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1.INLEIDING
Indepraktijkisgeblekendatgasontwikkeling invuilstorten
problemenkanveroorzakenreedstijdensdestortfase,maarvooral
laternaafsluitingvandestortplaats.Indeliteratuur (vnl.uit
deU.S.A.)wordenmeerderevoorbeeldengegevenvanvuilstortplaatsen
waarproblemenzijnopgetreden.OokinNederlandkentmensoortgelijkegevallen,maardezezijnslechtgedocumenteerd.
Bijdeinrichtingvanafgeslotenstortterreinendientmenzich
demogelijkeproblemenveroorzaaktdoorgasontwikkelinggoedte
realiseren,datwilduszeggendatbepaaldevoorzorgsmaatregelen
moetenwordengenomenofdatbepaaldeinrichtingsplannenmoeten
wordengewijzigd.
OpverzoekvandeStichtingVerwijderingAfvalstoffen (SVA)in
Amersfoort iseenliteratuuronderzoek uitgevoerd,omnategaan
welkegegevensreedsbeschikbaar zijnbetreffendedegasvormingin
vuilstorten.Metnamedeomvangendesnelheidvandegasvorming
bepaalt inwelkemateengedurendewelke termijnproblemenkunnen
voorkomen.Degedachteomhetgevormde (brandbare)gastegebruiken
alsbrandstof isnietvreemdmetdeenergiecrisisnogversinhet
geheugen.Demogelijkhedenbetreffendedewinningvanhetgaszullen
indezenotadaaromookwordenbesproken.

2.ANAEROBEGISTINGSPROCESSENINEENAFVALSTORT

Demicrobiologische afbraakprocesseningestortafvaldoorlopen
achtereenvolgens eenviertal stadia (FARQUHARandROVERS,1973):

1.A e r o b e

fase

Inhetpasgestortafvalisaanvankelijknogzuurstofaanwezig.
Doordeaerobeafbraakprocessenwordtdezezuurstofechtervrijsnel
verbruikt (binnenenkeledagentotenkeleweken,afhankelijkvande
verdichtingvanhetafval (FUNGAROLI,1970;ROVERSandFARQUHAR,1973)
Daarnatreedtdandeanaerobefasein,dieintweestadiauiteenvalt.

2.A n a e r o b e , n i e t-me t h a n o g e n e

f a s e ( o o k

wel: z u u r v o r m i n g s f a s e )
Nahetintredenvandeanaerobefasezijnveelalfacultatief
anaerobemicro_organismenwerkzaam,diecomplexeorganischestoffen
hydrolyserentotkleinere,oplosbarecomponenten,zoalslagerevetzuren,eenvoudigesuikers,aminozurenenanderelaag-moleculaire
organischeverbindingen.Dithydrolyseprocesvoltrektzichmeestal
vrijsnel.Naastdevormingvanorganische zureniserindeze
fasesprakevanvormingvanNH ,H O engassenzoalsH enCO .De
micro-organismendiedezeprocessenbewerkstelligenzijntamelijk
tolerantenweinigkieskeurig,ditintegenstelling totdemethaan
vormendebacteriën.

3.A n a e r o b e m e t h a n o g e n e

fase

IndezefasebegintdeproductievanCH..DehiervoorverantwoordelijkebacterieM e t h a n o b a c t e r i u m , dieobligaat
anaëroobis,verkrijgtenergievoordeopbouwvancelmateriaaluit
eentweetalreacties,namelijk
a.reductievanC0„

:C0„+4H^->CH.+ 2 H„0

b.splijtingvanCHCOOH :CHCOOH

•>CH +CO

Overhetalgemeenvindterindezefaseweinig synthesevan
celmateriaalplaats.Anderegeproduceerdegassentijdensdeanaerobe
fasezijn:N alsgevolgvandenitrificatie (begintreedsineen
vroeg stadiumvananaerobie (fase2))enH S alsgevolgvansulfaatreductie (ineenlaterstadiumvananaerobiebijpH> 7).
VoordeproductievanCH zijnvrijspecifiekemilieuomstandigheden

vereist.Demethanogenefasekandaaromgemakkelijkverstoordworden.
Deverschillende stadiaenhetverloopvandegassamenstelling
tijdensdezefasenisweergegeveninfig. 1,waarbijfase3nogis
onderverdeeld ineenniet-stationaireeneenstationairefase.
HetmicrobiologischeprocesvanCH,-vormingisvrijgoedbekenden
wordtindepraktijkveelvuldig toegepastbijdeanaerobevergisting
vanrioolslib.
N 2 ,C0 2 ,H 2 > H 2 S

®
organische
verbindingen

T

^
•^

zuurvormende
bacteriën
(fase H )

organische
zuren

^ > CH4+C02
methaanvormende
bacteriën
(fase UI en I Z )

gassamenstelling (vol.%)
100

-1—«rH-r«

m

tijd na het storten

Fig. 1.Schematischevoorstellingvanhetanaerobeafbraakproces
(A)enhetverloopvandegassamenstelling indeverschillende stadia (B):I=aerobefase,II=anaerobe,
niet-methanogene fase,III=anaerobe,methanogenenietstationairefase,IV=anaerobe,methanogene stationaire
fase

