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Inleiding
In mei 1980 is onder auspiciën van het Samenwerkingsorgaan Katholieke
Hogeschool Tilburg - Technische Hogeschool Eindhoven onder de naam
project 'Waste Management' een onderzoek gestart naar de verwerking van
vaste afvalstoffen in de provincie Noord-Brabant. Dit in opdracht van het
Provinciaal Bestuur, mede naar aanleiding van het in werking treden van
de 'Afvalstoffenwet 1 • De resultaten van dit onderzoek zullen worden
gebruikt bij het opstellen van een provinciaal afvalstoffenplan voor de
periode 1986-1990.
Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Dit rapport geeft een weergave
van de resultaten van een onderzoek dat deel uitmaakt van de derde fase.
Het onderzoek is gericht op de potentiële markt voor huisvuilcompost in
de akkerbouw in de provincie Noord-Brabant. In een in 1983 uitgevoerd
onderzoek door M.C. van Nieuwenhuyzen: 'Afzetmarkten voor compost in
Noord-Brabant' is een eerste inventarisatie verkregen van de regionale
afzetperspectieven voor huisvuilcompost in Noord-Brabant. In dit onderzoek zullen deze perspectieven, toegespitst op afzet van huisvuilcompost
in de akkerbouw, aan een nader onderzoek worden onderworpen.
Dit onderzoek is verricht in het kader van het afstuderen bij de vakgroep Marketing en Marktonderzoek, voorheen vakgroep Toegepaste Bedrijfseconomie en Marketing van de Katholieke Hogeschool Tilburg.
Drs. R.P. Coenders en drs.ing. F.A. Kense zijn opgetreden als begeleiders. Ir. B. van Weenen heeft het onderzoek begeleid als coördinator
van het project 'Waste Management'.
In hoofdstuk 1 wordt een omschrijving gegeven van de probleemstelling en
de aanpak van het onderzoek. In hoofdstuk 2 wordt, nadat de betekenis
van organische stof voor de akkerbouw is beschreven, enerzijds bepaald
welke hoeveelheid huisvuilcompost jaarlijks in Noord-Brabant zal worden
aangeboden en anderzijds welke hoeveelheid bodemstructuurverbeterend
middel vanuit de akkerbouw in Noord-Brabant zal worden gevraagd. Hoofdstuk 3 geeft een beeld van het kwantitatieve en kwalitatieve aanbod van
concurrerende bodemstructuurverbeterende middelen. Het composteringsproces, de producteigenschappen van huisvuilcompost en de invloed hierop
van het gebruikte composteringssysteem komen aan de orde in hoofdstuk 4.
In hoofdstuk 5 worden de eisen aan bodemverbeterende middelen beschreven, zoals deze worden gesteld in richtlijnen en wetgeving. Hoofdstuk 6
geeft een evaluatie van de verschi.l lende invloedsfactoren op de afzetperspectieven van huisvuilcompost in de akkerbouw in Noord-Brabant. Tot
slot zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen in hoofdstuk 7.
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Hoofdstuk 1.

Het onderzoek

In het eerste hoofdstuk van dit rapport worden achtereenvolgens de
aanleiding, de doelstelling, de aanpak en de uitvoering van het onderzoek beschreven.
1.1. De aanleiding van het onderzoek en de formulering van de doelstelling
Het afvalstoffenbeleid van de overheid is gericht op beperking van
het onstaan van afvalstoffen en op hergebruik van het aangeboden
afval. Ruim 50% van het huishoudelijke afval bestaat uit organisch
materiaal (11). Derhalve is het zinvol te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn voor hergebruik van deze fractie. Een van de
mogelijkheden is compostering. De haalbaarheid van deze methode van
hergebruik wordt onder andere bepaald door de afzetmogelijkheden
van het eindproduct. In het kader van het project Waste Management
is door M.C. van Nieuwenhuyzen onderzoek verricht naar de afzetmogelijkheden van huisvuilcompost, als bodemstructuurverbeteraar, in
Noord-Brabant. Een van de uitkomsten van dit onderzoek is dat
compostering van de totale hoeveelheid organisch materiaal van het
huishoudelijk afval in Noord-Brabant een grote hoeveelheid compost
oplevert. Deze grote hoeveelheid kan niet alleen afgezet worden bij
gebruikersgroepen zoals tuinbouw, openbaar - en particulier groen
vanwege de te geringe oppervlakten (tuinbouw, openbaar - en particulier groen), de inkrimpende budgetten (openbaar groen), de
dalende koopkracht (particulier groen) en het composteren van
tuinafval (particulier groen). Afzet van de grote hoeveelheid
huisvuilcompost is slechts mogelijk door het accent van de verkoopinspanning te verleggen naar de akkerbouw. De afzetperspectieven in
de akkerbouw worden, in genoemd onderzoek, gunstig beoordeeld
vanwege:
- de grote oppervlakten;
- de kwaliteitsverbetering van de gewassen door toepassing van compost;
- de opbrengstverhoging van de gewassen waartoe de toepassing van
compost kan leiden.
Als voorwaarden worden echter gesteld dat de prijs van de huisvuilcompost laag moet zijn en dat de kwaliteit aan hoge eisen moet
voldoen (minimale verontreinigingen).
De oorspronkelijke doelstelling van mijn onderzoek was: Het opzetten van een verkooporganisatie ten behoeve van de akkerbouw in
Noord-Brabant . Om een verkooporganisatie op te zetten is het van
belang of het te verkopen product afzetmogelijkheden heeft. Daarom
is allereerst onderzocht of aan de genoemde voorwaarden kan worden
voldaan. Uit dit onderzoek zijn enkele nieuwe inzichten ontstaan
die tot een nader onderzoek van de potentiële markt voor huisvuilcompost ten behoeve van de akkerbouw in Noord-Brabant, hebben
geleid.
Het doel van dit onderzoek kan u als volgt worden geformuleerd:
Het bepalen van de afzetmogelijkheden van huisvuilcompost in de
akkerbouw i11 Noord-Brabant.
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In dit onderzoek zullen daarbij twee factoren die op de potentiële markt voor huisvuilcompost van invloed zijn, nader worden
geanalyseerd en in de conclusies worden betrokken:
1. Het overschot aan organisch materiaal (voornamelijk dierlijke
mest) in de provincie Noord-Brabant;
2. De eisen die gesteld worden en zullen worden aan het gebruik
van bodemverbeterende middelen (met name aan de 'gehalten aan
zware metalen') door de richtlijnen en de komende wetgeving die
de toe te passen hoeveelheid product, per oppervlakte-eenheid
van de bouwvoor, beperken.
Aan het onderzoeksgebied zijn de volgende begrenzingen gesteld:
1. Het onderzoek heeft betrekking op afzet van huisvuilcompost
in de akkerbouw.
Andere gebruikersgroepen zullen niet in staat zijn de grote
hoeveelheid huisvuilcompost, die door compostering van de totale
hoeveelheid organisch materiaal vrijkomt, op te nemen.
2. Het onderzoek is gericht op toepassing van huisvuilcompost
als bodemstructuurverbeteraar.
3. In geografische zin wordt het onderzoek beperkt tot de provincie Noord-Brabant.

1.2. Aanpak van het onderzoek
Om inzicht

te verkrijgen in de potentiële markt voor huisvuilcompost in de akkerbouw zijn verschillende factoren, die op de
afzetmogelijkheden van invloed zijn, onderzocht.

De fasering van het onderzoek is als volgt:
1. Oriëntatie, in deze fase is zowel voor de provincie NoordBrabant als voor de te onderscheiden regio's inzicht verkregen
in:
- de betekenis van de organische stof voor de akkerbouw;
- het aanbod van huisvuilcompost als de totale beschikbare
hoeveelheid organische fractie van het huishoudelijke afval
zou worden verwerkt tot compost;
- de vraag vanuit de akkerbouw naar bodemstructuurverbeterende middelen.
2. Aansluitend op de eerste fase worden in de tweede fase de omgevingsvariabelen (o.a. concurrenten en wetgeving) gerelateerd
aan het product huisvuilcompost. Daartoe komen achtereenvolgens
aan de orde:
- de concurrerende bodemstructuurverbeteraars, zowel vanuit
kwantitatief als kwalitatief oogpunt;
- de producteigenschappen van huisvuilcompost en de invloed
hierop van het gebruikte composteringsproces;
- de eisen gesteld aan bodemverbeterende materialen in richtlijnen en wetgeving.
3. Het evalueren van de kansen en bedreigingen, die de beschreven
invloedsfactoren vormen voor de potentiële markt voor huisvuilcompost, zodat een uitspraak kan worden gedaan over de afzetperspectieven van huisvuilcompost in de akkerbouw in Noord-Brabant.
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1.3. De uitvoering van het onderzoek
Om, met de in de vorige paragraaf beschreven aanpak, de doelstelling van dit onderzoek te verwezenlijken zijn de volgende wegen
bewandeld:
- bestudering van het in paragraaf 1.1. genoemde rapport van het
onderzoek van M.C. van Nieuwenhuyzen: 'Afzetmarkten voor compost
in Noord-Brabant' en kritische analyse van de daarin uitgevoerde
berekeningen en getrokken conclusies;
- bestudering van de overige, in de literatuurlijst opgesomde,
literatuurstukken;
- bestudering van de (statistische) gegevens voornamelijk verstrekt
door het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne en de N.V. Vuilafvoermaatschappij VAM;
- het houden van semi-gestructureerde interviews met personen
werkzaam in de afvalverwerking, voorlichtingsmeusen (consulenten
voor de akkerbouw en voor de tuinbouw) en deskundigen (bodemkunde) • In bij lage I is een overzicht van ge Interviewde personen
weergegeven.
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Hoofdstuk 2.

Aanbod van huisvuilcompost als een bodemstructuur-verbeterend middel en de vraag naar bodemstructuurverbeterende middelen

Om inzicht

te verkrijgen in de potentiële markt voor huisvuilcompost
in de akkerbouw zal enerzijds bekeken moeten worden welke hoeveelheid
huisvuilcompost zal worden aangeboden en anderzijds welke hoeveelheid
bodemstructuurverbeterend middel door de akkerbouw wordt gevraagd.
Bij gebruik van huisvuilcompost als bodemstructuurverbeterend middel
wordt, met de in de compost aanwezige hoeveelheid organisch materiaal,
het organisch stofgehalte van de bouwvoor op peil gehouden. Voor de
afzetmogelijkheden van huisvuilcompost is het organisch stofgehalte
van compost dan ook belangrijk. Het aanbod zal uitgedrukt worden in
tonnen organisch materiaal aanwezig in compost. Bij de berekening van
het (theoretische) aanbod van huisvuilcompost en de daarin aanwezige
hoeveelheid organisch materiaal wordt ervan uitgegaan dat de totale
beschikbare hoeveelheid organische fractie, afkomstig van het huishoudelijke afval, in Noord-Brabant, wordt verwerkt tot compost. Om
inzicht te verkrijgen in de regionale verschillen zal het aanbod ook
berekend worden per regio. Als regiogebieden zijn de reeds bestaande
samenwerkingagebieden gekozen die ook in het Provinciaal Afvalstoffenplan worden gebruikt. In bijlage II is de indeling van de verschillende gemeenten in de samenwerkingagebieden opgenomen.
Vervolgens wordt de vraag naar bodemstructuurverbeterende middelen
bepaald aan de hand van de oppervlakten van de landbouwarealen en de
jaarlijkse behoefte aan orgapische stof. De vraag zal zowel voor de
gehele provincie als voor de afzonderlijke samenwerkingagebieden worden bekeken. In de laatste paragraaf zullen de uitkomsten worden samengevat met een confrontatie van aanbod van organisch materiaal afkomstig
uit huisvuilcompost en de vraag naar organische stof vanuit de akkerbouw in Noord-Brabant.
2.1. Organische stof in de akkerbouw
De bepaling van de hoeveelheid bodemstructuurverbeterend middel
dat aan een bouwvoor moet worden toegevoegd kan geschieden aan
de hand van een bodemmonster. Naast het gehalte aan mineralen
(stikstof, fosfor, kalium en sporenelementen) is er behoefte
aan een middel dat de structuur van de bodem verbetert. Organische stof heeft een gunstige invloed op de structuurstabiliteit van de bouwvoor:
- op zandgronden geeft ze een grotere binding aan de los van
elkaar liggende zandkorrels;
- op kleigrond geeft organische stof juist een minder sterke
binding.
Wanneer een grondmonster van de bouwvoor wordt onderzocht staat
in het analyseverslag het percentage organische stof (humus) vermeld. Bij het bepalen van de hoeveelheid organische stof die men
aan de bouwvoor wil toevoegen kan men uitgaan van (1):
- de hoeveelheid die nodig is voor het instandhouden van het gehalte in de bouwvoor;
- de hoeveelheid die nodig is om het gehalte in de bouwvoor te
laten sL.Jgen;
- de hoeveelheid waarmee de hoogste netto-opbrengst van het gewas
wordt bereikt.
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In dit onderzoek is uitgerekend welke hoeveelheid organische stof
jaarlijks aan een bouwvoor moet worden toegevoegd om het organisch
stofgehalte van de bodem op peil te houden.
Uitgangspunten zijn:
-een bouwvoordikte van± 25 cm. (1);
-een soortelijk gewicht van de grond van 1,3 (4);
- hierui~ volgt dat een bouwvoor per hectare bestaat uit
± 3.10 kg. grond;
-organisch stofgehalte van de bouwvoor is± 2% (1);
- jaarlijks wordt ± 2% van het organisch stofgehalte van de bouwvoor afgebroken (1).
Jaarlijkst moet dan ± 1.500 kg. effectieve organische stof per
hectare aan de bouwvoor worden toegevoegd om het organisch stofgehalte van de bouwvoor op peil te houden. De effectieve organische
stof betreft dat gedeelte van de toegevoerde stof dat na een jaar
nog in de bouwvoor aanwezig zal zijn. In agrarische kringen wordt
van dezelfde hoeveelheid uitgegaan.
Een grotere aanvoer van organisch materiaal heeft bij een aantal
gewassen (aardappelen, suikerbieten en groentegewassen) een hogere
opbrengst tot gevolg. Uit de gegevens, verkregen van een aantal
proefvelden, is berekend dat met een jaarlijkse toevoeging van
3.500 kg. organische stof per hectare (dit komt voor compost overeen met 2.100 kg. effectieve organische stof) in tien jaar een
verhoging van het gehalte aan organische stof van de bouwvoor van
2,0 naar 2,3% wordt verkregen (1).
De volgende opbrengstverhogingen worden hiermee bereikt.
Tabel 2.1.

