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Het 'gecontroleerd' storten neemt een belangrijke plaats in het afvalstoffenbeleid.
Toch moest civiel ingenieur Ljiljana Rodic tijdens haar promotie-onderzoek naar de
zwakke plekken van gecontroleerde storts constateren dat er weinig over is gepubliceerd
in de wetenschappelijke literatuur.
Uit ondervraging van 's werelds topdeskundigen bleek haar dat er nogal wat mis kan
gaan. Onbekendheid met de materie, legale beunhazerij en een groot tekort aan kennis
wat er in een stort gebeurt, zijn daar belangrijke oorzaken van. Een inventarisatie.

het 'zwarte gat' van het milieubeleid
ARNO SCHRAUWE R S
Moderne stortplaats in Schinnen·Spaubeek (Limburg).
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Doorsnede tekening van een moderne vuilnisstortplaats, zoals die momenteel in westerse landen wordt
aangelegd.

Aanleg van de onderafdichting van stort de Boeldershoek op de grens van Hengelo en Enschede.
Met een wegenbouwmachine wordt de ondergrond van zand en bentoniet aangebracht en vervolgens
aangewalst De folie wordt 's nachts teruggeslagen om de regen te weren. De witte tape aan de rand
wordt verwijderd bij het lassen van de naden.

~

g ~~--~==--~--------------------------~~~--~~~~~~~~~

Storten van afval is eigenlijk een brevet van on vermogen: je weet niet wat je met
die rommel moet en gooit het afval maar op een hoop, al of niet op een 'nette'
manier (voorzien van een onderafdichting enzovoort). DeN ederlandse overheid
bepleit, althans in geschrifte, dan ook al jaren voor de vergroting van het
aandeel van hergebruik en herverwerking van afval ten koste van storten
(en verbranden). Dat streven is niet eens zozeer ingegeven door een knagend
géweten over een krakkemikkige manier van afval verwijdering, maar meer door
het ruimtebeslag dat stortplaatsen in dit drukbevolkte land innemen.
Maar hoe het ook zij, stortplaatsen zullen hoogstwaarschijnlijk nooit helemaal
te vermijden zijn. En bovendien zijn er in de loop der eeuwen al vele aangelegd.
De vraag doet zich dan voor: hoe veilig en afdoend is het opbergen van afval in
een 'gecontroleerde' stort (een stort met technische voorzieningen om het
weglekken van milieuschadelijke stoffen te voorkomen)? Het zou natuurlijk zot
zijn als een milieu'oplossing' uiteindelijk zou verkeren in een milieubedreiging. Met die vraag heeft de uit Sarajewo afkomstige Ljiljana Rodic bij de
vakgroep Veiligheidskunde aan de faculteit Wijsbegeerte en Technische Maatschappijwetenschappen van de TU Delft zich de laatste jaren beziggehouden.
Overigens waren de Milieufederatie Zuid-Holland en de Wetenschapswinkel
van de T U Delft de 'bedenkers' van die vraag.
'Uit literatuuronderzoek was me gebleken dat er te weinig is gepubliceerd over
het falen van stortplaatsen met, wat hier genoemd wordt, technische voorzieningen, om daar wetenschappelij ke uitspraken op te kunnen baseren. Daar
kwam bij dat de ervaring die men heeft vooral is gebaseerd op stortplaatsen
zonder voorzieningen, waar het afval dus zà op een stuk grond wordt gegooid.
Als er iets fout gaat bij een gecontroleerde stort heeft men weinig zekerheid over
het hoe en wat. Er is wel ervaring met gecontroleerd storten, maar de meeste
gecontroleerde stortplaatsen zij n vrij nieuw en functioneren nog steeds zonder
problemen.'
De grote leemtes in (gepubliceerde) kennis heeft Rodic doen besluiten haar
aandacht te verleggen naar de experts op het gebied van afvalstort.
'Het probleem is dan: hoe kies je je deskundigen. Ik heb zo'n driehonderd
mensen over de hele wereld uit de verschillende disciplines aangeschreven en
hen gevraagd wie zij als expert beschouwen. Daar zijn vijfendertig namen
uitgerold en die vijfendertig hebben, op een enkeling na, volgaarne h un medewerking aan mijn onderzoek verleend', vertelt de promovenda.
Eén van die weinige aangewezen experts die niet meededen, beargumenteerde
zijn weigering aldus: 'Ondanks dat ik al meer dan twintigjaar ervaring heb met
deze materie acht ik me niet in staat uitspraken te doen'. Op zich een curieuze
maar ook illustratieve uitspraak. Daar staat de zelfverzekerdheid van een andere
expert tegenover die stelde niet te willen praten over korte-termij nfalen
(binnen dertig jaar na sluiting), omdat de huidige techniek zo goed is, dat de
stortplaatsen binnen die termijn niet zullen falen.
De vijfendertig experts zij n door Rodic persoonlijk aan de tand gevoeld over
twee hoofdthema's: de onderafdichting van een stortplaats en het systeem voor
het wegvangen van percolaar (lekwater). Het thema onderafdichting werd weer
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onderverdeeld in korte- en lange-termijneffecten (langer dan dertig jaar). Ze
srt:lde haar vragen aan de hand van een vragenlijst waarbij de deskundigen
volgens een bepaalde methodiek (zie kader pagina 15) moesten aangeven welke
oorzaak ze het meest waarschijnlijk achten van falen van de stort.