AandebandvanliteratuurgegevenskomenFARQUHARandROVERS (1973)
totdevolgendevoorwaardenvooreenoptimaalverlopenvanhetproces:
-vocht:debacterieactiviteitneemttoemethetvochtgehalte;de
gasproduktieblijktsterk toetenemennahettoedienenvan
wateraanhetafval (MERZandSTONE,1964).Volgens
RAMASWAMY (1970)enSONGONUGA (1970)(geciteerddoor
FARQUHARenROVERS (1973))zoudeCH-produktiemaximaal
zijnbijeenvochtgehalteinhetafvalvan60-80gew.%.
- zuurgraad:deoptimalepHvoordeanaerobegistingvanrioolslib
blijkt6,4-7,2 tezijn;derangewaarbinnenCH-vorming
nogkanoptredenwordtechterruimeropgegeven,namelijk
pH5,5-9,0.
- temperatuur:CH produktietreedtopinhettraject2 - 5 5 C,met
alsgemiddeldoptimum3 0 - 3 5 C.Deliggingvanhetoptimum
hangtechterafvandetemperatuurgevoeligheidvandebacterie:
voorthermofielesoortenligthetoptimumboven44 C,voor
mesofieletussen20en44 Cenvoorpsychrofielebeneden
20°C.
Demethaanvormendebacteriënzijnzeergevoeligvoorabrupte
temperatuursveranderingen,zelfsalishetmaar 1à2 C.
-voedingsomstandigheden:vooreenmaximaleCH-produktie zounodig
zijn,datdebicarbonaatalkaliniteithogerisdan2000mg
CaC0_/l,deammoniumconcentratiehogerdan 100mgNH /l,
2+
deFe -concentratiehogerdan20mg/lendeC/N-verhouding
ongeveer 16.Deconcentratieaanorganische zurenmoetbij
voorkeurniettehoogzijn,voordeazijnzuurconcentratie
steltmendatdezemaximaal3000mgCHC00H/1magzijn.
-redoxpotentiaal:dezemoetlagerdan-200mVzijn.
Ineenvuilstortkanhetvochtgehalte telaagzijn,waardoor
deCH,-vormingnietopgangkomt.Vooralbijdemethodiekvangecontroleerd stortenprobeertmendeinfiltratievanwaterinhet
afvalzoveelmogelijk tevoorkomendoordeoppervlakkige afstroming

tebevorderen.Hetisechternietwaarschijnlijkdateen'droge
stort'ookopdelangeduurtehandhavenis.Verhogingvandegrondwaterstandofinfiltratievanregenwaterkanooknaafsluitingvan
destortplaatsalsnogdeCH-vorming ingangzetten.Ervaringen
wijzeneropdatdeCH-vormingeerstplaatselijkbegintenzich
daarnauitbreidtdoorhetgehelestort.Bijdebiologischeafbraakvanorganischmateriaalkomtwatervrij (vlg.ROVERSand
FARQUHAR (1973)zouditkunnenoplopentot42mmpermeter afval),
zodatookbijeengeringeinfiltratiecapaciteithetprocesop
delangeduuropgangzalkomen.Hetismogelijkdatinhetafval
giftigestoffenvoorkomendiedeCH-vormingbelemmeren.DesalnietteminblijktindepraktijkpraktischaltijdCH aangetoondte
kunnenwordenineenafvalstort.
Desamenstellingvanhetgevormdegasmengselisafhankelijkvan
deaardvandeaftebrekenorganischestoffen (ANDERSONand
CALLINAN, 1970).Papier,planten-enhoutrestenbestaanuitlange
ketensvanhexoses (hoofdzakelijka-eng-glucose),diebij
anaerobeafbraakeengasmengselvan50%CH en50%C0„geven.
Eiwittenwordenafgebrokentotaminozurenenuiteindelijktot
CH ,CO-enNH .Hethierbijgevormdegasmengselbevat circa60%
CH en40%C0„.Vettenwordenafgebrokentotvetzurenenuiteindelijktoteengasmengselbestaandeuitcirca70%CH,en30%C0_.
Bijdeanaerobegistingvanrioolslibontstaateengasmengseldat
circa2delenCH,bevattegen 1deelC0„ (inclusiefvergistingvan
vetten).
Uitgaandevaneengemiddelde samenstellingvanhuisvuil:
(BELL,1964;geciteerddoorANDERSONandCALLINAN, 1970):
vocht
cellulose,zetmeel,koolhydraten
vetten

20,73%
46,63%
4,50%

eiwitten (6,25N)

2,06%

andereorganische stoffen

1,15%

inertedelen

24,93%
100,00%

zouintheorie410litergasperkghuisvuilwordengeproduceerd
meteensamenstellingvan59%CH,en41%C0„.
Metingenopstortplaatsenenlysimeterproevenlatengrote
verschillenzienwatbetreftdegemetengassamenstelling.RHYNE
vermeldtdevolgenderangeinconcentraties:20-90%CO ,0-80%CH,
0-70%N„enminderdan 1%0»,H S , NH„enH„.Hiervoorkunnenals
oorzakengenoemdworden:a)hetafbraakprocesheeftnognietin
allegevallendestationaire,methanogenefasebereikt,b)het
vochtgehalteistelaagvooreenoptimaleCH-productie.Degevoeligheidvanhetprocesvooromstandighedenalsvochtgehalte,
temperatuurenpHisookaanleiding totgroteverschillenin
tijdsduurvandeinfig.1onderscheidenfasen.De 'lag-fase'voor
CH-productienahetintredenvandeanaerobetoestandwordtmogelijkveroorzaaktdoordebehoefteaanvoldoend hogeCO-concentraties(CO fungeertdanalsH-acceptor).FARQUHARandROVERS(1973)
vermeldeninhunliteratuuroverzicht datdestationaire,methanogene
fasebereiktwordtna 180dagen (RAMASWAMY, 1970),na250dagen
(ROVERSandFARQUHAR,1972)of500dagen (BELUCHE,1968).Inde
daarnaoptredendestationaire,methanogenefaseblijftdegassamenstellingongeveerconstant,namelijk50-70%CH en30-50%CO.