Opbrengstverhoging bij een jaarlijkse extra toevoeging van 3.500 kg. organische stof per hectare.

.Aardappelen
.Suikerbieten
Groentegewassen

5%
3% van de suikeropbrengst
5%

Bron: Organische stof in de landbouw, Ministerie van Landbouw
en Visserij, Vlugschrift voor de Landbouw nr. 317. Samengesteld door het consulentschap in algemene dienst voor
bodemaangelegenheden te Wageningen.
2.2. (Theoretisch) aanbod van huisvuilcompost
Bij de berekening van het aanbod van huisvuilcompost is als uitgangspunt genomen dat de totale beschikbare hoeveelheid organische
fractie van huisvuil zal worden verwerkt tot compost. Van de organische fractie zijn in dit onderzoek papier- en houtafval uitgezonderd omdat deze deelstromen vóór het composteringsproces worden
afgescheiden om via een andere weg tot hergebruik te komen. De
uitkomsten van de uitgevoerde berekeningen, het (theoretis ch)
jaarlijkse aanbod van huisvuilcompost en de daarin aanwezige hoeveelheid effectieve organische stof, zijn weergegeven in tabel 2.2.
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In tegenstelling tot eerder uitgevoerde berekeningen is in dit
onderzoek rekening gehouden met:
- het feit dat niet de gehele organische fractie kan worden afgescheiden van het huishoudelijke afval. Uit onderzoeken van de
N. V. Vuilafvoermaatschappij VAM blijkt dat het aandeel van de
organische fractie in het huishoudelijke afval dat beschikbaar is
voor compostering ± 40% bedraagt (totale aandeel organische
fractie in huishoudelijk afval is± 51,9%, zie bijlage III);
- het feit dat een gedeelte van de compost niet afzetbaar is als
bodemstructuurverbeterend middel omdat het te grof is en te veel
verontreinigingen bevat (glas, plastics e.d.). Volgens onderzoek
van de N.V. Vuilafvoermaatschappij VAM betreft het ± 10% van het
gewicht van het uitgangsmateriaal (totale hoeveelheid huishoudelijk afval). Dit residu wordt gebruikt als afdeklaag voor stortplaatsen.
Voor berekening van de aangeboden hoeveelheden wordt verwezen naar
bijlage III.
Tabel 2.2.

Jaarlijks aanbod van huisvuilcompost en effectieve
organische stof in de samenwerkingsgebieden (afgerond op 100 ton)

Samenwerkingsgebied

Jaarlijks aanbod van
huisvuilcompost
(in tonnen)

West-Brabant
Breda
Tilburg
Waalwijk
's-Hertogenbosch
Cuyk
Helmond
Eindhoven
Kempenland
Oss
Uden/Veghel

9.100
14.800
12.400
2.700
9.900
3.200
7.000
16.700
2.300
4.100
3.200

Noord-Brabant

85.400

Effectieve organische stof
aanwezig in huisvuilcompost
(in tonnen)

1.000
1.600
1.300
300
1.100
300
800
1.800
300
400
300
9.200 *

Bron: Bijlage III
Ie

In het onderzoek van M.C. van Nieuwenhuyzen: 'Afzetmarkten
voor compost in Noord-Brabant' wordt een jaarlijks aanbod
berekend van 17.400 ton effectieve organische stof.
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2.3. De vraag naar effectieve organische stof vanuit de akkerbouw
Bij de bepaling van de vraag naar bodemstructuurverbeterende
middelen vanuit de akkerbouw wordt uitgegaan van de oppervlakten
van de akkerbouwarealen en de bruto behoefte aan effectieve organische stof. De bruto behoefte is de jaarlijkse behoefte aan
effectieve organische stof om daarmee het organisch stofgehalte van
de bodem op peil te houden. Netto behoefte betreft dat deel van de
bruto behoefte dat resteert nadat achterblijvende oogstresten voor
een deel in de bruto behoefte hebben voorzien. In dit hoofdstuk
worden de eisen en normen, gesteld aan compost, buiten beschouwing
gelaten (zie hiervoor hoofdstuk 5).
Het bodemgebruik is bepalend voor de netto behoefte aan effectieve
organische stof in de agrarische sector.
Tabel 2.3.

De oppervlakten van het akkerbouwareaal in de provincie Noord-Brabant.

Akkerbouwgewassen
Snij ma is
Granen
Suikerbieten
Aardappelen
Overige
Totaal akkerbouw

'
'

Oppervlakten (in ha.)
52.234
15.522
12.781
10.310
5.781
96.588

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Hoofdafdeling Landbouwstatistieken, meitelling 1983.
N.B.: De oppervlakten van de akkerbouwarealen verschillen enigszins met die van de officiële meitellingscijfers. Deze verschillen zijn te wijten aan gemaakte afrondingen.
De jaarlijkse netto behoefte aan effectieve organische stof kan nu
berekend worden. Uitgangspunten zijn:
- de oppervlakten van het akkerbouwareaal in Noord-Brabant;
- een bruto behoefte van 1.500 kg. effectieve organische stof per
hectare en per jaar om het organisch stofgehalte van de bouwvoor
op peil te houden (niet afhankelijk van het verbouwde gewas);
- een toevoer van effectieve organische stof ten gevolge van achterblijvende oogstresten.
Tabel 2.4.
Gewas

Granen
Suikerbieten
Aardappeleü
Snijmais
Overige

Toevoer van effectieve organische stof ten gevolge van
ach terb 1 ijvend e oogstresten.
Toevoer van effectieve organische
stof ten gevolge van oogstres ten
(in kg. per hectare per jaar)
meer dan 1.500 kg.
1.275 kg.
875 kg.
675 kg.
1.000 kg.

Bron: Ing. J.S.C. Driessen e .a.: 'Kennis van bodem en bemesting
voor de vollegrondsgroenteteler'. Uitgegeven door consulentschap voor de Tuinbouw te Tilburg, januari 1983.
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-een extra toevoeging van 2.100 kg. effectieve organische stof per
hectare per jaar, afkomstig uit compost, om het organisch stofgehalte, van de arealen waarop aardappelen en suikerbieten verbouwd
worden, te verhogen;
- voor de berekening van de jaarlijkse behoefte aan effectieve
organische stof is de structuur van de berekeningen van het
onderzoek van M.C. van Nieuwenhuyzen: 'Afzetmarkten voor compost'
gebruikt.
Tabel 2.5.

Jaarlijkse behoefte aan effectieve organische stof
vanuit de akkerbouw in de provincie Noord-Brabant •
...

-

Gewas

Oppervlakten (in ha.)

. .

Bruto
behoefte
(in tonnen)

Netto behoefte
bij ins tandbij extra
houding org.
gift van
stofgehalte
2100 kg.
(in tonnen)
eff .org.
stof per
hectare
(in tonnen)

Snij ma is
Granen
Suikerbieten
Aardappelen
Overige

52.234
15.522
12.781
10.310
5.741

78.348
23.281
19.169
15.462
8.608

43.089

43.089

2.870
6.443
5.741

29.711
28.093
5.741

Totaal

96.588

144.868

58.143

106.634

-

-

Bron: Voor de berekeningen zijn de gegevens gebruikt van het
Centraal Bureau voor de Statistiek, Hoofdafdeling Landbouwstatistieken, meitelling 1983.
2.4. De vraag naar effectieve organische stof in de samenwerkingagebieden
Om een totaal beeld te krijgen van de behoefte aan effectieve
organische stof in de agrarische sector is ook een regionale
benadering vereist.
De oppervlakten van de akkerbouwarealen in de verschillende gebieden geeft een eerste indicatie betreffende de behoefte aan
effectieve organische stof.
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Tabel 2.6.

Samenwerkings
gebied

West-Brabant
Breda
Tilburg
Waalwijk
's-Hertogenbosch
Cuyk
Helmond
Eindhoven
Kempenland
Oss
Uden/Veghel
Noord-Brabant

Oppervlakten van verbouwde gewassen in de diverse
samenwerkingagebieden (in ha.).
Akkerbouw
granen

aardappelen

suikerbieten

snijma is

overige

6528
6367
296
225

4755
2954
366
62

3889
3243
744
137

3094
6486
6897
688

3209
1935
131
89

21.475
20.985
8.434
1.201

142
594
111
444
384
351
80

109
593
150
351
758
93
119

156
1526
660
591
1088
330
417

4408
5421
7192
6145
4951
3389
3563

81
43
40
44
58
34

4.896
8.177
8.153
7.608
7.225
4.221
4. 213

15522

10310

12781

52234

5741

96.588

17

Totaal

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Hoofdafdeling Landbouwstatistieken, meitelling 1983.
In tabel 2.6. valt op dat:
1. De oppervlakten van de akkerbouwarealen in de samenwerkingsgebieden West-Brabant en Breda aanzienlijk groter zijn dan die in
de andere gebieden in Noord-Brabant.
2. In de meeste gebieden overheerst de teelt van snijmais. Dit is
als volgt te verklaren (11):
- in de betreffende gebieden is sprake van een groot aanbod van
dierlijke mest (door intensieve veehouderij op grote schaal).
Dit heeft tot gevolg dat grote hoeveelheden stikstof en fosfaten op gras- en bouwland worden verspreid. Snijmais is in
tegenstelling tot andere gewassen minder gevoelig voor een
overdosering van deze stoffen;
- door de aanwezigheid van veel intensieve veehouderijen bestaat grote behoefte aan snijmais als veevoedergewas.
3. In de samenwerkingsgebieden West-Brabant en Breda is een grotere verscheidenheid aan verbouwde gewassen te vinden.
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Tabel 2.7.

Behoefte aan effectieve organische stof in de samenwerkingsgebieden.

Samenwerkingsgebied

Jaarlijkse behoefte aan effectieve organische
stof (in tonnen)
bruto behoef te
per ha.

West-Brabant
Breda
Tilburg
· Waalwijk
's-Hertogenbosch
Cuyk
Helmond
Eindhoven
Kempenland
Oss
Uden/Veghel
Noord-Brabant

netto behoefte
bij extra gift
bij ins tandhouden org.
van 2100 kg. eff.
stofgehalte
org.stof per ha.
(per ha.)

32.211
31.476
12.650
1.800
7.343
12.264
12.229
11.410
10.837
6.330
6.318

9.607
9.861
6.216
726
3.821
5.228
6.215
5.497
4.847
2.985
3.140

27.759
22.874
8.547
1.144
4.378
9.678
7.916
7.475
8.724
3.873
4.266

144.868

58.143

106.634

Bron: Zie par. 2.3. (de uitkomsten zijn gegroepeerd per samenwerkingsgebied).
- in tabel 2. 7. is naast de netto behoefte aan effectieve organische stof bij het instandhouden van het organisch stofgehalte
in de bouwvoor (kolom 2) ook de netto behoefte gegeven als aan de
akkers, waarop aardappelen respectievelijk suikerbieten worden
verbouwd, een extra gift wordt toegevoegd van 3.500 kg. organisch
materiaal, wat voor compost overeen komt met 2.100 kg. effectieve
organische stof per hectare (kolom 3);
- de netto behoefte van de samenwerkingagebieden West-Brabant en
Breda zijn minder groot dan mocht worden verwacht op basis van de
verhouding in de totale oppervlakte van de akkerbouwgewassen. Dat
komt doordat de oogstresten van granen (goed vertegenwoordigd in
deze gebieden) geheel voorzien in de behoefte aan effectieve
organische stof;
- desondanks is de behoefte, zeker bij een extra gift aan de gronden waarop aardappelen respectievelijk suikerbieten worden verbouwd in deze twee gebieden groter dan in de andere samenwerkingsgebieden.
2.5. Confrontatie van aanbod van huisvuilcompost met de vraag naar
bodemstructuurverbeterende middelen
Gezien de uitkomsten van de voorafgaande paragrafen kan nu het aanbod van hu.; -::vuilcompost geconfronteerd worden met de vraag naar
effectief organisch materiaal in de verschillende samenwerkingsgebieden.
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Hierbij passen de volgende opmerkingen:
1. Er is nog geen rekening gehouden met het aanbod van alternatieve bodemstructuurverbeteraars (zie hiervoor hoofdstuk 3).
2. De normen en eisen gesteld aan het gebruik van huisvuilcompost zijn voorlopig buiten beschouwing gelaten (zie hiervoor
hoofdstuk 5).
3. Aanbod en vraag zijn gegeven per samenwerkingsgebied. Er is
geen rekening gehouden met transport van compost naar andere
gebieden.
4. Het aanbod van huisvuilcompost is uitgedrukt in tonnen effectieve organische stof.
Tabel 2.8.

Aanbod van effectieve organische stof uit huisvuilcompost en de vraag naar effectieve organische stof
vanuit de akkerbouw (afgerond op 100 ton).

