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IndevorigeVeehouderij (d.d. 1 maart) schreef ir. S. de
Haan over algemeneaspecten diebij zuiveringsslib een
rolspelen;watiszuiveringsslib,wat isdechemische samenstelling, de werkzaamheid van hoofdelementen en
de in het slib aanwezige micro-elementen. In deze
tweede aflevering gaat de auteur in op het zuiveringsslib als graslandbemesting met betrekking tot de mogelijkheden en beperkingen. Onder bepaalde voorwaarden kan het slib een nuttige functie vervullen als
Het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid heeft de laatste
jaren meer dan 50 slibsoorten
onderzochtophungeschiktheid
voor landbouwkundig gebruik
door een zandgrond voor.
respectievelijk 0,1, 2,5, 10, 20,
50en100volumeprocenttevervangendoorvoorgedroogdslib.
Metdelaagstepercentageswerd
heteffectalsmeststof nagegaan,
met de middelste het effect als
grondverbeteringsmiddel en
met het hoogste het effect als
cultuurgrond. Degrondbestaat
dan dusvolledig uit slib. Voor
het routine-onderzoek werden
pottengebruiktmeteeninhoud
*DeheerS.deHaaniswerkzaambijhetinstituut voor Bodemvruchtbaarheid te Haren
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vanèèn liter. Er werden enkele
gewassen na elkaar verbouwd
meteengroeitijdvan4-6weken.
Haver bleek een heel geschikt
proefgewas.
Bijheteerstegewas overheerste
als regel het stikstofeffect. Bij
de hogere volumepercentages
kwam meestal zoveel stikstof
vrij, dat er vrijwel niets meer
groeide. Foto 1 laat dat zien
voorslibvanAlmelo.
Hetteveelaanstikstofwerdverwijderd door de grondslibmengselsnadeoogstvanhetgewasdoortespoelenmetschoon
water. Bij het tweede of derde
gewaswerddanookbijhonderd
procentslibeenvrijwel normaal
gewasverkregenalshet gehalte
aan zware metalen in het slib
niettehoogis,zoalsbij slibvan

1. Vanlinks naarrechts0,1,2, S, 10,20, 50of 100volumeprocent voorgedroogd slib
vanAlmelo. Eerstegewas. Stikstofovermaat
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meststof of grondverbeteringsmiddel in de landbouw.
De voornaamste voorwaarde is.dat de gehalten aan
zware metalen zo laag mogelijk moet zijn. Bij geregeld gebruik moet een beperking in acht worden genomen wat betreft de slibhoeveelheid. Geadviseerd
wordt op grasland niet meer te geven dan een hoeveelheid die overeenkomt met één ton droge stof per
ha perjaar. Het is raadzaam het slib zoveel mogelijk
indewintertoetedienen.
Assen(foto 2).Washet gehalte
aanzwaremetalenwelhoog,zoalsbijslibvan Leiden^ dan tredenbij,dehoogsteslibpercentages negatieve effecten op (foto
3).Aanhetuiterlijk vanhetgewaswaste zien, dat hier in de
eerste plaats om nikkelovermaat ging(foto 4). Niet bij alle
slibsoortenmeteenhooggehalte aan zware metalen traden
negatieve effecten op. Op puur
slib van Eindhoven bij voorbeeld groeide een uiterlijk volkomennormaalgewas(foto5).
De vraag was dan wel, of een
uiterlijk normaalgewasook innerlijk, dat wil zeggen wat betreft zijnchemische of minerale
samenstelling, normaal was.
Voor de beantwoording van
deze vraag was een chemische

analyse nodig endaarvoor was
meer materiaal nodig dan van
kleine potten verkregen, kon
worden. Een aantal slibsoorten
werd echter ook onderzocht in
potten meteen inhoud van 150
liter, waarbij het ook mogelijk
washetdrainwatexoptevangen
en te analyseren. In dit onderzoek was behalve een lichte
zandgrond ook een zware rivierkïeigrond opgenomen. Het
onderzoekbegonin1972. Inhet
eerste jaar werd gele mosterd
verbouwd, 'in het tweede jaar
gras,waarvanacht snedenwerdengeoogstengeanalyseerd.