3.OMVANGENSNELHEIDVANDEGASPRODUCTIE
Behalveenkelemetingenvandesamenstellingvanhetgasmengsel
invuilstorten (gehaltenaanCH,,CO ,N ,0 ,H„enenkelesporen)
zijnernauwelijksgegevensbekendoverdeomvangendesnelheid
vandegasproductie.Uitdeliteratuur (ANON.,1969;MERZenSTONE,
1964)blijktdatinhetstortalsgevolgvandegasproductieeen
duidelijkverhoogdegasdrukoptreedt indeordevan5à7,5 cmH~0drukmeteenmaximumgemetenwaardevanzelfs32cmH„0-druk.
Erzijnenkelewaarnemingen,dieeropwijzendatdegasproductie
zeerlangkandoorgaan.MacFARLANE (1970)geefteenvoorbeeldvan
eenstortplaatswaar25jaarnaafsluitingbijopgravingbleekdat
verschillende afvalstoffen (vooralcellulosehoudendematerialen)
nogonaangetastwaren.Onlangsuitgevoerdemetingenopeen 12jaar

geledenafgeslotenstortplaatsinWest-Nederland toondenaan,
daternogsteedsvolopCH.-vormingplaatsvond.Bijopgraving
bleekhierdathetafvalnoglangnietverteerdwas.
EenberekeningvanhetStateWaterPollutionControlBoard
ofCalifornia (MacFARLANE,1970)werdgebaseerdopdeaanvankelijk
aanwezigetotaal-Cinhetafvalenopdehuidigeenvroegereafbraaksnelhedenvandekoolstof (gemetenopeenproefstort).Volgensdeze
berekeningzouna57jaar50%vandeoorspronkelijkehoeveelheid
totaal-Czijnverdwenenenpasna950jaarzou90%verdwenenzijn.
Ditduidtopeenwelzeertraagverlopendafbraakproces.
Opbasisvaninlysimeterproevengemetengasproductiesnelheden
isdevolgendeberekening temaken.Aannemenddatdeafbreekbare
organische stofineenafvalstortwordt afgebrokenvolgenseen
eersteordereactie,danis
Pt=Poe-kt

(1)

waarin:P =hoeveelheid afbreekbaarorganischmateriaalop
tijdstipt(kg/tonafval)
P =hoeveelheid afbreekbaarorganischmateriaalop
tijdstip0(kg/tonafval)
k =afbraaksnelheidscoëfficient (dag

)

t =tijd (dagen)
Vervolgensaannemenddatdegasproductieuitafbreekbaarorganischmateriaalmagwordenvoorgestelddoordereactie
2(CH„0) •>nC0„+nCH,
z n

/

(2)
4

danbetekentditdatperkgafbreekbaarorganischmateriaalgevormd
wordt800litergas (bestaandeuit50%C0„en50% CH,).
Degasproductieapertijdseenheidwordtdan(metvgl.(l)):

a=-800-|f=800kPe~kt
ot

O)
O

Alsverondersteld wordtdat 50%vanhetafvalbestaatuit
organischmateriaalendat50%hiervanafbreekbaar isdanisP =
o
250kgafbreekbaarorganischmateriaalpertonafval.

VolgensROVERSandFARQUHAR (1973)bedroegdegasproductie
vanversafvalcirca20liter/dagpertonafval,ditwilzeggen
voort - 0isa=20.Voort=0volgtuitvgl.3:
k =•

(A)
800P

Meta=20enP=250wordtdank= 1x10 dag .

-4

-1

Nuisdeafnamevandehoeveelheid afbreekbaarorganisch
materiaal (P)indetijduitterekenen(tabel 1).Hetverloopvan
3
degasproductie indetijd (m/jaarpertonafval)isweergegeven
infig.2.

Tabel 1.Afbraakvanorganischmateriaalineenvuilstort (vlg.
berekening)

Tijdnastorten
(injaren)

Relatieve hoeveelheid

Gasproductiea

organischmateriaal

(l/dag.tonafval)

(P/P x100%)
0

100%

20

17,5

50%

10

35

25%

5

52,5

12,5%

2,5

70

6,3%

1,25

87,5

3,1%

0,63

1,6%

0,31

105

gasproduktie <m 3 /i°°r per ton afval)
8r-

50
60
70
80
tijd na het storten (in jaren)

Fig.2.Hetverloopvandegasproductie ineenvuilstortmetde
tijd,berekendvolgensvgl.(3)metk= 1x 10 dag en

-4

-1

P =250kg/tonafval

Uitvergelijking 3isookdecumulatievegasproductieover
eengegeventijdsperiodeuitterekenenals:

ƒadt=ƒ800kPQ e

dt

-kt

(5)

ditgeeft:
A t =800Po (1-ek t )
waarinA t detotalegasproductie indeperiode tis.MetdehierbovenaangenomenenberekendewaardenvoorP enkkandande
cumulatievegasproductieA indetijdwordenberekend (fig.3).