Samenwerkingsgebied

Jaarlijks aanbod
eff.org.stof uit
compost

Jaarlijkse behoefte
aan eff.org.stof
bij extra gift
bij ins tandhouden org.
van 2100 kg.
eff. org. stof
stofgehalte
per hectare
(per ha.)

West-Brabant
Breda
Tilburg
Waalwijk
's-Hertogenbosch
Cuyk
Helmond
Eindhoven
Kempenland
Oss
Uden/Veghel

1.000
1.600
1.300
300
1.100
300
800
1.800
300
400
300

9.600
9.900
6.200
700
3.800
5.200
6.200
5.500
4.900
3.000
3.100

27.800
22.900
8.500
1.100
4.400
9.700
7.900
7.500
8.700
3.900
4.300

Noord-Brabant

9.200

58.100

106.600

Bron: Voorafgaande paragrafen en bijlage III.
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Hoofdstuk 3.

Concurrerende bodemstructuurverbeterende middelen

Een van de belangrijkste omgevingsvariabelen, die invloed heeft op de
afzetperspectieven van huisvuilcompost, is het aanbod van concurrende
bodemstructuurverbeteraars. De concurrentiepositie van huisvuilcompost
vereist inzicht in:
- het aanbod en het gebruik van bodemstructuurverbeterende middelen in
de agrarische sector;
- de eigenschappen van de concurrerende bodemstructuurverbeteraars met
name de prijs, hoeveelheid effectieve organische stof, aanwezige
voedingsstoffen en verontreinigingen.
De aangeboden organische materialen die als bodemstructuurverbeterende
middelen dienst doen zijn:
1. Dierlijke mest.
2. Rioolzuiveringsslib.
3. Schuimaarde.
4. Afgewerkte champignonmest.
5. Boomschors.
6. Compost uit huishoudelijk afval.
In de volgende paragrafen zullen deze organische materialen zowel kwantitatief als kwalitatief worden belicht, de producteigenschappen van
compost uit huishoudelijk afval worden behandeld in hoofdstuk 4.
3.1. Dierlijke mest
De afgelopen jaren is de veestapel in Noord-Brabant, en daarmee het
aanbod van de mest die de dieren produceren, sterk toegenomen. Het
betreft dan ook bijna 90% van het totale aanbod van effectief organisch materiaal. De mest komt geconcentreerd in enkele gebieden
vrij. Voor de provincie Noord-Brabant geldt dat er een mestoverschot is in Oost-Brabant. Het mestaanbod bij de mestbank blijkt
voor 95% afkomstig te zijn uit Zuidelijk en Noordelijk Peelgebied
en de Meijerij tesamen. Door de mestbank wordt veel gedaan om de
overtollige mest elders af te zetten, o.a. door het transport te
subsidiëren.
- Aanbod van dierlijke mest.
Om een indruk te krijgen van het aanbod van dierlijke mest is een
berekening gemaakt aan de hand van cijfers uit 1981 (9). Bij de
berekening zijn de volgende uitgangspunten gebruikt:
- bij de berekening van het aanbod per samenwerkingagebied zijn
de cijfers per gemeente gegroepeerd;
- van de totale hoeveelheid dierlijke mest komt een gedeelte
terecht op grasland, het resterende gedeelte is beschikbaar
voor bouwland (kolom 2, tabel 3.2.);
- om een vergelijking te kunnen maken met andere bodemstructuurverbeterende middelen is het gehalte aan effectieve organische
stof gegeven (kolom 3 tabel 3.2.);
- het aanbod wordt per samenwerkingagebied gegeven, echter er is
ook sprake van transport van dierlijke mest naar andere gebieden. Ter illustratie de cijfers van 1983 in tabel 3.1.
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Tabel 3.1.

Mesttransport in Noord-Brabant, 1983 (in tonnen).

Drijfmest, niet ge sub sidieerd (afstand 8-50 km.)
Drijfmest, gesubsidieerd
(afstand groter dan 50 km.)

Transport
binnen
provincie

Transport naar
andere provincies of buitenland

100.000

105.000

205.000

41.400

101.100

142.500

Totaal

Bron: Jaarverslag 1983, Stichting Brabantse Mestbank.
Tabel 3.2.

Jaarlijks aangeboden hoeveelheden dierlijke mest in
de samenwerkingagebieden in Noord-Brabant (in tonnen
per jaar).

Samenwerkingsgebied
West-Brabant
Breda
Tilburg
Waalwijk
's-Hertogenbosch
Cuyk
Helmond
Eindhoven
Kempenland
Oss
Uden/Veghel
. Noord-Brabant

!
!

Hoeveelheid dierlijke mest
beschikbaar voor bouwland
439.041
1. 094.935
1.210.346
134.168
705.141
848.094
1.486.039
858.125
602.893
575.918
720.888
8.675.588

;

i
;

'

Corresponderende
hoeveelheid eff.
org.stof.
13.256
30.938
32.171
3.811
19.480
24.555
42.200
23.707
17.532
15.534
19.439
242.623

Bron: 1e kolom: 'De mestproblematiek in Noord-Brabant' uitgegeven
door Provinciale Directie voor de Bedrijfsantwikkeling in de landbouw in Noord-Brabant, november
1982.
2e kolom: Voor de bereking van de hoeveelheden eff.org.stof
is dezelfde structuur gevolgd als in het onderzoek
van M.C. van Nieuwenhuyzen: 'Afzetmarkten voor
compost in Noord-Brabant'.
- Producteigenschappen van dierlijke mest.
Dierlijke mest is te onderscheiden in:
- drijfmest;
- vaste (pluimvee)mest.
Het grootstP gedeelte van de dierlijke mest is drijfmest.
Eigenschapp~n, die van belang zijn voor de toepassing als bodemstructuurverbeterend middel, zijn:
1. Drijfmest heeft een hoog gehalte aan mineralen. Er is zelfs
sprake van een overdosering wat betreft stikstof en fosfaat.

14

2. Drijfmest bestaat voor een groot gedeelte uit water, dit betekent dat het erg kostbaar is om drijfmest te transporteren. In
tabel 3.3. is naast de hoeveelheid dierlijke mest, die men aan
de bouwvoor toe moet voegen om een ton effectieve organische
stof te geven, het vochtgehalte van de verschillende dierlijke
mestsoorten gegeven.
Tabel 3.3.

Hoeveelheid dierlijke mest die men per hectare aan
de bouwvoor toe moet voegen om een ton effectieve
organische stof te geven en het vochtgehalte van de
verschillende dierlijke mestsoorten.

Mestsoort

Hoeveeiheid nodig voor
1 ton effectieve organische stof (in tonnen)

Mestkalvermest
Dunne varkensmest
Dunne rundveemest
Dunne pluimveemest
Vaste pluimveemest

Vochtgehalte
(in % van totaal gewicht)

143
50
33
40
5

92
92
90,5
86
42

Bron: 1e kolom: Consulentschap van de rundveehouderij in de
akkerbouw te Waalre (1983);
2e kolom: 'Bemesting van Bouwland' Vlugschrift voor de
Landbouw nr. 357. Uitgegeven door het Ministerie van Landbouw en Visserij, december 1982.
3. Voor het gehalte aan effectieve organische stof wordt verwezen
naar tabel 3.3.
4. De minder intensieve veeteeltbedrijven en de gemengde bedrijven
gebruiken zelf de geproduceerde drijfmest.
5. Mest wordt het gehele jaar door uitgereden wat weer negatieve
gevolgen heeft voor het nitraatgehalte van grond- en oppervlaktewater. Het is dan ook waarschijnlijk dat in de komende wetgeving het uitrijden van mest in het najaar wordt verboden.
6. Ook in drijfmest komen zware metalen voor. Varkensmest heeft
een overdosis aan koper.
Tabel 3.4.

Zware metalen in dierlijke mest.

cadmium (in mg/kg.
droge stof)

Rundveedrijfmest

Varkensdrijfmest

0,7

1' 1

Vaste pluimveemest
1,6

koper (in mg/kg.
droge stof)

45

625

62

zink (in m[,;kg.
droge stof)

168

525

320

Bron: N.V. Vuilafvoermaatschappij VAM.
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7. Dierlijke mest geeft stankoverlast wat voor toepassing in de
agrarische sector echter geen problemen geeft.
- De prijs van dierlijke mest.
De prijs van drijfmest is zeer laag. Afhankelijk van verschillen
in het aanbodoverschot bestaan er regionale verschillen. Vaak
wordt aan omliggende bedrijven om niet geleverd en in sommige
gevallen is er zelfs sprake van een negatieve prijs. Volgens
opgave van de Stichting Brabantse Mestbank varieert de prijs van
drijfmest tussen I 6,-- en I 14,-- per ton en voor vaste pluimveemest tussen I 30,-- en I 40,-- per ton inclusief transport.
3.2. Rioolzuiveringsslib
In het 'Voorontwerp Afvalstoffenplan' van de provincie Noord-Brabant wordt uitgegaan van een aanbod van 43.000 ton rioolzuiveringaslib (uitgedrukt in droge stof) per jaar in Noord-Brabant. Daar het
droge stofgehalte 25% bedraagt komt dit overeen met een totaalgewicht van 172.000 ton (inclusief vocht).
Het gehalte aan zware metalen in rioolzuiveringsslib is vrij hoog.
In tabel 3.5. worden uitkomsten gegeven voor het cadmiumgehalte van
de bodem bij gebruik van rioolzuiveringsslib.
Tabel 3.5.

Het te verwachten cadmiumgehalte in de grond door
gebruik van 2000 kg. droge stof aan zuiveringaslib
per jaar op bouwland gedurende 100 jaar, bij een
huidig cadmiumgehalte van de grond van 0,5 mg./kg.

6
Cadmiumgehalte ' Cadmiumgehalte van bouwland (2,5.10 kg. grond
zuiveringaslib ' per hectare) na 100 jaar bij gebruik van:
(in mg./kg.
droge stof)
kunstmest + 2000 kg.
varkens- en pluimveemest +
droge stof aan zui2000 kg. droge stof aan
veringaslib
zuiveringaslib
(mg./kg. grond)
(mg./kg. grond)
20
15
10
5
3

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

+
+
+
+
+

1, 75
1,35
0,95
0,55
0,39

= 2,25
= 1,85
= 1,45
= 1,05
= 0,89

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

+
+
+
+
+

1,8
1,4
1,0
0,6
0,4

= 2,30
= 1,90
= 1,50
= 1,10
= 0,90

Bron: Dr.ir. Ch.H. Henkens, Beleid ten aanzien van de cadmiumaanvoer in de akkerbouw; Consulentschap voor Bodemaangelegenheden in de Landbouw, Wageningen 1983.
Uit tabel 3.5. is af te lezen dat zelfs bij een gehalte van 5 mg.
cadmium per kg. droge stof in zuiveringsslib, het totale gehalte in
de grond op bouwland bij gebruik van zuiveringaslib zowel met
kunstmest als samen met varkens- en pluimveemest wordt verdubbeld
(1,05 respe~tievelijk 1,10).
Door de sièchte kwaliteit van rioolzuiveringsslib ten aanzien van
het hoge gehalte aan zware metalen, is het ongeschikt voor gebruik
in de akkerbouw. Rioolzuiveringsslib zal dan ook in dit onderzoek
verder buiten beschouwing worden gelaten .
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3.3. Schuimaarde
Schuimaarde is een product dat vrijkomt bij de productie van
suiker. Het komt zowel voor in droge als in vloeibare vorm. Als
bodemstructuurverbeteraar wordt het voornamelijk gebruikt door
suikerbiettelers. Door de brabantse suikerfabrieken wordt jaarlijks
± 170.000 ton schuimaarde voortgebracht (11). Hiervan wordt 70.000
ton buiten de provincie afgezet (voornamelijk Zeeland) (11). Daar
de schuimaarde wordt voortgebracht door de brabantse suikerfabrieken is geen schatting te maken van de aangeboden hoeveelheden per
samenwerkingsgebied.
Het gehalte aan effectieve organische stof van schuimaarde is 20
kg. per ton (4). Derhalve wordt jaarlijks ± 3.400 ton effectieve
organische stof aangeboden. De prijs per ton schuimaarde bedraagt
I 15,-- per ton inclusief transport (11).

3.4. Afgewerkte champignonmest (champost)
De afgewerkte champignonmest wordt momenteel doo2 de champignonkwekers zelf afgezet. Gemiddeld komt er per m teeltoppervlak
± 0,43 ton champost vrij (11). Het organisch stofgehalte van
champost is 192 kg. per ton. Na een jaar is daarvan nog de helft
over (4). Het aanbod van champost en de corresponderende hoeveelheid effectieve organische stof is weergegeven in tabel 3.6.
Tabel 3.6.

Jaarlijks aanbod afgewerkte champignonmest en corresponderende hoeveelheid effectieve organische stof.

Samenwerkingsgebied
West-Brabant
Breda
Tilburg
Waalwijk
's-Hertogenbosch
Cuyk
Helmond
Eindhoven
Kempenland
Oss
Uden/Veghel
Noord-Brabant

Teelt2PP·
(in m )

Champost
(in tonnen)

Corresponderende
hoeveelheid eff.org.
stof (in tonnen)

51.863
25.338
3.285

22.301
10.895
1.413

2.141
1.046
136

4.851
23.630
48.475
3.340
7.164
1.000
54.248

2.086
10.161
20.844
1.436
3.081
430
23.327

200
975
2.001
138
296
41
2.239

223.194

95.974

9.213

-

-

-

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Hoofdafdeling Landbouwstatistieken, meitelling 1983 (kolom 1). Kolom 2 en 3 zijn
afgeleid uit kolom 1.
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In tabel 3.7. is de hoeveelheid champost gegeven die aan de bouwvoqr moet worden toegevoerd om een ton effectieve organische stof
te geven samen met het vochtgehalte van champost.
Tabel 3.7.