Opbrengstenchemische
samenstellingvangras
Omdeverschillentussensliben

2.Idem Assen. Derdegewas. Normaal
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ven veel meer gras gegroeid is
danopdezand-endekleigrond,
maarophetslibvanLeidenveel
minder. Bovendienwasdechemische samenstelling van het
gras van dit slib abnormaal.
Met namedegehalten aan cadmiumen nikkel waren extreem
hoog. Het gras was ook niet
groen,maarvertoondeeenlichtemetaalachtigekleur.
Hetgrasvan het slibvan Eindhoven was minder abnormaal
van samenstelling, maar toch
waren ook hierdegehalten aan
cadmium,koper,nikkelenzink
erghoog. Het grasvan het slib
van Assenvertoonde alleeneen
sterk verhoogd koper-en zinkgehalte.

grond en slibsoorten onderling
zosterk mogelijk naar voren te
latenkomen isintabel2deopbrengst en chemische samenstelling weergegeven van gras,
verbouwd oppuur slibvan Assen, Leiden en Eindhoven in
vergelijking met zand- en
kleigrond. De opbrengst in tabel2isdetotale opbrengst van
achtsnedenintonnendrogestof
perhectare,hetgehalteishetgemiddeldegehaltevan dezesneden.Intabel2isookdehoeveelheidstikstof,fosfaat enkalivermeld,diealskunstmestgegeven
is.Dfrslibsoortenhebbenperha
270kgN en 135kg P 2 Os minder gekregen dan de zand- en
dekleigrond.
Uittabel2blijkt,datóphetslib
van Assen enook van Eindho-

Uit het eerdergenoemde en uit

TABEL 2 — OPBRENGST EN CHEMISCHE SAMENSTELLING VAN GRAS VAN EEN
ZAND- EN EEN KLEIGROND EN VOORGEDROOGD ZUIVERINGSSLIB VAN ASSEN,
LEIDENENEINDHOVEN
zuiveringsslib
grond
klei

zand

Assen

Leiden

Eindhoven

bemestingmetkunstmestinkg/ha
N
P205

330
195

330
195

60
60

60
60

K2O

660

660
660
660
droge-stofopbrengstton/ha

660

7,8

14,7

60
60

38,5

gehaltenaanhoofdelementen

4,5
28.4
ndedrogestofin%

N

2,26

2,44

4,65

3,30

P20s
K20
CaO

0,89
2,71
0,76

1,34

1,40

1,58

1,40

4,10
0,69

4,49
1,69
0,64

2,52
1,61

4,86
1,07

0,15
0,25

0,45

MgO

0,24

NajO
Cl

0,14
1,37

Cd
Cr

0,59
3,6

0,30
0,09
1.13

"0,70
0,98

0,50

2,98

0,48
0,93

gehaltenaanmicro elementenindedrogestofindpm
0,66
1,4

0,97
3,0

18,74

3,56

Cu
Fe

8,2
150

10,8
159

29,5
127

67,2
52,5
651

Mn
Ni

221
2,5

178
10,7

248
4,5

353
258,9

272
61,7

Pb
Zn

10,7
74

7,7
70

7,2
187

22,6
593

8,7
237

3.IdemLeiden. Derdegewas. Overmaatzwaremetalen
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5,6
32,0
128

veelanderegegevens isdeconclusie getrokken, dat men met
sommige slibsoorten alleen al
terwille van de grasproduktie
ergvoorzichtigmoetzijn.
Hetbetreft hier slibsoorten met
eenhooggehalteaanzwaremetalen. Bij slib met een laag gehalteaanzwaremetalenkunnen
bijgebruikvangrotehoeveelhedenineensenopdenduur misschien ookbij geregeld gebruik
van kleinehoeveelheden degehalten aan bepaalde zware metaleninhetgewastehoog worden. De Landbouwvoorlichtingsdienst adviseert daarom
slib met een hoog gehalte aan
zware metalen helemaal niet te
gebruiken en van slib met een
laaggehalteaan zware metalen
nietmeerdanéèntondrogestof3
perhectareperjaar.Datis20m
meteendroge-stofgehaltevan 5
procent.
Degrenstussenslibsoorten met
eenhoogeneenlaaggehalteaan
zwaremetalenligtbij2000dpm
voorzink,500dpmvoorkoper,
chroomenlood, 100dpm voor
4.Symptomenvannikkelovermaat

nikkelen10dpmvoorcadmium
enkwik.Voordeandere microelementenzijn geen grenswaardenvastgesteld. Degehalten in
slibuitafvalwater vanhuishoudelijkherkomstliggeninhetalgemeen beneden de genoemde
grenswaarden.
Eenopmerkingmoetnogbyhet
eerder genoemde worden gemaakt.
Eenboer,diealleen maar naar
de opbrengstkijkt, zou in de
verleidingkunnen komen een
bepaaldperceelinèènkeermet
slibop te hogen. Dit zou hem
metdejustitieinaanrakingkunnen brengen. Er ligt namelijk
een uitspraak van de Hoge
Raad, dateenperceel,dat met
„rioolslib" wordt opgehoogd
beschouwdkan wordenals een
stortplaats voor afval, waarvooreen Hinderwetvergunning
vereist is. Volgens de Hoge
Raadomdat inhet slibziektekiemenvoorkomen.
Er zijn (echter) ook wel slibsoorten zonder ziektekiemen.
Eenbeterargumentzoudaarom
mijns inziens zijn geweest-het
gevaar voor grondwaterverontreiniging. Uit ons drainwateronderzoekisgebleken,dat
ditgevaarzeerreëelis.