(6)

totale gasproduktie
(m 3 /ton afval)
200i-

marktwaarde
totale gasproduktie voor t — c o

(gw/ton afval)
-i16,00

150-

12,00

100-

8.00

-U.00

50
60
70
80
tijd na het storten (in jaren)

Fig.3.Hetverloopvandetotale(cumulatieve)gasproductiemet
detijd,berekendvolgensvgl.(6).Bijdezeberekening
isaangenomendathetgeproduceerdegas50%CH en50%
C0„ bevat

Uitdebovenstaandeberekeningblijktdatdegasproductiezeer
langkandoorgaan.Degemetengasproductievan20l/dagpertonvers
afvalvanROVERSandFARQUHAR levertaannemelijkecijfersvoorde
afbraakop.Inhunliteratuuroverzichtvermeldenzijooktwee
onderzoeksresultatenvanandereonderzoekers,namelijk9,2respectievelijk 1410litergas/dagpertonversafval.Heteerstegetal
ligtineenvergelijkbareordevangrootte.Hettweedegetalis
echterzeeronwaarschijnlijk,aangezienditzoubetekenen (in
bovenstaandeberekening)datalleafbreekbareorganischmateriaal
wordtafgebrokenineentijdsbestekvanminderdaneenhalfjaar.
Volgensdehieruitgevoerdeberekeningenzaldeafbraakvan
hetorganischmateriaalineenvuilstortveletientallenjaren
duren.Erzijnmeerderepraktijkgevallenbekend (afgravenvan
oudevuilstorten)dieditbevestigen,enwaartientallenjaren
nadeafsluitingnogsteedsgaswordtgeproduceerd.
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4.PROBLEMENALSGEVOLGVANDEGASONTWIKKELING

Zoalshiervoorbleekgaathetbijgasontwikkelinginvuilstorteninhoofdzaakomtweegassen,namelijkkoolzuurgas (C0„)en
hetbrandbaremethaangas (CH,).
Hetgevormdekoolzuurgas (vooralinfaseIIenIIIkandeconcentratiezeerhoogzijn;ziefig. 1)iszeergoedoplosbaarinwater
(tot 1688mgCO„/liter).HierbijwordtH„CO„gevormd,waardoorde
pHdaaltenmoeilijkoplosbareCa-verbindingen inoplossinggaan.
Dehardheidvanhetwaterneemttoeenhetwaterheeftdoorde
lagerepHookeengrotereagressiviteittenaanzienvanverschillendeandereverbindingendiehierdoorbeteroplossen (bijv.Fe,
zwaremetalen).Desterkeverontreinigingvanhetperkolatiewater
uiteenvuilstortwordtdanookmedeindehandgewerktdoorde
productievanCO .Hetperkolatiewaterblijkt inderdaad eenzeer
hoogbicarbonaatgehalte tehebben (perkolatiewatervandestortplaatsAmbt-Delden:ca. 14000mgHCO /l).
Devormingvanhetbrandbaremethaangaskan,meeralshet
koolzuurgas,directwaarneembareproblemenveroorzaken.Reeds
tijdensdestortfasekanditaanleidingzijntothetafsterven
vandevegetatieopafgewerktegedeeltenvandestortplaats
(HUDGESetal. 1971).Ooknaafsluitingvandestortplaatskan
schadeaandebeplantingophetafgewerkte stortontstaan.Het
gevormdemethaangas (niet-giftig)zalvanuithetafvalviade
aangebrachte afdeklaagindeatmosfeerontwijken.Indeafdeklaag
zalechtermetbinnendringende zuurstofmethaanoxydatiedoor
methaanoxyderendebacteriënoptreden,waardoor indebodem
anaerobiekanoptreden (HOEKS,1972).Ookbijdikkeafdeklagen
van 1metergrondofmeerkunnendanproblemenvoordevegetatie
ontstaan,vooralvoordedieperwortelendebeplantingen (FUKUSHIetal.,
Verderkanhetmethaangas zichophopeninafgeslotenruimten,
bijvoorbeeld inkelderruimtenvangebouwen,waarbijexplosieskunnen
optreden.Bijzijdelings transportvanhetgasdoordebodem (vooral
mogelijkbijmetafvalgevuldezandafgravingen)kunnenookproblemen
ontstaan ingebouwen indeonmiddellijkeomgevingvandestortplaats.
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Overhetalgemeenzullenertijdensdestortfasegeengebouwengeplaatstwordenophetstort,mogelijkweleenseenschuurofeen
loodsvoorhetopbergenvangereedschappenenhetstallenvan
machinerieën.Naafsluitingvandestortplaatszalechterhetterrein
veelalopnieuwingerichtwordenteneindehetweereenpositieve
functietegeveninhet landschap.Mogelijkebestemmingenvanhet
terreinzijn:park-ofgroengebied,ski-hellingen,sportvelden,
tennisbanen,speelplaatsen,weide-ofbouwlanden,watookwel
gebeurd is,bouw-ofindustrieterrein.Geconstateerdeproblemen
hebbenvooralbetrekkingopgasophopingondergebouwenenverzakkingsverschijnselenalsgevolgvandesteedsvoortgaandeafbraak
vanhetafval.Enkele 'case-histories'zullenhierwordenbesproken
(ontleend aanMacFARLANE,1970).
Geval 1.Tijdensdebouwvaneenopenbareschoolopeenafgewerkte
vuilstortplaatsontdektendewerkliedengasopborreling
inplassenbijdefundering.Hetgasbleekgemiddeld51,3%
CH,tebevatteneninééngevalookeenkleinehoeveelheid
H„.Rondomdefunderingwerdenindebodemontluchtingspijpenaangebracht.Ookdeafgeslotenkelderruimtenen
kruipruimtenonderdeschoolwerdengeventileerd.Periodiek
werdengasmetingengedaan,waarbijbleekdathetventilatiesysteemzeereffectiefwerkte.Driejaarnahetonderzoek
bleeknogsteedsgasgevormd teworden.
Geval2.Rondomeengrootwinkelcomplex,aangelegd opeenoudevuilstort (paalfunderingendoorhetafvalheenindeonderliggendebodem)werdgasontwikkelinggeconstateerd.Ditging
gepaardmetgroteverzakkingen (hierendaartot 15cm)op
deparkeerplaatsenrondomhetwinkelcomplex.Dedienstleidingen (gas,waterenelectriciteit)naardegebouwen
verzaktenook,waardoorveelvuldigbreukenindeleidingen
optraden.Ditleiddetotdeaanbevelingomzulkedienstleidingenooktefunderenoppalen (geldtvooralvooraardgasleidingen).
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Geval3.Ineenwoonwijkkwamineenaantalnaastelkaarstaande
huizengasbinnenlangsdewaterleidingen.Hetgasbleek
veelC0„enCH tebevatten,stonkbovendienenwasafkomstigvaneenaangrenzendevuilstortplaats.Omdegasophopingonderdehuizentevoorkomenwerdenscheurenin
defunderingenengatenindemuren (voorallangsbinnenkomendeleidingen)gasdichtgemaakt.Indiennodigwerdnatuurlijkeofgeforceerdeventilatietoegepast.Heteindadviesluidde,datgeziendelangdurigegasontwikkeling
inhetafval,betergeengebouwenopeenafgesloten
vuilstortplaatsgezetkunnenworden.
Geval4.Ineenrecreatiecentrumopeenafgeslotenstortplaatsdeed
zicheenexplosievoor.Dekelderruimteonderhetgebouw
wasuitvoorzorgalgasdicht gemaakt.Echter,tijdensde
aanlegvaneengasleiding inhetgebouwisergasuitde
bodemonderhetgebouwterechtgekomen,viadeomhulling
vandegasleiding.Doorhetaanstekenvaneensigaretbij
hetuiteindevandezeomhullingontstond eenexplosie.
Gevolgen:2werkliedengedood,6gewonden,gebouwvolledig
verwoest.Hoeweleraanvankelijk twijfelwasoverde
oorsprongvanhetgas,werddeexplosie latermetstelligheidtoegeschrevenaangasuitdevuilstort.Uitlatere
metingenbleekineengebiedvan60meterrondomhet
gebouwbrandbaargasvoortekomenindebodem.
Geval5.OntleendaanRHYNE (1974).IneengebouwvandeNational
GuardArmoryinNorthCarolinakwamenin 19693mensen
omhetlevendooreensteekvlam.Hetvuurwasontstaan
toeneenbewakereensigaretopstakineenruimtewaar
methaanvandeaangrenzende stortplaats terechtgekomen
was.Debodembestonduitgoeddoorlatend zand,waardoor
ookzijdelingstransportmogelijkwas.Hetafvalopde
stortplaatswerdkunstmatigbevochtigd omeenbetereverdichtingtekrijgen.Dezebevochtigingbevordertechter
ookdegasproductie.
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Geval6.OntleendaanRHYNE (1974):in1971kwamen2mensendoor
verstikkingomhetlevenineenmangat.Deoorzaakwasde
aanwezigheidvangas(CCL+CH)afkomstigvaneenvlakbij
gelegenhoutafvalstort.
Zoalsreedseerderopgemerktzalalsgevolgvandegasontwikkeling
ookverzakkingoptreden.Velepublikatieswijzenophierdoorveroorzaakteproblemen,zoalsverzakkingvanparkeerplaatsen,wegenen
ondergrondse leidingnetten.Bijbreukvanwaterleidingenkanversneldverzakkingeneenhernieuwdebiologischeactiviteit (gasvorming)
optreden.Inééngevalgingdoorverzakkingzelfseenheelzwembad
meteenclubhuisverloren.Gebouwenzullenindergelijkesituaties
altijdoppalen (doorhetafvalheen)moetenwordengefundeerd.