Hoeveelheid champost nodig om een ton effectieve
organische stof per hectare aan de bouwvoor toe te
kunnen voegen en het vochtgehalte van champost.
Hoeveelheid champost nodig
voor 1 ton eff.org.stof
(in tonnen)

Champost

vochtgehalte
(in % van totaalgewicht)

i

:

10

62

Bron: 1e kolom: Ing. J.S.C. Driessen e.a.: 'Kennis van bodem en
bemesting voor de vollegrondsgroenteteler', uitgegeven door Consulentschap voor de Tuinbouw te
Tilburg, Tilburg januari 1983;
2e .kolom: Gegevens van Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieuhygiëne.
Champost wordt veel gebruikt in de tuinbouw. Het is een uitstekend
product met een hoog organisch stofgehalte. In tabel 3.8. zijn de
gehalten aan zware metalen van champost weergegeven.
Tabel 3.8.

Zware metalen in afgewerkte champignonmest.
Gehalten (in mg/kg. droge stof)

Zink (Zn)
Lood (Pb)
Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Kwik (Hg)
Koper (Cu)
Nikkel (Ni)
Chroom (Cr)

170
18
2
0,8
0,1

-

-

Bron: Gegevens Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne.
Het gebruik van afgewerkte champignonmest wordt beperkt door het
vrij hoge kalkgehalte welke de zuurgraad van de bodem kan doen
stijgen. De prijs van champost ligt tussen I 5,-- en I 25,-- per
ton inclusief transport (11).
3.5. Boomschors
Het totale aanbod van boomschors bedraagt jaarlijks in Nederland ±
60.000 ton (11). De oppervlakte van het bos in Noord-Brabant
bedraagt ongeveer 1/6 deel van dat van Nederland. Het aanbod in
Noord-Brabant is dus ± 10.000 ton. Daar het een geringe hoeveelheid
betreft zal boomschors in dit onderzoek verder buiten beschouwing
worden gelaten.
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3.6. Samenvatting alternatieve bodemstructuurverbeterende middelen
In de voorafgaande paragrafen zijn de alternatieve bodemstructuurverbeteraars elk afzonderlijk belicht. In deze paragraaf zullen
de verschillende uitkomsten worden samengevoegd zodat een totaalbeeld wordt verkregen. Tevens is naast het aanbod ook de
behoefte vanuit de akkerbouw aan organisch materiaal gegeven zoals
die in hoofdstuk 2 is berekend.
Tabel 3.9.

Jaarlijks aanbod van en behoefte aan effectieve organische stof in de akkerbouw in de provincie NoordBrabant (afgerond op 100 ton).

Jaarlijks aanbod van eff.
organisch materiaal
(in tonnen)

Jaarlijkse behoefte van eff.
org.stof in de akkerbouw
(in tonnen)
bij ins tandbij extra gift
houden org.
2100 kg./ha.
stofgehalte
eff.org.stof

Dierlijke
mest

Schuimaarde

Af gewerkte
champignonmest

Totaal

242.600

3.400

9.200

255.200

58.100

106.600

Bron: par. 3.1, 3.3., 3.4., 2.4.
Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in Noord-Brabant een overschot
is aan effectieve organische stof, een aanbod van 255.200 ton en
een jaarlijkse behoefte van 58.100 respectievelijk 106.600 ton.
Hierbij dienen wel de volgende opmerkingen te worden geplaatst:
1. Een deel van de aangeboden hoeveelheden organische stof kan
afgezet worden in andere marktsegmenten, zoals tuinbouw, openbaar en particulier groen. Echter gelet op de geringe oppervlakten van deze segmenten, in vergelijking met die van het marktsegment akkerbouw, is het te betwijfelen of deze segmenten in
staat zullen zijn het overschot aan effectieve organische stof
op zullen kunnen nemen.
2. In aanbod van en vraag naar effectieve organische stof bestaan
regionale verschillen. In tabel. 3.10 worden aanbod en vraag van
de samenwerkingsgebieden gegeven.
3. Er is geen rekening gehouden met een deel van het aanbod dat
getransporteerd wordt naar gebieden buiten de provincie (zie
par. 3 .1.).
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Tabel 3.10.

Jaarlijks aanbod van en vraag naar effectieve organische stof in de samenwerkingsgebieden.

Samenwerkingsgebied

Jaarlijks aanbod
van eff.org.stof
(in tonnen)
dierlijke
mest

West-Brabant
Breda
Tilburg
Waalwijk
'a-Hertogenbosch
Cuyk
Helmond
Eindhoven
Kempenland
Oss
Uden/Veghel

schuimaarde

champost

Jaarlijkse behoefte
aan eff.org.stof
(in tonnen)
totaal bij ins tandhouden org.
stofgehalte

bij extra
gift 2100 kg.
eff.org.stof
per ha.

13.256
30.938
32.171
3. 811

2.141
1.046
136

-

15.397
31.984
32.307
3. 811

9.607
9.861
6.216
726

27.759
22.874
8.547
1.144

19.480
24.555
42.200
23 . 707
17.532
15.534
19.439

200
975
2.001
138
296
41
2.239

19.680
25.530
44.201
23.845
17.828
15.575
21.678

3.821
5.228
6.215
5.497
4.847
2.985
3.140

4.378
9.678
7.916
4.475
8.724
3.873
4.266

9.213

255.236

58.143

106.634

Noord-Brabant 2 42.623

3.400

Bron: voorafgaande paragrafen.
N.B.: voor schuimaarde kan geen aanbod per samenwerkingagebied worden
gegeven (zie par. 3.3.).
In tabel 3.11. is het aanbodoverschot i n de samenwerki ngagebieden
zowel absoluut als relatief (aanbod als percentage van de behoefte)
weergegeven. Uitgegaan is van de jaarlijkse behoefte aan effectieve
organische stof bij instandhouding van het organisch stofgehalte
van de bouwvoor.
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Tabel 3.11.
Samenwerkingsgebied

Aanbodoverschot respectievelijk -tekort van effectieve organische stof in de samenwerkingsgebieden.
Aanbodoverschot
(in tonnen)

Champost

Totaal

Dierlijke
mest

Schuim- Cham- Totaal
aarde
post

3.649
21.077
25.955
3.085

-7.466
-8.815
-6.080
- 726

5.790
22.123
26.091
3.085

138,0
313,7
517,6
524,9

22,3
10,6
2,2

-

160,3
324,3
519,7
524,9

15.659
19.327
35.985

-3.621
-4.253
-4.214

15.859
20.302
37.986

509,8
469,7
679,0

5,2
18,6
32,2

515,0
488,3
711 '2

18.210

-5.359

18.348

431,3

2,5

433,8

12.685
12.549

-4.551
-2.944

12.981
12.590

361,7
520,4

6,1
1 '4

367,8
521,8

16.299

-

18.538

619,1

71,3

690,4

184.480 -54.743 -48.930 197.093

417,3

15,8

439,0

Dierlijke
mest
WestBrabant
Breda
Tilburg
Waalwijk
's-Hertogenbosch
Cuyk
Helmond
Eindhoven
Kempenland
Oss
Uden/
Veghel
NoordBrabant

Schuim·
aarde

Aanbod van eff.org.
stof weergegeven als
percentage van de behoef te

901

5,8

Bron: tabel 3.10.
Uit tabel 3.10. en 3.11. blijkt dat alleen in het samenwerkingsgebied West-Brabant de behoefte aan effectief organisch materiaal
groter is dan het aanbod en alleen dan als gestreefd wordt naar
opbrengstverhoging door middel van · een jaarlijkse extra gift van
organisch materiaal. Hierbij dient opgemerkt te worden:
1. Er is geen rekening gehouden met transport van organisch materiaal tussen de samenwerkingsgebieden en naar gebieden buiten de
provincie.
2. Een gedeelte van het organisch materiaal kan worden afgezet i n
andere marktsegmenten.
3. Er is afgezien van beperkingen in het gebruik van bodemstructuurverbeterende middelen door normen en eisen die hieraan
worden en zullen worden gesteld. Deze komen in hoofdstuk 5 aan
de orde.
4. Een vergelijking van de productei genschappen wordt gegeven in
hoofdstuk 6.
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Hoofdstuk 4.

Huisvuilcompost als bodemstructuurverbeterend middel

In de voorgaande hoofdstukken zijn het (theoretisch) aanbod van huisvuilcompost, de behoefte aan bodemstructuurverbeterende middelen en de
eigenschappen, alsmede het aanbod, van de alternatieve bodemstructuurverbeteraars bepaald. In dit hoofdstuk zal huisvuilcompost als bodemstructuurverbeterend middel worden bekeken.
Compost is een product van een biologisch proces waarbij onder invloed
van onder andere bacteriën en schimmels organisch materiaal wordt
afgebroken (7).
Compost kan onder andere worden gebruikt als:
- afdeklaag van gestort afval;
- filter bij reiniging van afvallucht waarbij compost optreedt als
biologisch reukfilter;
- bodemstructuurverbeteraar.
In dit onderzoek zal, gezien de grote hoeveelheden die ermee gemoeid
zijn, de laatste toepassing belicht worden in de agrarische sector. De
eigenschappen van compost zijn afhankelijk van het gebruikte composteringsproces. Van belang daarbij is:
1. De wijze waarop het huishoudelijke afval wordt aangeboden.
2. Het gebruikte composteringssysteem.
Beide worden in dit hoofdstuk behandeld. Van belang voor de toepassing
als bodemstructuurverbeteraar zijn de producteigenschappen van huisvuilcompost. Zij komen in dit hoofdstuk aan de orde evenals de invloed van
het gevolgde composteringsproces op deze eigenschappen.
4.1. Compost afkomstig uit huishoudelijk afval
In de afvalstoffenwet (motie Lansink) wordt aangegeven dat de hoeveelheid afvalstoffen beperkt dient te worden en dat hergebruik van
afvalstoffen moet worden nagestreefd. Huishoudelijk afval bestaat
voor ruim 50% uit organisch materiaal. Alle andere componenten zijn
minder belangrijk. Uit oogpunt van hergebruik is het dus de grootste deelstroom. Uit de compostering van de fractie komt het product
compost voort. Momenteel wordt de compost hoofdzakelijk afgezet in
de sector openbaar - en particulier groen. Als er in de komende
jaren meer campost beschikbaar komt dan zal de akkerbouw als
afzetgebied moeten worden ingeschakeld. In hoofdstuk 2 is het
(theoretisch) aanbod van huisvuilcompost in Noord-Brabant berekend
als al het huishoudelijk afval zou worden gecomposteerd.
Tabel 4.1.

(Theoretisch) aanbod van huisvuilcompost in NoordBrabant (afgerond op 100 ton).

inwoners

huishoudelijk
afval

organische
fractie

compost

eff.org.stof

2.103.000

609.900

243.300

85.400

9.200

Bron: Bijlage lil.