Invloed
vanvloeibaarslib
Zuiveringsslibwordtindepraktijkopgraslandmeestalinvloeibarevormgegeven.Zoalsreeds
gezegd,adviseertdeLandbouwvoorlichtingsdienst opgrasland
vanslibvanhuishoudelijke herkomst per hectare per3jaar niet
meertegevendan20m opbasis
vaneendroge-stofgehaltevan5
procent. De vraag is hoe lang
mendatkandoenzonderschadevoordeopbrengst ofdeche5.Vanlinksnaarrechts0.1,2,5,10,20, 50en100volumeprocentvoorgedroogdslü
van Eindhoven. Derdegewas. Uiterlijknormaal
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mische samenstelling van het
gras. Ter beantwoording van
dezevraaggevenwijvanaf 1972
aan een zandgrond in vaten
jaarlijks slibhoeveelheden
van
0, 150,300en450m3/ha met 5
procent droge stof. Het onderzoekwordt uitgevoerd met slib
van huishoudelijke herkomst
(Alkmaar)enslib,datnogalwat
cadmium en nikkel van industriële herkomst bevat (Almelo).
Tabel 3 geeft de opbrengst en
chemische samenstelling van
hetgrasvan 1976zondersliben
met de hoogste slibgift. Van
1977isdechemische samenstelling nog niet bekend. Voor
arseen, cadmium, chroom en
kwikgeldtditookvoor 1976 en
1975. Degehaltenvoordezeelementen zijn daarom van 1974
Deindruk is,dat dechemische
samenstelling vanjaar tot jaar
weinigverandert.Erisdusweinig nawerking van het in de
voorafgaande jaren gegeven
slib.
Uit tabel 3 blijkt, dat de opbrengst met het slib van Alkmaar weinig verschilt van die
zonder slib, maar met het slib
van Almelo veel hoger is. Dit
hangtsamenmethet stikstofgehaltevandezeslibsoorten.Hierbij istebedenken,dat de eerste
driesneden bij dehoogste slibgift niet met kunstmeststikstof
zijn bemest. Voor fosfaat geldt
ditvooralleviersneden.
Watdehoofdelementen betreft
is de chemische samenstelling
vanhetgrasdoor geenderslibsoortennegatiefbeïnvloed. Alle
gehalten zijn gestegen, met uitzondering van het kaligehalte.
Deervaring is, dat koeien met
zuiveringsslib bemest gras
opnemen. Het is mogelijk, dat
dit samenhangt met het hogere
zoutgehalte van het gras. Het
door ons verbouwde gras was
Engelsraaigras.
Degehalten aan micro-elementenzijnbijhetslibvanAlkmaar
ook niet sterk veranderd. Vrij
duidelijkgestegenzijnalleende
gehaltenaan koper, molybdeen
en zink. Het cadmiumgehalte
wasalleenbijdehoogste slibgift
gestegen. Het mangaangehalte
isduidelijkgedaald.
Bijhetslibvan Almeloisereen
sterke stijging van het cadmium-,koper-,nikkel-enzinkgehalte. Deze stijging is zodanig, dat op grond hiervan het
landbouwkundig gebruik van
ButrdtriJ/Vethoudwij- 62(1978)- 20-25maart

dit slib in zijn huidige samenstellingmoetwordenontraden.
Tot en met 1976 was met de
hoogste slibgift per hectare al
meerdan 100tondrogestof aan
slibtoegediend.Datismeerdan
bijopvolgingvanhetadviesvan
de Voorlichtingsdienst in 100
jaar. Hierbijmoetwordenopgemerkt, dat inonsgevalde zode
in 1974 „gescheurd" is, omdat
bijdehoogsteslibgiften dezode
inhetmiddenvandepotten hol
werd. Het slib is toen met de
restanten van de voorafgaande
jarendoordebovenste20centimetervandegrondgewerkt.
Het verdient aanbeveling het
slibopgrasland bijvoorkeur te
. gebruikeninjarenwaarinwordt
gescheurd. Men zou dan mijns
inziens welmeer kunnen geven
dan de geadviseerde hoeveelheidalsmenindetussenliggendejarengeenslibgebruikt.
Het doorwerken van het slib
door degrondvoorkomt een te
sterke ophoping van zwaremetalenindetoplaagvandezode,
waarvanbijhetgrazenaltijd iets
en soms vrij veel door het vee
wordt opgenomen. Ook vindt