5.CONTROLEMAATREGELEN

Indienopeen (afgesloten)vuilstortplaatsproblemenontstaan
tengevolgevandegasontwikkelinginhetafval,zullencontrolemaatregelenmoetenwordengetroffen.Hetzalduidelijk zijnuit
hetbovenstaandedathetwegnemenvandeoorzaak indepraktijkondoenlijkis.Ditzoubetekenendathetvuilstortgeheelzoumoeten
wordenafgegraven.Maatregelenkunnendaaromalleentotdoelhebben
omdegevolgenvandegasontwikkelingtebestrijden.Inhetalgemeen
zalditbetekenendathetontsnappenvangasnaardeatmosfeerzoveel
mogelijkmoetwordenbevorderd.Afgeslotenruimtenondergebouwen
moetenwordengeventileerd,ofweldoornatuurlijkeventilatie
(bijvoorbeeld roostersindegevel),of,alsditnietvoldoendeis
doormiddelvangeforceerdeventilatie.
Langsdegevelsvangebouwenkanmendebodemventilerendoor
sleuvenofkokersgevuldmetgrindaantebrengen.Omechtereen
zoeffectiefmogelijkewerking teverkrijgen,zoudevullingmet
grindbeterachterwegekunnenblijven.Menzoudanventilatiekokers
moeteninstallerenzoalsdatgebruikelijk isbijstraatbomenin
gevalvanaardgaslekkage (HOEKS,1971en 1972).Indienhetbeslist
noodzakelijk isgebouwen teplaatsenopeenafgeslotenstortplaats,
daniseengascontrolesysteemwaarbijdebodemendekruip-en
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kelderruimtenworden geventileerd een eerstevereiste om problemen
tevoorkomen. Devloer van kruip- enkelderruimten moet zoveelmogelijk gasdicht gemaakt worden.Vooral op plaatsenwaar gas-,wateren electriciteitsleidingen het gebouw binnenkomen moeten de gaten
in demuren/funderingen zoveel mogelijk gasdicht gemaakt worden.
Buiten langs de gevel zouvooral bij deze leidingen een goede bodemventilatie bevorderd moeten worden (zie schematische voorstelling
in fig.4 . ) .