22

In de volgende paragrafen zullen enkele aspecten die van belang
zijn voor de afzetperspectieven van compost worden belicht.
4.2. Diverse soorten compost uit verschillende uitgangsmaterialen en
composteringssystemen
Met betrekking tot het composteren zijn twee aspecten van belang:
1. De wijze waarop het huishoudelijk afval wordt aangeboden.
2. Het gebruikte composteringssysteem.
4.2.1. De wijze waarop het huishoudelijke afval wordt aangeboden
Bij de compostering van de organische fractie van het huishoudelijke afval kan men uitgaan van:
1. De totale huisvuilfractie (zonder enige vorm van scheiding vooraf) •
2. De organische fractie verkregen door middel van gescheiden inzameling.
3. De mechanische huisvuilscheiding.
ad 1 De totale huisvuilfractie.
Compostering van de totale huisvuilfractie geschiedt
volgens het Van Maanen-systeem. Tot voor enige tijd
werd deze methode bij de VAM toegepast.
ad 2 Gescheiden inzameling.
In verschillende gemeenten in Nederland zijn proeven
gedaan met het gescheiden inzamelen van huishoudelijk
afval. De proeven zijn gebaseerd op verschillende uitgangspunten. Genoemd kunnen worden:
's-Hertogenbosch, gescheiden inzameling van een
'natte' en een 'droge' fractie.
Woerden, papier, blik en glas en een restfractie.
Amersfoort, plastic, blik en glas en een restfractie.
St. Michielsgestel, een organisch afbreekbare en een
restfractie.
De Bilt, organisch materiaal zonder toeslagmateriaal
en een restfractie. Hier wordt een puur organische
fractie verkregen die wel moeilijkheden meebrengt
bij het transport in verband met hoog vochtigheidsgehalte.
Oirschot, hier zal een proef gestart worden met de
gescheiden inzameling van vier fracties: papier,
textiel, glas en een restfractie.
De compost verkregen uit gescheiden ingezameld huishoudelijk afval heeft lagere gehalte aan zware metalen.
ad 3 Mechanisch gescheiden huishoudelijk afval.
Naast de gescheiden inzameling kan ook een mechanische
scheiding van het afval plaatsvinden. Met behulp van
een installatie worden dan verschillende deelstromen
verkregen. De installatie kan onder andere bestaan uit
een zakkenscheurder, een trommelzeef (VAM, Wij ster en
Fa. Boon) of vlakzeef (VAM, Mierlo), een magneetband.
Door deze methode wordt een reductie verkregen in de
hoeveelheid zware metalen in vergelijking met het Van
Maanen-systeem.
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4.2.2. De verschillende composteringssystemen
Er bestaan verschillende systemen om afval te composteren.
In Nederland zijn, wat betreft de compostering van huishoudelijk afval, de volgende methoden van belang.
l. Het Van Maanen-systeem.
Dit systeem is een voorbeeld van de statische methode. De
afval wordt op hopen gezet zodat er zuurstof bij kan
komen. In de composteringstijd van 7 tot 10 maanden wordt
het materiaal verscheidene malen omgezet. Dit systeem
wordt gebruikt door de VAM (N.V. Vuilafvoermaatschappij).
Sinds kort gebruikt de VAM in Wij ster zowel als in Mierlo
een mechanische scheidingsinstallatie.
2. Het DANO-systeem.
Deze methode is gebaseerd op het voorverwerken van de afval in een horizontaal roterende trommel. Hierin kunnen
beluchting en vochtgehalte nauwkeurig worden gereguleerd.
Na circa twee dagen wordt het materiaal op hopen gezet
voor een nacompostering van drie à vier weken.
De keuze van de methode wordt bepaald door onder andere
milieuhygiënische, kwaliteits- en economische factoren.
4.3. Producteigenschappen huisvuilcompost
Van de producteigenschappen van huisvuilcompost komen de volgende
sterke punten naar voren:
l. Geen stankoverlast, dit is niet zo zeer van belang in de agrarische sector maar wel bij toepassing in het openbaar en particulier groen.
2. Compost onderhoudt de kalktoestand van de grond.
3. Compost verbetert de bodemstructuur en activeert het bodemleven.
4. Compost verhoogt het organisch stofgehalte (humus) van de
grond waardoor het vochtvasthoudend vermogen van de grond verhoogd wordt.
5. Compost heeft met name voor de niet-productieve sector gunstig
lage N.P.K.-waarden (stikstof, fosfor en kalium).
Zwakke punten zijn:
l. Hoge metaalgehalten (zware metalen) en voor de glastuinbouw ook
een te hoog zoutgehalte.
2. Verontreinigingen; de mate waarin bijvoorbeeld glas, metaal,
plastics en dergelijke voorkomen.
3. Voor de productiesector (akkerbouw) een laag gehalte aan voedingsstoffen.
(Uit notitie van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne).
Een prijs voor compost is niet te geven daar momenteel nauwelijks
huisvuilcompost in de agrarische sector wordt afgezet. Gezien de
marktomstandigheden zal slechts een opbrengstprijs gerealiseerd
kunnen wor0 r ~ van enkele guldens per ton afval.
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4.4. Vergelijking van diverse soorten compost bereid uit verschillende uitgangsmaterialen
In paragraaf 4.2. zijn diverse soorten huisvuilcompost, bereid uit
verschillende uitgangsmaterialen, behandeld. In paragraaf 4.3. zijn
de producteigenschappen van huisvuilcompost belicht. In deze paragraaf wordt onderzocht welke invloed het gebruikte composteringssysteem respectievelijk de gescheiden inzameling van huisvuil heeft
op de producteigenschappen van de tot stand gekomen compost.
In tabel 4. 2. zijn de gemiddelde uitkomsten weergegeven van analyses verricht tussen 1978 en 1983 door het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Ter vergelijking zijn in deze
tabel de waarden van compost uit andere organische materialen
(tuinafval, bermgras en afgewerkte champignonmest) opgenomen.
Uit tabel 4.2. is af te lezen dat, door het scheiden van huisvuil
aan de bron, het gehalte aan zware metalen afneemt en wel het
sterkst indien zuiver de organische fractie apart gehouden wordt.
(De compost uit de in St. Michielsgestel gescheiden ingezamelde
organisch afbreekbare fractie).
In het volgende hoofdstuk komen de eisen, die aan het gehalte aan
zware metalen van compost gesteld worden, aan de orde. De analysewaarden van tabel 4.2. zullen worden gebruikt om een vergelijking
te maken tussen bodemstructuurverbeterende middelen.
4.5. Samenvatting
In dit hoofdstuk Z1Jn de verschillende wijzen beschreven waarop
momenteel het huishoudelijke afval wordt gecomposteerd. In paragraaf 4. 3. kwamen de producteigenschappen aan de orde. Huisvuilcompost is een goed bodemstructuurverbeterend middel, het heeft een
hoog organisch stofgehalte. Echter het hoge gehalte aan zware
metalen en de verontreinigingen (glas, metaal, plastics e.d.) maken
de huidige huisvuilcompost ongeschikt voor gebruik in de akkerbouw.
Voor de akkerbouw heeft huisvuilcompost een laag gehalte aan
voedingsstoffen, het product moet dan ook niet gezien worden als
meststof maar zuiver als een middel dat de structuur van de bodem
kan verbeteren. Uit de gegeven gemiddelde analysewaarden van de
diverse soorten compost in tabel 4.2. kan worden opgemaakt dat door
de mechanische scheiding, maar vooral door de gescheiden inzameling
van een een organische fractie uit het huishoudelijke afval, een
reductie verkegen kan worden in de metaalgehalten van de compost.
In hoofdstuk 5 zullen de eisen gesteld aan huisvuilcompost met
betrekking tot deze gehalten worden behandeld.
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CemiddeiLe analyse waarden van diverse aoorten compost bereid uit verschillende uitgangsmaterialen

TABEL 4 .·2.

(analy1es 1978 - 1983)
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.
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Hoofdstuk 5.

Eisen gesteld aan organische bodemverbeterende middelen

De eisen en normen die aan het gebruik van bodemverbeterende middelen
gesteld zullen gaan worden zijn voor de mogelijke toepassing van huisvuilcompost in de akkerbouw zeer belangrijk. Momenteel bestaat er een
Meststoffenbeschikking 1947, bijgesteld in 1959 en 1978. Aan het gebruik
van compost worden hierin nauwelijks afzet- of gebruiksbeperkende eisen
gesteld. Ten aanzien van metaalgehalten, veront~einigingen en andere
zijn grenswaarden gegeven voor het gebruik van vloeibaar zuiveringsslib
op bouw- en grasland in de Richtlijn van de Unie van Waterschappen
(Unienorm, 1980). Deze Unienorm is echter een richtlijn en heeft derhalve geen wettelijke status. Per 1 april 1984 is de richtlijn afgelopen. Momenteel zijn nieuwe afspraken gemaakt waarbij ook de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer zijn betrokken. Het gaat om een overgangsfase tot het
moment dat de provincies hun slibplannen gereed moeten hebben
(1-1-1986).
In dit hoofdstuk wordt eerst de huidige situatie, met betrekking tot de
gestelde eisen, beschreven. De Meststoffenbeschikking en de normen voor
zuiveringaslib zoals die vastgesteld zijn in een afspraak tussen de Unie
van Waterschappen en de ministeries Landbouw, Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Verkeer en Waterstaat komen daarbij
aan de orde. Vervolgens wordt de komende wetgeving behandeld, de Wet op
de Bodembescherming en de Meststoffenwet. In dit onderzoek wordt daarna
voor de richtlijn voor het gebruik van compost een uitgangspunt berekend. In de laatste paragraaf volgt de samenvatting.
5.1. Huidige situatie
Op dit moment is een Meststoffenbeschikking (1947, bijgesteld in
1959 en 1978) van kracht. Hierin worden nauwelijks eisen aan het
gebruik van organische bodemverbeterende middelen gesteld. Eisen
die in het algemeen aan meststoffen gesteld worden zijn:
1. De meststof moet verkeren in een voor de praktijk bruikbare
toestand.
2. De meststof moet gelijkmatig van samenstelling zijn.
3. De meststof mag geen schadelijke bestanddelen bevatten in zodanige vorm of hoeveelheden dat het bij een juist gebruik een
nadelige invloed kan hebben op gewassen of de gezondheid van
mens en dier.
Voor organische bodemverbeterende middelen wordt daarbij vermeld:
4. De stof mag niet meer kiemkrachtige zaden bevatten dan in het
algemeen daarin verwacht mag worden (voor compost geen).
5. Indien andere (kunst)meststoffen worden toegevoegd dan dient
de benaming 'verrijkt' te worden vermeld.
Voor compost wordt bovendien als eis gesteld dat het product:
6. Tenminste 30% droge stof bevat.
7. Tenminste 5% organische stof bevat.
In kwantitatief en kwalitatief opzicht wordt aan het gebruik van
zuiveringaslib grenzen gesteld in een afspraak tussen de Unie van
Waterschappen en Ministeries Landbouw, VROM en Verkeer en Waterstaat. Het- gaat om een overgangsfase tussen de richtlijn van de
Unie van ~aterschappen die per 1-4-1984 is afgelopen en de nieuwe
wetgeving, samen met de slibplannen van de provinciën, die op
1-1-1986 gereed moeten zijn.
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De normering is opgenomen in tabel 5 .1., tevens Zl.Jn de richtwaarden gegeven zoals die worden gesteld door de EEG. Deze liggen
hoger dan die welke in Nederland worden gebruikt.
Tabel 5.1.

Toegestane gehalten van zware metalen in mg./kg.
droge stof en hoeveelheden droge stof per hectare
per jaar van vloeibaar zuiveringsslib op bouwland.

zware metalen

Cadmium (Cd)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Koper (Cu)
Zink (Zn)
Chroom (Cr)
Nikkel (Ni)
1on aroge
stof per ha.
per jaar

Richtlijn van Unie
van Waterschappen
voor gebruik van
rioolslib in de
akkerbouw
(in mg/kg. droge
stof)

over gangsregeling per
1-4-1984
(in mg/kg.
droge stof)

10
10
500
600
2000
500
100

5
5
500
600
2000
500
100

2

2

richtwaarden
EEG
(in mg/kg.
droge stof)

20
16
750
1000
2500
750
300

Bij deze richtlijn de bemerking dat compost een ander product is
dan zuiveringsslib. Vooral kenmerkend is dat compost een vaste stof
is met een droge stofgehalte van 60-70% en zuiveringsslib vloeibaar
met 5-7% droge stof. De dosering is gebaseerd op tonnen droge stof,
hierdoor is het product compost in het nadeel omdat de tonnen
product hierdoor beperkt worden. In dit onderzoek zijn de toegestane gehalten van zware metalen in mg. per kg. droge stof, zoals
die gegeven zijn voor het gebruik van zuiveringsslib in de eerder
genoemde overgangsregeling, omgerekend voor huisvuilcompost.
Bij de berekeningen is uitgegaan van:
1. De aanvaardbare metaalbelasting, gesteld in de regeling,
geldend per 1-1-1984 (zie tabel 5.1.).
2. Een behoefte vanuit de akkerbouw aan 1500 kg. effectieve
organische stof per hectare per jaar.
3. Hierin wordt geheel voorzien door huisvuilcompost.
4. Een gemiddeld droge stofgehalte van huisvuilcompost van 65%
van het totaalgewicht.
5. Jaarlijks wordt dan ± 14 ton huisvuilcompost per hectare aan
de bouwvoor toegevoegd, dit komt overeen met ± 10 ton droge stof
per hectare (voor de berekening hiervan zijn gegevens gebruikt
die verstrekt zijn door de N.V. Vuilafvoermaatschappij VAM, zie
hiervoor bijlage III).
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De uitkomsten van de uitgevoerde berekening zijn weergegeven in
tabel 5.2.
Tabel 5.2.

Toegestane gehalten van zware metalen in mg. per kg.
droge stof en hoeveelheid droge stof per hectare als
jaarlijks 1500 kg. effectieve organische stof uit huisvuilcompost aan de bodem wordt toegevoegd (volgens overgangsregeling).

zware metalen

richtlijn (overgangsfase)
gehalten in mg. per kg. droge stof

Cadmium (Cd)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Koper (Cu)
Zink (Zn)
Chroom (Cr)
Nikkel (Ni)
Ton droge stof per hectare
per jaar

1
1
100
120
400
100
20
10

Bron: gehalten van tabel 5.1.
5.2. Komende wetgeving
In de komende wetgeving zullen twee wetten van belang zijn met
betrekking tot de normen die gesteld zullen gaan worden aan het
gebruik van organische meststoffen:
1. De Wet op de Bodembescherming.
2. De Meststoffenwet.
ad 1 De Wet op de Bodembescherming.
Deze wet zal ingaan op de dumping van dierlijke mes tstoffen
uit de bic-industrie. Met name op nitraatgehalte in het drainwater, het kopergehalte en fosfaatdosering. Als gelet wordt op
de voedingsstoffen zou bij een adequate verspreiding van de
mest uit de veehouderij geheel Nederland benut moeten worden
(VAM). Om een teveel aan mineralen in het oppervlakte- en
grondwater tegen te gaan zal het gebruik van meststoffen in de
herfst worden verboden. Dit vergroot het verspreidingsgebied
in Nederland.
Cijfermatig is nodig per hectare:
- 195 kg. stikstof;
- 70 kg. fosfaat (gegevens verstrekt door VAM).
Wordt gelet op de 195 kg. stikstof dan kan alle mest in Nederland worden geplaatst. Fosfaat wordt dan echter overgedoseerd,
accepteert men dit niet dan kan niet alle mest worden geplaatst. De Wet op de Bodembescherming zal uiteraard ook
rege ~ ~nd optreden aangaande de toevoer van zware metalen.
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ad 2 De Meststoffenwet.
De meststoffenwet zal voorwaarden stellen aan meststoffen. Als
overgangsregeling zal deze wet onder strenge voorwaarden aangaande gehalten en dosering, zuiveringsslib en huisvuilcompost
toelaten. Deze toelating echter onder een ontheffingsbeleid
van enkele jaren, om de producent de kans te geven alternatieven voor de verwerking te zoeken. De uiteindelijke richtlijn voor compost zal gerelateerd moeten worden aan de draagkracht van de bodem, waarbij het meest kritische metaal
beperkend zal zijn voor een overdosering van de resterende
metalen.
5.3. Richtlijn voor compost uit huishoudelijk afval
De richtlijn voor compost zal, gerelateerd aan de draagkracht van
de bodem, uitgaan van het meest kritische metaal. Dit is momenteel
voor huisvuilcompost cadmium. In verschillende onderzoeken is berekend welke hoeveelheid cadmium jaarlijks wordt aangevoerd. In
tabel 5.3. wordt de verrijking per jaar per hectare bouwland bij
gebruik van kunstmest en bij gebruik van varkens- en pluimveemest
gegeven. Er wordt van uitgegaan dat de varkens- en pluimveemest
over het gehele bouwland in Nederland wordt verspreid, de bemesting
met kunstmestfosfaat kan dan achterwege worden gelaten. Voor het
cadmiumgehalte van varkens- en pluimveemest wordt verwezen naar
tabel 3.4. In tabel 5.3. wordt ook rekening gehouden met de cadmiumaanvoer door de neerslag en met de afvoer via de oogst respectievelijk via het drainwater.
Tabel 5.3.

