer dit gehaltebepaald isals
gloeiverlies.Bijstadsvuilcompost (speciaalwintervüilcompost) kanb.v.wel80%van
hetgloeiverlieswordenveroorzaaktdooronverbrandesteenkoolrestenuithethuisvuil.
Hetkopenvanhandelscompost is eenzaakvanvertrouwen. Mendientalleencompostte betrekken"Van bonafide compostfabrikanten en-handelaren. Men moet altijd
wetenuitwelkegrondstoffen eencompostisbereidenwaardezegrondstoffen vandaan
komen.
Voorstadsvuilcompostverkregendooruitzevenvanoudevuilnisbelteniswaarschijnlijk eengoedekwaliteits-meterhetpercentage CaOdat dezecompost bevat. Blijkt bij
chemischonderzoekvandezecomposthetgehalte aan CaO (berekend op totaal gewicht) belangrijk beneden de 2 % te liggen, dan kanmengevoegelijk aannemen dat
dezecompostteveelzandbevatendusvanslechtekwaliteit is.
7. DE FINANCIËLE ZIJDE VAN HET BEMESTEN MET COMPOSTEN BEREID UIT STEDELIJKE
AFVALSTOFFEN

Menzalzichindepractijk directafvragen, wateencompostbemestingmagkosten.
Dezevraagis moeilijktebeantwoorden.Immersdelandbouwkundigewaardevaneen
compost en dus ook het bedrag dat men voor een compostbemesting redelijker wijs
magbetalenhangtafvanverschillendefactoren.
Inde eersteplaatsspeelthierbijdekwaliteit eenbelangrijkerol.
Hierover is reedsheteenenandermedegedeeld.Hetkan.misschiennuttigzijn opte
merken dat men voorzichtig moet zijn met voetstootste „geloven" dat een bepaalde
compostgoedisendusdiecompostzijngeldwel waardis. Achteraf kandanweleens
blijkendatmenzijn„goedegeloof"veelteduurheeft betaald.
Naast dekwaliteit van decompost ishet vooralvan belang op welke grond de
compost zal worden aangewend. Op gronden diein uitstekendecultuurtpestandverkeren zal een compostbemesting al gauw teduur uitkomen. Het zijn de slechtere
grondendieinde eersteplaatsvooreencompostbemestinginaanmerkingkomen,zoals
grondenwaaropde gewassenspoediglastvandroogtekrijgen, gemakkelijk slempende
klei-enzavelgronden,moeilijk bewerkbarestuggeHeigrondenenz.
De ervaringzal moetenleren wat inelkafzonderlijkgevaleenbepaaldegift van een bepaaldecompostmagkosten.Meeronderzoekop ditgebiedis stelliggewenst.Voorlandbouwgrondendie positiefgunstigreagerenop een bemestingmet stadsvuilcompost zou
menbij wijzevanglobalerichtlijn kunnenstellendateenbemestingmetdezecompost
tegenminstens40ton/ha ongeveerf300,---/hamagkosten (inclusief transport enuitstrooi-kosten).Ditbedragisgebaseerdop opbrengstvermeerderingenwelkewerdenverkregenop proefvelden metstadsvuil-compost VAMop zand- endalgronden in Drente»
Detransportkosten spelendikwijlseenbelangrijkerolbijhetcompost-gebruikinde
landbouw.
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Fig. 1,2,3 en 6 zijn overgenomen uit „Het vuilverwijderingsvraagstuk". Behandeld door een
Commissie ingesteld door deNed.Ver.van Reinigingsdireeteuren.Uitgevers-Mij „Kosmos" A'dam.
Fig.4en5foto's vandeN.V. VAM.

Utrecht, April 1950
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