SWILL/GFT
GFT staat voor groente-, fruit- en tuinresten. Soms wordt ook de term GFE gebruikt (groente-, fruit- en etensresten). GFT in de context een kantoorpand
betekent in de praktijk: schillen en klokkenhuizen. Swill is de benaming voor gekookte etensresten. Vaak komt deze stroom vrij in restaurants, denk aan:
brood, sauzen, aardappelen, eierschalen, fruit, zuivelproducten en groente.

weggooien
Keukenpersoneel gooit
etensresten (swill) in een
afvoerbuis in de keuken.

DRIE MANIEREN VAN GFT
INZAMELING. KAN HET
NIET SIMPELER?
Rijnstraat 8 kent 3 manieren van GFT-inzameling.
Via een swill tank met afvoerbuis, via swill containers
bij de afruimband en in de spoelkeuken, en via GFT
prullenbakken ın de kantoren. Kan dit niet samen in
de swill tank?

Bezoekers van het
restaurant gooien
etensresten bij de
afruimband in een
rolcontainer.

Bezoekers en bewoners
gooien in kantoren en
publieke ruimtes GFT in
afvalbakken met groene
zakken van bioplastic.

verzamelen
Aansluitingen op de swill tank
Naast de aansluiting in de restaurantkeuken is er een extra
aansluiting in restaurant Hofhouse onderin het pand van
Rijnstraat 8.

Swill wordt in
een grote tank
opgeslagen

Er is een biovergister, die een
minuscule hoeveelheid swill kan
vragen aan de swill tank.

Rolcontainers gaan
naar de expeditie.

Een speciale geautomatiseerde verbinding tussen de swill tank
en de biovergister maakt dit mogelijk.

BIOVERGISTER BLIJKT
NIET WERKZAAM EN NIET
BEDOELD VOOR GFT
VERGISTING

22.140 KG

GFT+ Swill 2019
In rapportages zijn
gft en swill
samengevoegd.

inzamelen

In de expeditie
onderin het
pand controleert
een ‘verdeler’
de afvalzakken
op vervuiling.

Is de zak vervuild?
Nee

In de duurzaamheidsverslagen van IenW wordt al jaren
gesproken over ‘een SWILL-tank met vergister in
onze kelder. De tank zet de ontlasting en al ons gftafval om in biogassen waarmee we weer het tapwater
verwarmen’ (IenW Duurzaamheidsverslag 2017).
Tijdens dit onderzoek bleek er grote onduidelijkheid
over de werking van de biovergister te bestaan. De
installateur van de swill tank (Greenpoint Solutions)
stelt dat de biovergister als hoofdfunctie heeft om
afvalwater te zuiveren. De biovergister voegt enkel op
verzoek kleine beetjes swill toe als katalysator voor het
vergistingsproces. Het systeem is nooit bedoeld om ‘al
het gft-afval’ te vergisten.
Ook blijkt dat de biovergister al jaren niet
werkzaam is vanwege een probleem met lucht in de
afvalwaterstroom. Naar aanleiding van dit onderzoek is
actie ondernomen om de vergister weer werkzaam te
krijgen en het luchtprobleem op te lossen.

Olthuis pompt de swilltank een
aantal keer per jaar leeg met
een inzamelwagen.

Schoonmakers verzamelen
de zakken op rolkarren.

De verdeler gooit
onvervuilde zakken
met afval in een
GFT rolcontainer.

Ja

Vervuilde zakken gaan in een
perscontainer voor restafval.

Een inzamelwagen van Semler
haalt de containers met GFT en
swill op en zet schone terug.
De kosten voor afval worden
berekend a.d.h.v. een
branchegemiddelde en het
aantal containers.
In Amsterdam leegt Semler
de GFT / Swill containers
en verwerkt deze in 2 lijnen:
verpakt en onverpakt.

Olthuis verwerkt de swill
stroom in een vergistingsinstallatie tot groen gas.

Medewerkers controleren
de GFT stroom op vervuiling.
Lichte vervuiling halen
zij er handmatig eruit.
Verpakkingszakken worden
verwijderd.

Bioplastic verpakkingszakken
gaan naar restafval en
worden verbrand.

verwerken

De schone GFT stroom
wordt vermoest en naar een
vergistingsinstallatie gepompt.
TWIJFELS OVER HET NUT
VAN FIJNMAZIGE GFT
INZAMELING IN KANTOREN
Afvalverwerker Semler (onderdeel van Renewi) geeft
aan dat het lastig is om GFT verpakt in zakken te
verwerken. Zij hebben liever onverpakt GFT. Ook uitte
Semler in een gesprek twijfels over het milieutechnische
nut van een dergelijk fijnmazige inzameling van
GFT in kantoorpanden: er zijn veel verpakking, veel
(handmatige) handelingen, en veel vervoersbewegingen
nodig voor deze relatief kleine materiaalstroom.

Een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Afdeling Duurzaamheid en Huisvesting.
Oktober 2020

Semler zet GFT in een
vergistingsinstallatie om in
methaangas waarmee stroom
wordt opgewekt.

BIOPLASTIC GFT
AFVALZAKKEN WORDEN
VERBRAND
De groene bioplastic zakken op de Rijnstraat 8 zijn
bedoeld om af te breken in de afvalverwerkingsprocessen. In de praktijk is dit echter niet mogelijk;
de afbreektijd van bioplastic is te lang. De goed
bedoelde bioplastic zakken worden nu verbrand.

Na vergisting blijft als
restproduct digestaat over,
dat naar een verbrandingsinstallatie gaat.