Geschatte aan- en afvoer in mg. van cadmium per hectare bouwland in Nederland.

Bron

Cadmiumaan- resp. afvoer
bij uitsluitend gebruik
van kunstmest
(in mg. per ha.)

Aanvoer
via kunstmest
via varkens- en
pluimveemest
via neerslag

bij spreiding van
varkens- en
pluimveemest
(in mg. per ha.)

5.489

-

3.500

3.747
3.500

Totaal aanvoer

8.989

7.247

Afvoer
via oogst
via drainwater

995
1.200

995
1.200

Totaal afvoer

2.195

2.195

Verrijking per ha.
per jaar

6.794

5.052

Bron: Dr.ir. Ch.H. Henkens: Beleid ten aanzien van de cadmiumaanvoer in de akkerbouw; Consulentschap voor Bodemaangelegenheden in de Landbouw, Wageningen 1983.
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Uit deze tabel blijkt dat als de dierlijke mest over geheel Nederland verspreid wordt en de mest regelmatig over het bouwland wordt
verdeeld, de cadmiumaanvoer in vergelijking met het gebruik van
uitsluitend kunstmest met 1700 mg. per hectare of 25% wordt verlaagd. In feit is de situatie, met betrekking tot de regelmatige
verspreiding over het bouwland van Nederland, ongunstiger, in gebieden met intensieve veehouderij worden grote hoeveelheden mest
per hectare gebruikt. Gaat men uit van een aanvoer van 6000 mg.
cadmium per jaar per hectare bouwland dan zal het cadmiumgehalte
van de grond in 100 jaar met 0,24 mg. per kg. grond stijgen (5). In
hoofdstuk 3, tabel 3.5., is reeds het te verwachten cadmiumgehalte
van de grond bij het gebruik van zuiveringaslib gegeven.
In dit onderzoek is het cadmiumgehalte van de grond bij gebruik van
huisvuilcompost van belang. Om hierin inzicht te verkrijgen zijn
een aantal berekeningen uitgevoerd. Om een vergelijking te kunnen
maken is ook het cadmiumgehalte van de grond berekend bij het
gebruik van dierlijke mest. Bij de berekeningen zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
1. Een jaarlijkse bruto behoefte aan 1500 kg. effectieve organische
stof per hectare bouwland.
2. Uitgegaan is van het gewas aardappelen (relatief gunstigste
afzetperspectieven in het samenwerkingsgebied West-Brabant, met
name voor het gewas aardappelen, zie ook par. 3.6.).
3. Rekening houdende met de oogstresten komt dit neer op een jaarlijkse netto behoefte van 625 kg. effectieve organische stof per
hectare.
4. Uitgegaan wordt van compost met een gemiddeld droge stofgehalte van 65%, zijnde het gemiddelde gehalte van compost bereidt
met toepassing van de scheidingsinstallaties (zie tabel 4.2.).
5. Jaarlijks wordt dan 6 ton huisvuilcompost per hectare aan de
bouwvoor toegevoegd, dit komt overeen met 4 ton droge stof per
hectare. (Voor de berekening hiervan zijn gegevens gebruikt die
verstrekt zijn door de N. V. Vuilafvoermaatschappij VAM, zie
hiervoor bijlage lil).
6. Een gemiddeld cadmiumgehalte van compost van 2 mg. per kg. droge
stof (scheidingsinstallaties, zie tabel 4.2.). Tevens is een berekening gemaakt voor compost bereidt uit de gescheiden ingezamelde organische fractie van huisvuil, hierbij is uitgegaan van
een cadmiumgehalte van huisvuilcompost van 1 mg. per kg. droge
stof.
7. Cadmiumaanvoer door neerslag van 3.500 mg. per hectare per jaar
(5).

8. Uit de gegevens, verstrekt door de VAM, blijkt jaarlijks 70 kg.
fosfaat per hectare bouwland nodig te zijn. Als uitsluitend
kunstmest wordt gebruikt is de jaarlijkse cadmiumaanvoer hieruit
5,5 g. per hectare bouwland (zie tabel 5.3.). Door de toepassing
van huisvuilcompost kan bespaard worden op het gebruik van
kunstmest. Bij toevoer van 6 ton huisvuilcompost per hectare
resteert nog een jaarlijkse cadmiumaanvoer, door gebruik van
kunstmest, van 4,5 mg. per hectare bouwland.
9. Cadmiumafvoer via de oogst, bij verbouwing van aardappelen, is
1200 mg. per jaar per hectare (5), via het drainwater wordt
eveneen ~ jaarlijks 1200 mg. cadmium per hectare afgevoerd (5).
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10. Bouwland met 3.10

6

kg. grond per hectare (zie hiervoor par.

2.1.).

11. Noord-Brabant heeft bijna uitsluitend akkerbouw op zandgronden. Uit gegevens van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Haren blijkt het huidige gemiddelde cadmiumgehalte
van deze gronden 0,3 mg. per kg. grond te zijn.
12. Bij de berekening van het cadmiumgehalte van de bodem bij
gebruik van dierlijke mest is ervan uitgegaan dat alle mest
regelmatig over het bouwland van Nederland wordt verdeeld.
Jaarlijks wordt er dan via de dierlijke mest 3,7 g. per hectare
bouwland aangevoerd (zie tabel 5.3.).
De uitkomsten van de berekeningen zijn samengevat in tabel 5.4.
Tabel 5.4.

Cadmiumaanvoer door gebruik van huisvuilcompost
respectievelijk dierlijke mest op bouwland (zandgronden).

Bron

Aanvoer
via huisvuilcompost
via dierlijke mest
via neerslag
via kunstmest
Totaal aanvoer

Cadmiumaan- en afvoer in de bodem bij
gebruik van:
compost met een
cadmiumgehalte
van 2 mg/kg.
droge stof (in
g. per ha. per
jaar)

compost met een
cadmiumgehalte
van 1 mg/kg.
droge stof (in
g. per ha. per
jaar)

8

4

3,5
4,5

3,5
4,5

16

12

varkens- en
pluimveemest
(in g. per
ha. per jaar)

3,7
3,5
7,2

Afvoer
via oogst
via drainwater

1,2
1,2

1,2
1,2

1,2

Totaal afvoer

2,4

2,4

2,4

13,6

9,6

4,8

(in mg/kg grond)

(in mg/kg grond)

Verrijking per ha.
per jaar

1 '2

(in mg/kg grond)

Accumulatie in 100

0,45

0,32

0,16

Huidig cadmiumgehalte van de grond
(zandgronden met
landbouwkm.dig gebruik)
Cadmiumgehalte van
de grond na 100
jaar

0,3

0,3

0,3

0,62

0,46

0,75

......__________...._______.

~r----------11----------'
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Als het maximaal toegestane cadmiumgehalte voor zand- en dalgronden
gesteld wordt op 0,5 mg. per kg. grond dan wordt dit gehalte bij
het gebruik van huisvuilcompost met een cadmiumgehalte van 2 mg.
per kg. droge stof na 45 jaar bereikt, bij toepassing van huisvuilcompost met een cadmiumgehalte van 1 mg. per kg. droge stof na
63 jaar.
Bij de regelmatige verspreiding van varkens- en pluimveemest over
het bouwland in Nederland wordt het maximaal toegestane cadmiumgehalte in de bodem bereikt in 125 jaar. De huidige situatie is, omdat in sommige gebieden grote hoeveelheden dierlijke mest worden
gegeven, ongunstiger. Gaat men uit van een cadmiumaanvoer via
dierlijke mest van 4,7 gram per hectare bouwland in plaats van 3,7
gram per hectare per jaar, dan wordt het maximaal toegestane
cadmiumgehalte van de grond na 106 jaar bereikt.
5.4. Samenvatting
De Wet op de Bodembescherming en de Meststoffenwet zullen een kader
gaan vormen voor de eisen die gesteld zullen worden aan het gebruik
van onder andere huisvuilcompost. Hiermee zullen de te geven hoeveelheid product per oppervlakte-eenheid worden beperkt. In dit
onderzoek zijn berekeningen gemaakt om te komen tot een richtlijn
voor het gebruik van huisvuilcompost. Uitgegaan is van akkerbouw op
zandgronden (de meest gevoelige grond) omdat het bouwland in de
provincie Noord-Brabant voornamelijk bestaat uit deze grondsoort.
De berekeningen zijn gemaakt voor een cadmiumgehalte van compost
van 2 mg. per kg. droge stof respectievelijk van 1 mg. per kg.
droge stof. Bij toevoer van 6 ton compost per hectare per jaar
wordt het maximaal toelaatbare gehalte van cadmium in de bodem
(gesteld op 0,5 mg. per kg. grond) dan in 45 respectievelijk 63
jaar bereikt. Als dierlijk mest over geheel Nederland wordt verspreid en de mest regelmatig over het bouwland wordt verdeeld,
wordt het maximaal toelaatbare gehalte voor cadmium in de bodem in
125 jaar bereikt. Dit is na 106 jaar als van een ongunstigere
situatie met betrekking tot verspreiding van de dierlijke mest,
namelijk een aanvoer via varkens- en pluimveemest van 4, 7 gram
cadmium per hectare per jaar, wordt uitgegaan.
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Hoofdstuk 6.