ventiLatiepijp
ventilatierooster

kelder of kruipruimte

grond
grind - ^ 3 , ^ 2
.»CJO'IIQ.O,

dienstleiding

X'^OJ01

gasdichte afsluiting'

'I ' v

gasdichte bodemafsluiting

'fundering

Fig. 4. Schematische weergave van enkele gascontrolemaatregelen
bij gebouwen op vuilstortplaatsen

Inverband met het zijdelingse transport van gas door de
bodem naar gebouwen indenabijheid van de stortplaats wordt in
deU.S.A. vaak het aanbrengen van 'gas-barriëres'aanbevolen,
ditwil zeggen langs de randen en op de bodemvan de stortplaats
wordt,vóórdat het afval hier gestort wordt eenmoeilijk doorlatende laag aangebracht zodat het zijdelingse en benedenwaartse transport
van gaswordt belemmerd (HAGERTY et al., 1973). Hierbij dient men
tebedenken dat indeU.S.A. veel stortplaatsen echte 'landfills'
zijn,dit wil zeggen afgravingen opgevuld met afval. Inde literatuur
wordt een voorbeeld genoemd waarbii op 200meter afstand van een
stortplaats nog 10%CH, werd gevonden (ANON, 1969). Dit betrof een
stort ineen grindafgraving terwijl de bodem inde omgeving bestond
uit grof zand n>.-tgrind, in Nederland daarentegen wordt het meeste
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afvalophetmaaiveld gestort,zodathetgashierdoorzijdelings
transportookindeatmosfeerkanontsnappen.
Omhetontsnappenvanhetgasnaardeatmosfeertebevorderen
kunnenventilatiepijpen totdiepinhetafvalwordengeplaatst.
Dezepijpenzijnovereengrotelengtegeperforeerd enkunnenomstort
wordenmetgrind.Hetmeesteenvoudigeisomreedsbijhetstorten
vanhetafvaleendergelijkventilatiesysteemaantebrengen.Bij
sterkegasontwikkelingkanmeneventueelviadezeventi1itiepijpen
hetgasuithetstortpompen.Ookkunneninhetafvalvertikale
grindbanenwordenaangebrachtwaarlangshetgaskanontsnappen
(HAGERTYetal.,1973;LEWICKE, 1972).
Doorhetaanbrengenvaneenventilatiesysteem inhetafval
hoeftmindergasteontwijkenviadeafdeklaag,waardoorde
levenskansenvandevegetatieopdestortplaatstoenemen.

6.MOGELIJKHEDENVOORWINNINGVANHETGAS

InenkeleAmerikaansepublikaties (DAIRandSCHWEGLER,1974;
RHYNE,1974;RICCI,1974)wordtmeldinggemaaktvanideeënen
experimentenmetbetrekking totdewinningvanhetgevormdegas.
Inpar.3zijnreedseenaantalgegevensenberekeningenweergegevenwaaruitdeomvangvandegasproduktieblijkt.
Uitvergelijking (6)inpar.3volgtdatdepotentiëlegasproduktie (t-»•°o)pertonafval200m gas (50%CH,+50%CO)
bedraagt.Deproductiesnelheid neemtechterafindetijd,zodat
dewinningvanhet laatstegaszekernietmeerrendabelzalzijn.
Aandehandvanfig.2kannueenberekeningwordenopgezet
vandejaarlijkswinbarehoeveelhedengas,waarbijwordtaangenomendatslechts50%vanhetgeproduceerdegaskanwordengewonnen
(derestontwijkt indeatmosfeer).Vooreenpasafgeslotenstortplaatsmet500000tonafval (10jaarlangcirca50000tonperjaar
gestort)levertditdevolgendeberekeningop.Bijdeafsluitingis
hetgestorteafvalgemiddeld 5jaaroud,ditwilzeggendathetgas
datindeeerste5jaarwordtgeproduceerdnietmeetelt (ditis
tijdenshetstortengevormd enontwekenindeatmosfeer).
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Indeperiode0-5jaarnaafsluitingbedraagtdegasproductie
3
minimaal5m gasperjaarpertonafval (infig.2:periode5-10
jaar).Hiervanzou50%winbaarzijn,zodatvoordehelestortplaats
3
eenwinbarehoeveelheidgasvan 1250000m/jaarkanwordenberekend.
Opdezelfdewijzeberekend zalgedurendededaaropvolgende5jaar
3
(5-10jaarnaafsluiting)minimaal 1050000m/jaargewonnenkunnen
worden.Indedaaropvolgendeperiodenbedraagtdewinbarehoeveel3
heid: 10-15jaarnaafsluitingminimaal875000m /jaaren 15-20jaar
3
naafsluitingminimaal750000m/jaar.Intabel2iseenoverzicht
gegevenvandehierberekendewinbarehoeveelhedengas (marktwaarde
voorhetongezuiverdegas (50%CH,,50%CO)ishierop 8ct/m

3

gesteld).