dangeen uitwendige besmetting
met/waremetalen ofziektekiemen plaats van gras, dat later
door het vee wordt opgenomen. Omhet laatste te voorkomen beveelt de Voorlichtingsdienst aan op bestaand grasland het slib zoveel mogelijk
in de winter te geven of anders op een zoveel mogelijk
kalezode.
Ziektekiemen
Zuiveringsslibbevatbijna altijd
kiemen van Salmonella's (verwekkers van paratyphus) en
vaak ookwormeieren. Omdeze
redenwordt aanbevolen slibop
grasland indezomer niet toete
dienen voor een weidesnede,
tenzijhetslibvooraf gepasteuriseerdis.Inonslandgebeurt dat
alleennogmaarinAlmelo.Slibsoorten, dieterverbetering van
deontwaterbaarheid ofter verkrijging van een droog gekorreld produkt een hittebehandeling nebben ondergaan kunnen
als ziektekiemvrij worden beschouwd.
Pesticiden
Gevaarlijke pesticiden (gewasbeschermingsmiddelen)als

TABEL 3 — OPBRENGST EN CHEMISCHE SAMENSTELLING VAN GRAS IN, 1976 NA
5 JAARLIJKSE GIFTEN VLOEIBAAR ZUIVERINGSSLIB VAN ALKMAAR EN ALMELO
INEENHOEVEELHEIDVAN22,5TONDROGESTOFPERHECTAREPERJAAR
zuiveringsslib
N
P205
K20

geen
Alkmaar
bemestingmetkunstmestin1976
240
240

60
0

240

240

Almelo
nkg/ha
60
0
240

droge stofopbrengstinton/ha(4sneden)
10,0
10,4
17.3
gehaltenindedrogestof
%N

1,92

2,32

%P205

0,68
2,57

1,10

3,30
0,96

1,90
1,20

1,72
1,04

0,29
0,95
0,84

0,25
0,66

%K20
%CaO
%MgO
%Na20
%CI

0,81
0,20
0,24

%S03

0.30
1,06

1,22

dpmAs*

0,05

0,05

dpmB
dpmCd*

6,9
0,22

8,4
0,36

dpmCo
dpmCr*

0,17

0,12

1,5

2,1

dpmCu
dpmFe

5.2
124

9,0
134

dpmHg*
dpmMn

0,05
173

dpmMo

1,18
1,4

dpmNi
dpmPb
dpmZn
* :j"3fiveir.v.iii1 071

7,1
50

DDT,uldiin endieldrin mogen
in Nederland niet meer worden
gebruikt. In slib van zuiver
huishoudelijke herkomst kunnen ze dus eigenlijk niet meer
voorkomen. Bijeenvrij uitvoerig onderzoek is gebleken, dat
datookhetgevalwas.Inenkele
gevallenwerdenechtertochnog
vrij hoge gehalten gevonden.
Het isdaarom van belang, dat
de leverancier garandeert, dat
het betreffende slib praktisch
vrijisvanpesticiden. Pesticiden
worden in de grond vaak zeer
langzaam afgebroken. Ze kunnenweldoor hetgewasworden
opgenomen en dan ook in de
melkterechtkomen.

0,05

0,56
1,42
0,25
8,4
2.36
0,20
0,6
15,8
174
0,04

54
2,50
1,6

218

8,0
84

6,8
165

1,08
28,0
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Watis
zuiveringsslib?
Zuiveringsslibiseenafvalstof
vandemenselijkesamenleving,
dieonderbepaaldevoorwaardeneennuttigefunctiekanvervullenalsmeststofofgrondverbeteringsmiddelindelandbouw.Devoornaamstevoorwaardeis,datdegehaltenaan
zwaremetalenzolaagmogelijk
zijneninelkgevalniethoger
dan2000dpm(milligramper,
kilogramdrogestof)voorzink,
500kpmvoorkoper,chroomen
lood,100dpmvoornikkelen10
dpmvoorcadmiumenkwik.
Verderdientbijgeregeldgebruikeenbeperkinginachtgenomentewordenwatbetreftde
slibhoeveelheid.DeLandbouwvoorlichtingsdienstadviseertop
graslandnietmeertegevendan
eenhoeveelheidovereenkomendemetèéntondrogestofper
hectareperjaar.
Tervoorkomingvanmogelijke
schadedoorziektekiemenen
uitwendigevervuilingvanhet
graswordtaanbevolenhetslib
^zoveelmogelijkindewintertoe
tedienenofandersopeenkale
zodeennietvooreenweidesnede.
Hetslibmoetpraktischvrijzijn
vanpesticiden.
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