Afzetperspectieven van huisvuilcompost in de akkerbouw in Noord-Brabant

Aan de hand van de uitkomsten van de vorige hoofdstukken kan nu een
beeld gevormd worden van de perspectieven met betrekking tot de afzet
van huisvuilcompost in de akkerbouw in Noord-Brabant. Verschillende
factoren die hierop van invloed zijn, zijn in dit onderzoek behandeld.
Zo is gekeken naar:
- het aanbod van huisvuilcompost als de totale beschikbare hoeveelheid
organische fractie afkomstig van het huishoudelijke afval zou worden
gecomposteerd;
- de jaarlijkse behoefte aan effectief organisch materiaal vanuit de
akkerbouw in Noord-Brabant;
- het aanbod van alternatieve bodemstructuurverbeteraars;
- de producteigenschappen van de verschillende bodemstructuurverbeterende middelen;
- de eisen gesteld aan bodemverbeterende middelen en aan huisvuilcompost
in het bijzonder.
In dit hoofdstuk wordt bekeken of er, gezien het aanbod van alternatieve
bodemstructuurverbeteraars, nog plaats is voor huisvuilcompost als
bodemstructuurverbeterend middel in de akkerbouw, zowel in de provincie
Noord-Brabant als in de afzonderlijke samenwerkingsgebieden. De producteigenschappen van huisvuilcompost worden vergeleken met die van de
concurrerende bodemstructuurverbeterende middelen. De invloed op de
afzet van compost in de akkerbouw, door de te stellen eisen aan de
metaalgehalten van compost, komt aan de orde. Aan het einde van dit
hoofdstuk zijn, in de samenvatting, de conclusies opgenomen.
6.1. Aanbod van en vraag naar effectief organisch materiaal in NoordBrabant
In hoofdstuk 3 is het aanbod van bodemstructuurverbeterende middelen berekend. Tevens is de jaarlijkse behoefte aan effectieve
organische stof vanuit de akkerbouw in Noord-Brabant onderzocht.
Hieruit blijkt dat het totale jaarlijkse aanbod (nog afgezien van
het aanbod van huisvuilcompost) groter was dan de jaarlijkse
behoeft vanuit de akkerbouw aan effectief organisch materiaal,
255.200 ton tegen 58.100 ton (tabel 3.9.).
Zelfs als gestreefd wordt naar een opbrengstverhoging door middel
van een extra toevoeging van organisch materiaal per hectare bouwland overtreft het jaarlijkse aanbod de jaarlijkse behoefte aan
effectieve organische stof in ruime mate (tabel 3.9.).
Het aanbod van organisch materiaal bestaat voor het grootste
gedeelte (95%) uit effectieve organische stof uit dierlijke mest.
In het vorige hoofdstuk (par. 5.2.) wordt gesteld dat, als alle
dierlijke mest wordt geplaatst en over het gehele bouwland in
Nederland wordt verdeeld, er aan fosfaat wordt overgedoseerd. Als
dit niet wordt geaccepteerd kan niet alle dierlijke mest worden
geplaatst. In Noord-Brabant kan een kwart van het jaarlijkse aanbod
van dierlijke mest nog voldoen aan de jaarlijkse behoefte aan
effectieve organische stof vanuit de akkerbouw (zie tabel 3.11).
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6.2. Regionale verschillen in aanbod van en vraag naar effectief
organisch materiaal
Van tabel 3.9. kan worden afgelezen dat er jaarlijks 255.200 ton
effectieve organische stof wordt aangeboden. Hiervan is 242.600 ton
afkomstig uit dierlijke mest dat voor het grootste gedeelte bestaat
uit dunne mest.
In aanbod van en vraag naar effectief organisch materiaal bestaan
in Noord-Brabant regionale verschillen (zie tabel 3.10.). Tot
dusverre is geen rekening gehouden met transport van organisch
materiaal
tussen de verschillende
samenwerkingsgebieden.
De
transportkosten van dunne mest vanuit Noord-Brabant naar mestbehoeftige gebieden bedragen ± I 7,30 per ton dunne mest, zijnde de
transportsubsidie die verstrekt wordt via de Stichting Brabantse
Mestbank (6).
Hierbij is uitgegaan van:
-transport van 142.500 ton dunne mest (zie ook tabel 3.1.);
- gemiddelde transportafstand van 108 km.
- een gemiddelde ophaalbijdrage van de veehouder van I 2,30 per
ton dunne mest;
- een overheidssubsidie van gemiddeld I 5,-- per ton dunne mest.
De ontwateringskasten van dunne mest liggen veel hoger (± I 25,-per ton dunne mest; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne). Daar het aanbod van dunne mest voorlopig niet zal dalen
betekent dat, wanneer de nieuwe Wet op de Bodembescherming en de
nieuwe Meststoffenwet van kracht worden en het gebruik van dierlijke mest zal worden beperkt, het mesttransport in volume zal
toenemen en over grotere afstanden gaat plaatsvinden. Een gedeelte
van het mestoverschot in Oost-Brabant kan dan gebruikt worden in
het westelijk deel van de provincie Noord-Brabant waar de jaarlijkse behoeft aan effectieve organische stof groter is, zeker als
gestreefd wordt naar een opbrengstverhoging door middel van een
jaarlijkse toevoeging van extra organisch materiaal aan de bouwvoor
(tabel 3.10.).
6.3. De houding van de agrarische sector ten opzichte van huisvuilcompost
De Nederlandse cultuurgronden hebben behoefte aan extra orga nische
stof. Jaarlijks blijkt per hectare ± 1500 kg. effectieve organische stof nodig te zijn om het organisch stofgehalte van de
bouwvoor op peil te houden (zie par. 2.1.). Rekening houdend met de
oogstresten komt dit voor de provincie Noord-Brabant neer op een
behoefte aan 58.143 ton effectieve organische stof per jaar (tabel
2. 7.). Als gestreefd wordt naar een opbrengstverhoging door een
extra toevoeging van organische stof zou jaarlijks 106.634 ton
effectieve organische stof in de akkerbouw kunnen worden afgezet.
De grondgebruiker, al dan niet gestimuleerd door de voorlichtingsdienst van land- en tuinbouw, bepaalt hoe aan de behoefte wordt
voldaan en welke organische bodemverbeterende meststoffen daarvoor
i n aanme rking komen. Het overschot aan dierlijke me st is bij de
keuze een belangrijke factor. Het gebruik van dierlijke mest wordt
gelimiteerd door de vrij hoge gehalten aan mineralen (fosfaat en
stikstof). De agrarische sector streeft daarom naar een prioriteltsstelling ten gunste van de afzet van dierlijke mest.
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Het Consulentschap voor Bodem- en Sernestingsaangelegenheden stelt:
'Land- en tuinbouw hebben geen behoefte aan organische (bodemverbeterende) meststoffen afkomstig van de niet-agrarische sector. Waar
deze producten (b.v. rioolslib en compost) wel toepassing vinden in
de land- en tuinbouw betekent dit, afgezien van de zware metalenproblematiek, dat er een evenredige hoeveelheid droge organische
stof in de vorm van dierlijke mest als afval vrijkomt. Daarvoor
moeten weer andere oplossingen worden gezocht. Verschuiving van het
afvalprobleem'.
Als er in een gebied geen overschot is aan dierlijke mest dan staat
het consulentschap voor bodem- en hernestingsaangelegenheden in
principe niet afwijzend ten opzichte van de toepassing van compost
mits de gehalten aan zware metalen laag zijn. Echter in de provincie Noord-Brabant is er een overschot aan dierlijke mest, met name
in het oostelijke gedeelte van de provincie.
6.4. De producteigenschappen van huisvuilcompost vergeleken met die van
alternatieve bodemstructuurverbeteraars
In hoofdstuk 3 zijn de producteigenschappen van de verschillende
bodemstructuurverbeterende middelen behandeld. Voor huisvuilcompost
is hetzelfde gedaan in hoofdstuk 4. Nu wordt nagegaan welke
eigenschappen van belang zijn voor de agrarische sector.
Dit zijn onder andere:
1.
2.
3.
4.

Hoog gehalte aan organische stof.
Hoog gehalte aan voedingsstoffen.
Homogene samenstelling en kwaliteit.
Verwerkbaarheid, transport en verspreiding.

Eigenschappen van bodemstructuurverbeterende middelen die voor toepassing in de agrarische sector niet gewenst zijn:
1.
2.
3.
4.

(Relatief) hoge stikstofconcentratie.
Veel sporenelementen (zware metalen).
Verontreinigingen (glas, hout, zouten).
Stank (voor akkerbouw niet belangrijk).

Per toepassingsgebied worden de producteigenschappen verschillend
beoordeeld. Hier zijn de verschillende eigenschappen van de bodemstructuurverbeterende materialen getoetst aan de eisen die door de
akkerbouw worden gesteld. In tabel 6.1. en 6.2. is een vergelijking
gegeven van de beoordeling van de verschillende materialen door de
potentiële afnemers en adviserende instanties.
In tabel 6.1. wordt een gemiddelde compostsoort, die hoofdzakelijk
bestaat uit champost en Van Maanen-compost (niet gescheiden), vergeleken met andere bodemverbeterende middelen. In tabel 6.2. zijn
de producteigenschappen van de verschillende compostsoorten vergeleken, als referentie is compost van gescheiden ingezameld organisch huisvuil gebruikt.
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Tabel 6.1.

Compost vergeleken met andere bodemverbeterende
materialen op basis van de producteigenschappen
en de gestelde eisen door de akkerbouw.
Dierlijke mest

Compost

Stalmest

Vaste
pluimveemest

+

+

0

zuiveringsslib

Drijfmest

-

0

schuimaarde

+

overigen
groenkunstbemesmest
terdekvrucht

+++

++

- = slechter
0

+

dan compost
gelijk/vergelijkbaar met compost
beter dan compost

Bron: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, 'Afzetmogelijkheden van huisvuilcompost',
in opdracht van Instituut voor Afvalstoffenonderzoek,
Staatsuitgeverij 's-Gravenhage, 9 december 1982.
Tabel 6.2.

Huisvuilcompost vergeleken met ander compostsoorten
op basis van de producteigenschappen en de gestelde
eisen door de akkerbouw.

huisvuilhuisvuilzuiveringscompost
compost
slib
'gescheiden' 'niet gescheiden'

0

V.Maanen

DANO

- -

-

-

champost

++

boomschors

++

- = slechter

+

dan huisvuilcompost 'gescheiden'
beter dan huisvuilcompost 'gescheiden'

Bron: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, 'Afzetmogelijkheden van huisvuilcompost',
in opdracht van Instituut voor Afvalstoffenonderzoek,
Staatsuitgeverij 's-Gravenhage, 9 december 1982.
Bij de tabellen 6.1. en 6.2. passen de volgende opmerkingen:
1. Compost van gescheiden ingezameld organisch huisvuil wordt
gunstiger beoordeeld dan de huisvuilcompost 'niet gescheiden'.
De betere kwaliteit bleek ook reeds in hoofdstuk 4.
2. De gemiddelde compostsoort in tabel 6.1. bestaat hoofdzakelijk uit champost en Van Maanen-compost. In de beoordeling compenseren deze compostsoorten elkaar (10).
3. De producteigenschappen van dierlijke mest, voor het grootste gedeelte bestaande uit drijfmest, worden vergelijkbaar
gewaardeerd met de eigenschappen van compost.
4. Zuiveringssli.b is ongeschikt voor toepassing in de akkerbouw
(zoals L~eds is geconcludeerd in par. 3.2.).
5. De alternatieve bodemstructuurverbeterende middelen worden,
voor toepassing in de akkerbouw, allen hoger gewaardeerd dan
compost.
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6.5. De eisen gesteld aan huisvuilcompost
In hoofdstuk 5 kwamen de richtlijn en de komende wetgeving aan de
orde die de te geven hoeveelheid product per oppervlakte-eenheid
beperken. De beperkingen betreffen zowel mineralen, zoals stikstof
en fosfaat, als de zware metalen. In hoofdstuk 4 zijn de waarden
van verschillende gehalten van diverse soorten compost bereid uit
verschillende uitgangsmaterialen gegeven.
Uit verrichte onderzoeken blijkt voor het gebruik van compost
cadmium het meest kritische metaal te zijn, dat wil zeggen, het
maximaal toegestane cadmiumgehalte van de bodem wordt bij gebruik
van compost eerder bereikt dan de maximaal toegestane gehalten in
de bodem van de overige zware metalen. Daarom hebben wij doorgerekend wat de jaarlijkse cadmiumaanvoer in de bodem is bij gebruik
van huisvuilcompost. Ter vergelijking is ook de jaarlijkse cadmiumaanvoer berekend bij gebruik van varkens- en pluimveemest (tabel
5.4.).
Bij de berekening is onder andere uitgegaan van:
- het huidige cadmiumgehalte van de grond met landbouwkundig
gebruik. Noord-Brabant heeft bijna uitsluitend zandgronden.
Volgens waarnemingen van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid
blijkt het huidige cadmiumgehalte van deze gronden 0,3 te zijn;
- het cadmiumgehalte van compost. Uit tabel 4.2. blijkt het
gemiddelde cadmiumgehalte van compost, geproduceerd met behulp
van scheidingsinstallaties, 2 mg. per kg. droge stof te zijn. Als
er huisvuil gescheiden wordt ingezameld, met name de gescheiden
inzameling van een organische fractie, kan het cadmiumgehalte van
compost verder naar beneden worden gebracht, daarom is in tabel
5. 4. tevens een cadmiumgehalte van compost van 1 mg. per kg.
droge stof doorberekend;
- het maximaal toelaatbare cadmiumgehalte van zandgronden ligt
tussen 0,5-1,0 mg. per kg. grond. Uitgangspunt voor de richtlijn
is het laagste gehalte, 0,5, geldend in de meest ongunstige
situatie, grond met een lage zuurgraad en een laag organisch
stofgehalte.
Uit de berekeningen blijkt dat bij jaarlijks gebruik van huisvuilcompost als bodemstructuurverbeterend middel, na 100 jaar het
cadmiumgehalte van de bodem (uitgangssituatie 0,3) 0,75 respectievelijk 0,62 is geworden. Als dierlijke mest wordt gebruikt, regelmatig verdeeld over het bouwland in Nederland, de bemesting met
kunstmestfosfaat is dan niet meer nodig, wordt het cadmiumgehalte
van de bodem na 100 jaar 0,46 (zie tabel 5.4.). Hierbij dient te
worden opgemerkt dat de huidige situatie met betrekking tot de
verspreiding van dierlijke mest in feite ongunstiger is omdat in
sommige gebieden grote hoeveelheden mest worden gegeven.
Uit het voorgaande kan het volgende worden geconcludeerd:
1. Met de nieuwe wetgeving, Wet op de Bodembescherming en de
Meststoffenwet, zal getracht worden de stijging van het cadmiumgehalte van de grond af te remmen.
2. Bij de verspreiding van dierlijke mest, zeker als deze regelmatig VPrdeeld wordt over het bouwland in Nederland, stijgt het
cadmiufugehalte van de bodem aanzienlijk minder dan bij gebruik
van huisvuilcompost.
3. De gescheiden inzameling van huisvuil, met name de gescheiden
inzameling van een organische fractie, levert een reductie op
van het cadmiumgehalte van huisvuilcompost. Echter voor toepassing van compost in de akkerbouw is een verdergaande reductie
noodzakelijk.
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6.6. Samenvatting en conclusies
In de voorgaande paragrafen zijn verschillende factoren naar voren
gekomen die de afzetperspectieven van huisvuilcompost in de akkerbouw beinvloeden.
Hieruit volgen deze conclusies:
1. De landbouw heeft behoefte aan organische stof, ook hebben de
cultuurgronden behoefte aan een regelmatige dosering extra
organische (mest)stoffen.
2. Het aanbod van effectief organisch materiaal overtreft in de
provincie Noord-Brabant ruimschoots de behoefte.
3. Regionaal gezien is het aanbodoverschot in West-Brabant het
kleinst, echter invoering van de nieuwe Wet op de Bodembescherming en Meststoffenwet zullen het mesttransport bevorderen,
waardoor een deel van het mestoverschot in Oost-Brabant gebruikt
zal kunnen worden in het westelijk deel van de provincie NoordBrabant.
4. Het Consulentschap voor Bodem- en Eernestingsaangelegenheden
stelt dat de 'Landbouw' geen behoefte heeft aan organische stof
afkomstig van buiten de landbouw. De landbouw beschikt zelf over
meststoffen waarmee in de behoefte aan organische stof kan
worden voorzien.
5. Op rioolzuiveringsslib na worden de producteigenschappen van
de alternatieve bodemstructuurverbeterende middelen allen beter
beoordeeld dan die van huisvuilcompost, terwijl drijfmest gelijk
wordt beoordeeld.
6. Van de zware metalen vormt cadmium in huisvuilcompost het voornaamste probleem.
7. In de nieuwe wetgeving zal er naar gestreefd worden de stijging
van het cadmiumgehalte van de bodem af te remmen.
8. Bij de verspreiding van dierlijke mest over de landbouwgebieden
stijgt het cadmiumgehalte van de grond aanzienlijk minder dan
bij toepassing van huisvuilcompost.
9. De gescheiden inzameling van huisvuil, met name de gescheiden
inzameling van een organische fractie, levert een reductie van
het cadmiumgehalte van compost op. Echter voor toepassing van
huisvuilcompost in de akkerbouw is een verdergaande reductie
noodzakelijk.
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Hoofdstuk 7.

