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Van GFT naar Compost !

?



GFT inzameling en verwerking

• Gestart in 1994 (verplicht)

• In Nederland: 20 installaties waarvan 10 met voorgeschakelde vergister

• 2020: inzameling: 1,7 miljoen ton GFT

• Productie en Afzet compost circa 700.000 ton

• Geen wettelijke eisen aan kwaliteit GFT, 

• wel wettelijke eisen aan kwaliteit compost. 



Ontwikkeling vervuiling GFT (sorteeranalyses) 
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GFT in de praktijk!!!!!



• Bijdrage GFT inzameling en verwerking aan VANG doelstelling staat 
onder druk. (GFT = 18 %)

• 4,3 % vervuiling leidt gemiddeld in Nederland gemiddeld tot 10-15 % 
zeefresidu wat gestort of verbrand wordt. (dus scheidingsrendement 
is laag)

• Aandeel compost uit 1 ton GFT daalt en hoeveelheid residu neemt 
toe.

Recyclingpercentage onder druk !



Interventies door BO Akkerbouw hebben geleid tot steeds strengere 
normen voor Keurcompost  (BRL = Beoordelingsrichtlijn)
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glas overige verontreiniging wettelijke norm

Steentjes: 

De norm voor 

steentjes is met 

ingang van 1 

april 2021 

verlaagd van 2% 

naar maximaal 1 

gewichts % op ds

en vormt 

daarmee een 

groot probleem 

voor groen-

composteerders.



Compost 

• Grootste problemen met glas en 
plastic 

• Maximale deeltjesgrootte 
noodgedwongen circa 10 mm 

• Analysemethode gebaseerd op 
fractie > 2 mm 

• Norm is te streng om betrouwbaar 
te meten.  

• Groencompost grootste probleem 
steentjes > 1 % op ds. Voorbeeld:  verontreinigingen in 4 liter compost.



Technische uitdagingen 

1. Folies van verpakkingen. Haakt, plakt aan organisch en is daarom lastig 
te windshiften, stofproblemen en een hele luchthuishouding met filters 
tot gevolg. Hoe kleiner de fractie, hoe problematischer.

2. Harde plastics van verpakkingen. Vooral als het kleine delen zijn is dit 
een groot probleem. Er is geen machine met grote capaciteit op de 
markt die deeltjesgrootte onder 15 mm kan scheiden.

3. Non ferro metalen: naalden, spijkers, paperclips, nietjes, bestek, 
bekabeling. Een dure techniek voor heel weinig vervuiling. 

4. Papier resten: verteren wel, maar langzaam, dus vallen op in compost 
als vervuiling. 



Technische uitdagingen 

1. Hydrokorrels: licht en rond. Moeilijk te scheiden met hedendaagse 
harddeelscheidingsmachines. Is een soort “buitencategorie” in de 
groep steentjes/glas, door aparte fysieke eigenschappen.

2. Vlakglas: Gedraagt zich als “organische” delen in de hedendaagse 
harddeelscheidingsmachines van compost. Het lijkt erop dat 
ontstenen/glas verwijderen uit compost naar een 2-traps scheiding 
moet gaan in de toekomst. 

3. Grof hout/Steen: Gelijke massa/volume verhouding. Gedraagt zich 
hierdoor hetzelfde. Doel is stenen verwijderen, maar er komt gratis 
hout bij. Gevolg is dat er is altijd een extra stap nodig om deze twee 
stromen weer te scheiden.

4. Textiel: Categorie harde plastics. In de fijne fractie niet te verwijderen



Ervaringen 

• Gecombineerde technieken werken niet ! (bijv ontstenen + 
windziften)

• Noodzaak om de opwerking van compost steeds meer in 
(deel)fracties te moeten splitsen om tot goede 
opwerkingsresultaten te komen.

• Wet van behoud van ellende (je lost een probleem op maar je 
creëert een nieuw probleem)

• Nog fijner zeven kan bijna niet.



Stellingen 

• Moet je het probleem aan de voorkant oplossen (GFT) of aan de 
achterkant (compost)?

• Voorverkleinen is killing!

• Gaan een hoog scheidingsrendement en een goede kwaliteit 
compost samen?

• Lopen we technisch tegen (onze) grenzen aan?