Tabel2.Berekeningvandewinbarehoeveelhedengasineenafgesloten
vuilstortplaatsmet500000tonafval

Periodena
afsluiting

0 - 5 jaar
5 - 1 0 jaar
10- 15jaar

Minimaalwinbare Minimaalwinbare Marktwaarde
gashoeveelheid hoeveelheid gas (a 8ct/m)
pertonafval
2,50m3/j
2,10m/j
3

1,75m /j
3

1250000m3/j

ƒ100000,-/'j

3

ƒ 84000,-/j

3

ƒ 70C00.-/J

3

1050000m /j
875000m /j

15-20jaar

1,50m /j

750000m /j

ƒ 60000,-/j

20-25jaar

1,25m3/j

625000m3/j

ƒ 50000,-/j

Eenberekeningvaninvesterings-enexploitatiekostenverbonden
aandewinningzalmoetenuitwijzeninhoeverredezegaswinningeen
rendabelezaakzalkunnenzijn.Deexploitatiekosten zullendanook
vooralbepalenhoelangmenopeenvuilstortplaats zaldoorgaanmet
degaswinning.Steldatdegaswinningalleenindeeerste 10jaar
rendabelis,dankan^/lg.fig.3periode5-15 jaar)totaal50%van
..
3 . .
..
3
2,5miljoenm ,ditis 12,5miljoenm gaswordengewonnenmeteen
totalemarktwaardevanƒ 1,00miljoen (ditisƒ2,00pertonafval).
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Voordeduidelijkheidmoethiernogevengesteldwordendat
bijbovenstaandeberekeningendevolgendeaannamengedaanzijn:
-degasproductie inversafvalbedraagt20litergas/dagperton
afval(gemetenwaardevanROVERSandFARQUHAR,1973)
-degasproductieperkgafbreekbaarorganischmateriaal (CH0)n
is800litergas
-dehoeveelheid afbreekbaarorganischmateriaalinhetafvalis
250kgpertonafval (d.i.25%)
-dehoeveelheid afbreekbaarorganischmateriaalneemtexponentieel
afindetijd (volgensvgl.(l))
- slechts50%vanhetgeproduceerdegasiswinbaar
Watbetreftdeinvesterings-enexploitatiekosten zijnpraktisch
geencijfersbeschikbaar.InLosAngeles (PalosVerdesLandfill)
issindsbegin 1975eengrootexperimentopgezetomvoorlopiggedurendeeenjaarhetgastewinnen,envervolgensnazuivering
(verwijderingvanC0„)teverkopenaanhetplaatselijkgasdistributiebedrijf.Opmeerderestortplaatsen indeU.S.A. lopenproeven
ofwordenproevenopgezet.
Demeestaantrekkelijkemethode lijktomhetgasoptepompen
viainhetafvalaangebrachteventilatiepijpen.OpdeSheldonArletaLandfillinCalifornia (zeergrotestortplaatswaarcirca
3,5miljoentonafvalligt)isgeëxperimenteerdmetdergelijke
ventilatiepijpenwaarbijhetgaswerdverbrand (RHYNE, 1974).De
kostenvanditsysteem,inclusiefdeverbrandingskosten,bedroegen
$0,04pertonafval (ca.10etperton).Vooreenkleinerestortplaats (550000tonafval)wasditbedragietshoger,namelijk
$0,14perton(ca.35etper ton).Deinvloedssfeervanéén
ventilatiepijp isuiteraard afhankelijkvandeaanzuigsnelheid.
BijonderzoekopdePalosVerdesLandfillbleekbijeensnelheid
3
van8,5a 10m perminuutdeinvloedssfeerzichuittestrekken
tot60à75meterrondeen35meterdiepeaanzuigpijp (DAIRand
SCHWEGLER, 1974).Ditkomtneeropongeveer 12m gas/jaarper
tonafval.Hetgasbevattedangemiddeld50,2%CH,,bijhogere
aanzuigsnelheden zakteditgehalteennamdeverbrandingswaardevanhet.gasdienovereenkomstig af.Dekostenvoorhet
reinigenvanhetgas,ditwilzeggenhetverwijderenvanCO en

eventueelH„Steneindedeverbrandingswaarde teverhogen,zijnvrij
hoog.Hetzelfdegeldtvoordecompressievanhetgas.Vooraldeze
kosten (reinigingencompressie)zullentotgevolghebbendatde
gaswinningalleenrendabeltemakenisop grotere,regionale
stortplaatsen.
Hetgaskannazuiveringencompressieaanhetplaatselijkgasdistributienetwordentoegevoerd.Ookkanhetgas,enhiervooris
zuiveringnietnoodzakelijk,terplaatsegebruiktwordenomeenmethaanmotormetdaaraangekoppeld eenelectrischegeneratoraantedrijven.
Bijdehuidigeelectriciteitsprijzenzoudezeelectriciteitsopwekking
winstgevender zijndandeeersteoplossing (RHYNE,1974).

