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Verwerking composteerbare materialen 



1. Werking composteerinstallatie  
 

2. Organische inputstromen 
 

3. Verwerking composteerbare materialen 



 
 Aërobe, gesloten compostering (start 1996) 

 
 IN    : 47.000 ton gft en oba  
 OUT : 16.000 ton compost (Vlaco-label) 

 
 10 werknemers 

 
 Processtappen : 

 1) Voorbewerking 
 2) Composteren 
 3) Nabewerking 
 4) Narijping 

1. Werking composteerinstallatie EcoWerf 



1) VOORBEWERKING 
 Visuele controle 
 Zeven 
 Verkleinen 
 Ontijzering  
 Stokken verwijderen 



2) COMPOSTHAL 
 Omzetten 
 Beluchten 
 Bevochtigen 

 
Condities hal 
 100% RV 
 CO2 -> 12 000 ppm 
 NH3 -> 100-200 ppm 
 45°C 



3) Nabewerking 
 Zeven 
 Ontijzeren 
 Verwijderen steentjes 
 Verwijderen plastiek 

3 fracties : 
 0-10mm 
 10-40mm 
 40+ 



4) Narijping 
 Omzetten 
 Bevochtigen 
 Beluchten 



Verblijftijd organisch materiaal 

5 weken 

5 weken 

Zeving 



 Ontheffing (FAVV) 
 Mestboekhouding en mestafzetdocumenten (VLM) 
 Keuringsattest met Vlacolabel (VLACO) 
 Begeleidend document 
 Samenvatting analyses 

Wetgeving 



Wettelijke verplichting (verkoop compost)  
-> strenge audit 

 
100 % garantie hygiënisatie 

(plantenziekten, onkruidzaden …) 
 

Weinig verontreinigingen 
(glas, steentjes, plastiek, zware metalen …) 
 

Gestabiliseerd  
 

Gegarandeerd gehalte organische stof = 16 % 
    

Keuringsattest (Vlaco)  



 Compost EcoWerf heeft Vlaco-label : 
 Intensievere procesopvolging 
 Meer staalnames  
 Meer administratieve controles door Vlaco 
 
 

 Garanties bovenop Vlarema-normen:  
 Minimum 18% OS (ipv 16%) 
 Minimaal 55% DS (ipv 50%) 
Minder onzuiverheden (0.25% ipv 0.50%) 

Vlaco-label 



 Gft 
 Bermgras 
 Gras en blad 
 OBA 
 Composteerbare materialen (gft/OBA) 

 Zakjes (-> 1 miljoen/jaar) 
 Bekers, borden,... 
 Verpakkingen 
Voorwaarde (gft) : home OK compost-label 

2.  Organische inputstromen (aanvoer EW) 



3.  Verwerking composteerbare materialen 

a) Waarom 
b) Welke 
c) Testmethode 
d) Resultaten 
e) Aandachtspunten 



a)  Waarom ? 
 Besparing fossiele grondstoffen, lagere CO2 voetafdruk 
 
 Toekomst -> vnl. productie uit restmaterialen en afvalstromen 
 
 Bedrijfsvoering EcoWerf  -> maatschappelijk verantwoord ondernemen 

 
 Composteerbare plastieks : niet bij fractie zachte plastieks -> vervuilen 

samenstelling 
 
 Vraag naar testen/afzet is zeer groot 
 Weinig verwerkers (compostering) ? 
 Snelgroeiende markt >< kunststoffoliefabrikanten 
 Interesse vanuit buitenland (Finland, Polen, Zweden,…) 
 Organisatoren festivals -> verplichtingen 
 Uitbreiding definitie gft -> gemakkelijkere afzet 

 
 



 Dichtslibben beluchtingsvloer composthal vermijden 



b)  Welke materialen ? 

 PLA 
 karton 
 suikerriet, bagasse 
 palmblad 
 hout 
 papier, cellulose 
 Mater-Bi 
 zemelen 
 avocadopitten 
 … 



  



c)  Testmethode 
 Test in containers (gaten -> afvoer water) 
 Toevoeging vers organisch materiaal 
 Opstelling in composteerhal (45°C luchttemp. en 100% RV) 
 



Wekelijks : opvolging + mengen met vers organisch materiaal + bevochtigen 
 
 Minimum 8 weken opvolging 
 
 Temperatuur organische massa +/- 40°C 
 
 Beoordeling -> composteerbaarheid in installatie EcoWerf ! 

 na 5 weken moet er voldoende afbraak merkbaar zijn 
 In realiteit : betere composteeromstandigheden (50 tot 70 °C + minstens 

40% vochtigheid + machinale bewerkingen) 
 

 Ok -> testvracht -> opvolging -> (eventuele) bevestiging 
 
 Onvoldoende compostering -> verontreiniging in compost of restfractie 
 

 
 



d)  Resultaten 

4 weken 

Composteerbare zakjes 



Composteerbare bekers 

4 weken 



Composteerbare borden 

1 week 



Composteerbare bestekken 

5 weken 



Composteerbare verpakkingsbuffer (houtvezel) 

7 weken 



Composteerbare verpakkingsbuffer (hard schuim -> Ecovio van BASF) 

7 weken 



Composteerbare landbouwfolie 

5 weken 



Award Belgian BioPackaging 



 Compost met biopolymeren -> effect op kieming, wortelgroei en 
bodemorganismen ? (probleem : niet prijs geven info, toxiciteit additieven ?) 

 
 Herbruikbare bekers >< composteerbare bekers 
 Reiniging ? Hygiëne ? Frequentie herbruikbaarheid ? Bier ? Kostprijs ? Afval ? 

 
 Correct inzamelen niet evident (restafval)  
 Juiste infrastructuur + communicatie + controle 

 
 Totaalplaatje bekijken  
 Vb. kartonnen bekers -> FSC gecertificeerd karton (verantwoord bosbeheer) 
 Vb. palmbladeren -> fairtrade certificaat 

 
 Werkwijze composteerinstallatie (vb. PLA) 
 Composteerbare bekers (zetmeel-coating op basis van PLA) 
 

 

e) Aandachtspunten 
 



 Voorstudie belangrijk -> dan product op markt brengen 
 Comp. mosselpotten -> mosselschelpen 
 Comp. tenten -> steunpaaltjes pvc, restafval in tent 
 Comp. schaaltjes voor foodtrucks -> composteert bij contact met lucht 
 

 EN 13432 norm >< composteerinstallaties ? 
 
 Afwegen impact op milieu  
 Productie biopolymeren 

 Geografisch aspect vb. transport bio-PE van Brazilië naar Europa 
 Nodig : meer water, meer meststoffen, meer bouwland, meer verdelgingsmiddelen, 

chemische procedés bij omzetting tot polymeren... 
 Maar : ook nodig voor voedselproductie 

 
 Veel vragen bij organisatoren festivals (welke bekers, verwerkingswijze)  -> 

draaiboek  



Vragen 
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