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Probleemstelling en onderzoek.
Het afvalstoffenbeleid van de overheid is gericht op beperking van het
ontstaan van afvalstoffen en op hergebruik van het aangeboden afval. Het
grootste gedeelte van het huishoudelijke afval bestaat uit organisch
materiaal (ruim 50%). Een van de mogelijkheden tot hergebruik van deze
fractie is de verwerking tot compost. De haalbaarheid van deze verwerkingsmethode wordt mede bepaald door de afzetmogelijkheden van het
eindproduct. In het kader van het project 'Waste Management' is hier
door M.C. van Nieuwenhuyzen onderzoek naar gedaan. In dit onderzoek
wordt geconcludeerd dat als de totale beschikbare hoeveelheid organische
fractie van het huishoudelijke afval in Noord-Brabant wordt gecomposteerd er jaarlijks een grote hoeveelheid compost vrijkomt en dat afzet
hiervan slechts mogelijk is als het accent van de verkoopinspanning
wordt verlegd naar de akkerbouw. De perspectieven voor afzet van huisvuilcompost in de agrarische sector worden, in genoemd rapport, gunstig
beoordeeld vanwege de grote oppervlakten van de akkerbouw en het feit
dat toepassing van compost goed past in het streven naar kwaliteitsverbetering en opbrengstverhoging van de gewassen, echter onder de voorwaarden dat de prijs van de compost laag is en de kwaliteit aan hoge
eisen voldoet.
De mogelijkheid om aan deze voorwaarden te voldoen zijn in dit onderzoek
onderzocht. Uit dit onderzoek zijn enkele aspecten naar voren gekomen
die de afzetmogelijkheden van huisvuilcompost negatief beïnvloeden. Dit
heeft geleid tot een nader onderzoek naar de afzetmogelijkheden voor
huisvuilcompost als bodemstructuurverbeterend middel ten behoeve van de
akkerbouw in Noord-Brabant.
Daarbij zijn twee factoren die van invloed zijn op de potentiële markt
voor huisvuilcompost ten behoeve van de akkerbouw nader onderzocht:
1. Het overschot aan organisch materiaal (voornamelijk dierlijke mest)
in Noord-Brabant.
2. De eisen gesteld aan bodemverbeterende middelen, met name aan de
gehalten aan 'zware metalen', door richtlijnen en wetgeving.
Conclusies
In het onderzoek naar de potentiële markt voor huisvuilcompost in de
akkerbouw in Noord-Brabant zijn de volgende invloedsfactoren onderzocht:
De verhouding van vraag naar en aanbod van organisch bodemverbeterende
middelen in de akkerbouw in Noord-Brabant.
- De afzetmogelijkheden van huisvuilcompost worden in Noord-Brabant
negatief beïnvloed door een overschot aan organisch materiaal (voornamelijk bestaande uit dierlijke mest). Uit onderzoek naar de regionale verschillen in Noord-Brabant in het aanbod van organische stof
blijkt dit overschot vooral voor te komen in de samenwerkingsgebieden
in Oost-Brabant. Er mag echter worden verwacht dat door invoering van
de beperkende maatregelen, in de komende wetgeving, het mesttransport
zal worden bevorderd, zodat de dierlijke mest (voornamelijk drijfmest)
beter over het bouwland in Noord-Brabant zal worden verdeeld.
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De producteigenschappen van alternatieve bodemstructuurverbeterende
middelen.
- De producteigenschappen van alternatieve bodemstructuurverbeterende
middelen worden allen beter beoordeeld dan die van huisvuilcompost,
terwijl drijfmest gelijk wordt beoordeeld. Huisvuilcompost heeft een
hoog organisch stofgehalte en een laag gehalte aan voedingsstoffen,
voor drijfmest geldt dat juist andersom. Het naast elkaar gebruiken
van beide materialen biedt echter geen perspectieven daar dan de
bouwvoor of aan zware metalen of aan mineralen wordt overgedoseerd.
De eisen gesteld aan bodemverbeterende materialen in richtlijnen en
wetgeving.
In de nieuwe wetgeving zal er naar gestreefd worden de stijging van
het gehalte aan 'zware metalen' in de bodem af te remmen. Van de zware
metalen vormt cadmium het voornaamste probleem. Van de verbetering van
de huidige composteringstechnieken wordt niet verwacht dat het earlmiurngehalte van huisvuilcompost verde~ terug kan worden gebracht dan
2,0 mg. per kg. droge stof van compost . Gescheiden inzameling van een
organische fractie levert wel een reductie op van het cadmiumgehalte
van compost, echter voor toepassing van huisvuilcompost in de akkerbouw is een verdergaande reductie noodzakelijk. Hierbij dient te
worden opgemerkt dat een verbetering van het composteringssysteem niet
mag leiden tot een hogere prijs van huisvuilcompost daar, gezien de
marktomstandigheden, de prijs van compost laag zal moeten zijn.
Uit de beschreven factoren resteert de vraag of er huisvuilcompost van
goede kwaliteit en lage prijs gemaakt kan worden en of er dan, naast de
in de agrarische sector reeds voldoende aanwezige hoeveelheid organische
stof, afzetmogelijkheden zijn voor huisvuilcompost in de akkerbouw.
Aanbevelingen
Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen een aantal aanbevelingen
worden gedaan.
- Verder ontwikkelingswerk naar een techniek van compostering waarmee
het gehalte aan zware metalen in huisvuilcompost zodanig wordt verlaagd dat landbouwkundige bezwaren kunnen worden weggenomen.
Onderzoek naar de meest efficiënte wijze van gescheiden inzameling van
huishoudelijk afval. Uit analyses blijkt dat de maatregelen bijzonder
effectief zullen moeten zijn om een compost te verkrijgen met een
cadmiumgehalte van 1,0 mg. per kg. droge stof in compost.
Een gezamenlijke aanpak en coördinatie met betrekking tot het bepalen
van een standpunt ten aanzien van de landbouwkundige toepassingen van
rest- en afvalstoffen van het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het Ministerie van Landbouw en de georganiseerde Landbouw.
Onderzoek naar alternatieve aanwendingsmogelijkheden van huisvuilcompost zoals:
Productsamenstelling: het onderzoeken van afzetmogelijkheden van
een mengsel van dierlijke mest en compost.
Exportmogelijkheden: het onderzoeken van mogelijkheden voor
uitvoer van organische stof.

*

De voornaamste cadmiumbronnen, pigmenten en batterijen, worden met de
huidige technjqken reeds van de organische fractie gescheiden (N.V.
VuilafvoermaaLschappijk VAM).
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Plaats
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medewerker Fa. Boon
VAM

Rucphen
Utrecht

23-03-1984
12-04-1984

Fa. Boon
VAM

Utrecht
Wijster

12-04-1984
18-04-1984

VAM
onderzoeker afzetmarkt compost
VAM
Consulent voor de
akkerbouw
Bedrijfsleider Stichting Brabantse Mestbank
onderzoeker VAM
Werkgroep Compost

Mierlo

26-04-1984

Tel.
Amsterdam

mei 1984
10-05-1984

Waalre

17-05-1984

Tilburg
Eindhoven
Leidschendam
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24-05-1984
29-05-1984
08-06-1984
12-06-1984
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13-06-1984
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09-07-1984
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Tilburg
13-07-1984
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Bijlage Il

De samenwerkingsgebieden in Noord-Brabant

West-Brabant
Bergen op Zoom
Dinteloord c.a.
Fijnaart c.a.
Halsteren
Hoeven
Huijbergen
Breda
Aalburg
Baarle Nassau
Breda
Chaam
Dussen
Et ten-Leur
Geertruidenberg
Tilburg
Alphen c.a.
Berkel Enschot
Diessen
Dongen
Gilze en Rijen
Goirle
Waalwijk
Drunen
's-Gravenmoer
's-Hertogenbosch
Berlicum
Boxtel
Den Dungen
Esch
Heeswijk-Dinther
Cuyk
Beers
Boxmeer
Cuyk c.a.
Grave
Helmond
Aarle-Rixtel
Asten
Bakel c.a.
Beek en Donk
Eindhoven
Best
Eindhoven
Geldrop
Heeze
Leende

*

Nieuw-Vossemeer
Ossendrecht
Oudenbosch
Oud en Nieuw Gastel
Putte
Roosendaal c.a.

Rucphen
Standaarbuiten
Steenbergen
Willemstad
Woensdrecht
Wouw

Hoge en Lage Zwaluwe
Klundert
Made en Drimmelen
Nieuw Ginneken
Oosterhout
Prinsenbeek
Raamsdonk

Rijsbergen
Terheijden
Teteringen
Werkendam
Woudrichem
Zevenbergen
Zundert

Haar en
Hilvarenbeek
Hooge en Lage Mierde
Loon op Zand
Moergestel
Oisterwijk

Oost-West-en
Middelbeers
Tilburg
Udenhout

Heusden
Sprang-Capelle

Waalwijk
Waspik

Helvoirt

Schijndel
St. Michielsgestel
Vlijmen
Vught

~s-Hertogenbosch

Liempde
Nuland
Rosmalen
Haps
Mill
Oeffelt
Oploo

Vierlingsbeek
Wanroij

Deurne
Gemert
Helmond
Lieshout

Mierlo
Someren

Nuenen
Oirschot
Son c.a.
Valkenswaard
Veldhoven

Waalr~

Budel
Maarheeze *
*
St. Oedenrode

Budel en St. Oedenrode horen in werkelijkheid tot geen enkel samenwerkingsverband. Maarheeze maakt onderdeel uit van Streekgewest Weert.
Gezien d~ geografische ligging zijn deze gemeenten ondergebracht
bij Samenwerkingsgebied Eindhoven.
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Kempenland
Bergeyk
Bladel
Eersel
Oss
Berghem
Geffen
Heesch
Uden/Veghel
Boekel
Erp

Hoogeloon c.a.
Luijksgestel
Reusel

Riethoven
Vessem c.a.
Westerhoven

Lith
Me gen
Nistelrode

Oss
Ravenstein
Schaijk

Uden
Veghel

Zeeland

Bron: Voorontwerp Afvalstoffenplan, Provincie Noord-Brabant.
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Bijlage lil

Berekening aanbod hoeveelheden huishoudelijk afval
en huisvuilcompost in de verschillende samenwerkingsgebieden

Bij de bepaling van het (theoretisch) aanbod van huisvuilcompost en de
daarin aanwezige hoeveelheid effectieve organische stof in NoordBrabant zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
1. Het aantal inwoners in elk samenwerkingsgebied op 1-1-1984 (opgave
Centraal Bureau voor de Statistiek)
2. Een gemiddelde van 290 kg. afval per inwoner in Nederland (opgave
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne).
3. Een aandeel van de organische fractie in het huishoudelijke afval
(excl. hout-en papierafval) van 51,9% (opgave RIVM).
4. De verwerking van de totale beschikbare hoeveelheid organische
fractie van het huishoudelijke afval tot compost. In dit onderzoek is
rekening gehouden met een gedeelte van de organische fractie dat niet
beschikbaar is voor compostering omdat niet de totale organische
fractie van het huishoudelijke afval kan worden afgescheiden. Volgens
gegevens van de N.V. Vuilafvoermaatschappij VAM is het aandeel van de
organische fractie dat kan worden gecomposteerd ± 40% van het totale
huishoudelijke afval.
5. Va n deze fractie treedt door broeiverlies bij de compostering een
gewichtsreductie op tot ± 40% (opgave N.V. Vuilafvoermaatschappij).
6. In dit onderzoek i s ook rekening gehouden met een gede elte van de
verkregen compost dat niet afzetbaar is als bodemstructuurverbeterend
middel (te grof, te veel verontreinigingen, zoals glas en plastics).
Dit residu bedraagt ± 10% van het gewicht van het uitgangsmateriaal
(totale hoeveelheid huishoudelijk afval) en wordt wel gebruikt als
afdeklaag voor stortplaatsen (VAM).
7. De huisvuilcompost (± 14% van het gewicht van het uitgangsmateria al)
heeft een gehalte aan droge organische stof van ± 18% (zie ook tabel
4.2.) en een jaar na toediening aan de bouwvoor is nog ± 60% van de
organische stof in de bouwvoor aanwezig (N.V. Vuilafvoermaatschappij
~AM).

De uitkomsten van de uitgevoerde berekeningen zijn vermeld in tabel
III.l.
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Tabel III.l.

Samenwerkingsgebied

Berekening van de aangeboden hoeveelheden huishoudelijk afval, huisvuilcompost en effectieve organische stof

aantal
inwoners

jaarlijks aanbod (in tonnen)
huishoude- organisch
fractie
lijk
afval

West-Brabant
Breda
Tilburg
Waalwijk
's-Hertogenbosch
Cuyk
Helmond
Eindhoven
Kempenland
Oss
Uden/Veghel
Noord-Brabant

huisvuilcompost

eff.org.
stof

224.499
363.533
306.174
65.892

65.105
105.425
88.790
19.109

26.042
42.170
35.516
7.643

9.115
14.759
12.431
2.675

984
1.594
1.343
289

242.567
79.162
173.590
410.334
100.848
78.612

70.344
22.957
50.341
118.997
16.760
29.246
22.797

28.138
9.183
20.136
47.599
6.704
11.698
9.119

9.848
3.214
7.048
16.660
2.346
4.094
3.192

1.064
347
761
1. 799
253
442
345

2.103.003

609.871

243.948

85.382

9.221
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