7.CONCLUSIES
Uiteenaantal 'case-histories'blijkt,datgasontwikkelingin
vuilstortenendehiermeegepaardgaandeverzakkingenproblemen
kunnenveroorzaken.Bijhetvaststellenvaneenbestemmingsplan
vooreenafgeslotenvuilstortplaats dienthiermeerekeningte
wordengehouden.Aangeziendeuiteindelijkebestemmingvaninvloed
zalzijnophetontwerpvanendegevolgdewerkwijzeopdestortplaatsmoetreedstijdensdezeplanningsfasedeuiteindelijke
bestemmingwordenvastgesteld (LEWICKE,1972).
Deberekeningen tonenaandatdeontwikkelingvangasineen
vuilstorteenlangvoortdurendproces isentientallenjarenlang
aanleidingkanblijvengeventotproblemen.
Dehoeveelheidvocht inhetafvalheefteengroteinvloedop
debiologische activiteit inhetstort.Bijdemethodevangecontroleerdstortenwordtgestreefdnaarverminderingvaninfiltratie
vanregenwater.Enerzijdszaldaardoorminderperkolatiewaterontstaan,anderzijds zoudegasontwikkeling afgeremdworden.Devraag
isechterofenopwelkewijzedeinfiltratievanregenwater
blijvendkanwordenvoorkomenofgereduceerd.
Concluderendkanmenstellendathetgevaarvoorgasontwikkeling
reëelis,zelfsbijdemethodevangecontroleerd storten.Het.moet
daarombeslistontradenwordenomeenafgeslotenvuilstortplaatste
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bestemmentotbouw-ofindustrieterrein.Ookingevalhetterrein
bestemdwordtvoorrecreatiegebiedmoetdebouwvanbijvoorbeeld
eenrecreatiecentrum,eenkiosk,toiletgebouwen,clubgebouwenen
dergelijkeontradenworden,tenzijafdoendevoorzorgsmaatregelen
getroffenworden (zieonderAanbevelingen).Bestemmingsmogelijkheden
zonderalteveelrisico'szijn:park-ofgroengebied,weide-of
bouwland (metdikkeafdeklaag),voetbalvelden,golfterreinen,speelplaatsen,tennisbanen,opdehellingenmogelijkhedenvoorskieën
enbobsleeën,etc.Bijdeaanlegvansportterreinenismeestalde
bouwvaneenclubgebouw (metkleedkamerentoiletten)onontbeerlijk.
Tijdensdestortfasezoumenhiermeealrekeningkunnenhoudendoor
terplaatsealleeninertafval (puin,asfalt,beton)tedeponeren.
Bovendienzalvooreenafdoendeventilatievandebodemenvan
kelder-enkruipruimtenmoetenwordengezorgd.Inverbandmet
mogelijkeverzakkingenkanhetwenselijk zijnhetgebouw(en
eventueelookdedienstleidingenvoorgas,waterenelectriciteit)
oppalentefunderen.
Opdegrotere,regionalestortplaatsen lijktdetotaalgevormde
hoeveelheid gasvoldoendegrootom onderzoeknaardeeconomische
aspectenvangaswinninginteressant temaken.Ditmoetechterniet
gezienwordenalseenbijdrageaandeoplossingvanhetenergieprobleem (hoogstens2%vandeenergiebehoeftezougedektkunnen
worden),maarwelalseenmogelijkheid tot (rendabel)hergebruik,
waardoordekostenvandeafvalverwerkingkunnenafnemen.Zeker
bijnogverderstijgendeenergieprijzenverdientditaspectde
aandacht.Zoumeninderdaad,voordegrotere,regionalestortplaatsen,
aangaswinninggaandenken,dankanditkonsekwentieshebbenvoor
detevolgenstorttechniek,omdathet afvaldanvoldoendevochtig
moetzijn.

8.AANBEVELINGEN
Aandehandvan literatuurgegevens enervaringenuiteigen
onderzoekkunnenenkeleaanbevelingenwordengedaaninverband
metdeproblemenvangasontwikkeling invuilstorten.Hetuiteinde-
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lijkebestemmingsplanmoetreedsbijdeplanningvaneenvuilstortplaatsaandeordekomen.Hetterreinzounaafsluitingingericht
kunnenwordenalsgroeneruimte,alsrecreatiegebied ofvoorlandbouwkundigedoeleinden (HAGERTYetal.,1973;LEWICKE, 1972).In
eendergelijkbestemmingsplanzullenalleengebouwenmogenvoorkomen,
alsdatonvermijdelijkendringendnoodzakelijk is.Indatgeval
dientmeneengasregelings-encontrolesysteemteontwerpen,dit
wilzeggen:
-kruip-enkelderruimtenvangebouwengasdichtmaken,vooralook
bijbinnenkomende leidingen,zodatvanuitdebodemgeengaskan
binnendringen (debodemvankruipruimtenkanbijvoorbeelddicht
gemaaktwordenmeteenpolyethyleenmembraan,aangebrachtin
tweelagenopeenschoonzandvulling);dezeafgeslotenruimten
moetenvoldoendegeventileerdworden (meestalgevenextra
ventilatieroosters indegevelvoldoendeeffect).
-hetgebouwmoetwordengefundeerdoppalen (doorhetafvalheen)
inverbandmetverzakkingen
-dienstleidingenvoorgas,waterenelectriciteitmoeteneveneens
bijvoorkeuroppalenwordengefundeerd,omleidingbreukbijver-'
zakkingentevoorkomen
-debodem,vooral langsdegevelsvangebouwen,extraventileren
(aanbrengenvangrind langsbuitenkantvandefunderingenventilatiepijpenof-kokers,zieookHOEKS (1972):pag.84)
-ventilatiepijpen aanbrengen totdiep inhetafval (kanreeds
tijdensdestortfasegebeuren);metbehulpvaneenpompkan
eventueelhetgasuithetstortwordengezogen
-methetoogophetontsnappenvanhetgasnaardeatmosfeer
zoudeafdeklaagporeusendoorlatendmoetenzijn (ditisin
tegenspraakmetdehuidigeideevanbeperkingvandeinfiltratiecapaciteitbijgecontroleerd storten).
Behalvebijgebouwenzalhetontwerpenvaneenbodemventilatiesysteem (metventilatiepijpen totinhetafval)inhetalgemeen
ookgunstigzijnvoordeophetstort aangebrachtebeplantingen.
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