Aanleg ~ Het bleek dat bij het korte-termijn-falen van de onderafdichting
volgens de experts de meeste problemen al plaatsvinden bij de aanleg.
'De las van de afdichtfolie was een teer punt, evenals het goed compacteren van
de kleilaag onder de folie', vertelt Rodic. 'Die kleilaag mag volgens wettelijke
voorschriften in veel landen maar een doorlatendheid hebben van niet meer
dan 10-9m(s, wat neer komt op drie centimeter per jaar. Het blijkt heel moeilijk
klei over een groot oppervlak homogeen te verdichten; het gaat vaak om tientallen hectaren. Als andere belangrijke oorzaken van fouten tijdens de aanleg werd
het beschadigen van folie en kleilaag genoemd door, onder meer, het berijden
van de folie (dat mag niet, maar gebeurt toch) of door de uitdroging van de klei.
Sommige foliefabrikanten proberen die problemen voor te zijn, door zelf de folie
aan te brengen.'
Als remedie gaven de experts aan dat tijdens de aanleg er een sluitend
kwaliteitscontrole- en borgingssysteem zou moeten worden gehandhaafd. In
sommige landen gebeurt dat al.
Communicatie ~Een andere bijdrage aan het falen bij de aanleg is de slechte
communicatie tussen ontwerper een aannemer. Meestal wordt een stortplaats
ontworpen voor een opdrachtgever (in Nederland vaak gemeentes) die dan het
werk vergeeft aan een aannemer. Tussen aannemer en ontwerper (meestal een
raadgevend ingenieursbureau) is hoegenaamd geen contact en dus ook geen
terugkoppeling. Tot welke fouten dat gebrekkige contact kan leiden, illustreert
de promovenda met een voorbeeld.
'Bij een ontwerp van een stortplaats had de ontwerper een betonnen pijler
getekend waaromheen ter stabilisatie zand moest worden aangebracht. Zand
was te duur en er werd gekozen voor hoogovenslakken als stabilisatie. Maar in
die slakken zit sulfaat dat samen met water zwavelzuur oplevert. Zwavelzuur
tast het beton aan. Met een goede communicatie tussen ontwerper en aannemer
had dat niet hoeven gebeuren.'
De tweede 'faalgevoelige' periode die de onderafdichting betreft, is de tijd tussen
aanleg en gebruik. Als bij een nieuwe stort na een regenperiode de afvalwagens
hun vuil lossen, spuit het zand tussen de drainagepijpen weg en kan de
onderliggende folie worden beschadigd. Ook als de eerste ladingen afval scherpe
voorwerpen bevatten, kunnen er beschadigingen optreden.
Rodic: 'De beschadigingen kunnen worden voorkomen door eerst één tot twee
meter fijn afval te storten, bijvoorbeeld baggerspecie en geen scherpe en hoekige
voorwerpen, zoals koelkasten. Zorg dat het personeel van de stort goed opgeleid,
gemotiveerd en goed geïnformeerd is. Het lijkt allemaal voor-de-hand-liggend,
maar deze problematiek is vrij nieuw en er verandert veel. In Nederland,
bijvoorbeeld, zijn de jongste richtlijnen voor stortplaatsen met technische voorzieningen van maart vorigjaar en in het buitenland is het niet anders.'
Laag op de ranglijst van faaloorzaken voor de onderafdichting op de korte
termijn, scoren volgens de ondervraagden de verkeerde keuze van de locatie en
de aanwezigheid van gevaarlijk afval. Dat laatste komt doordat er in het huishoudelijk afval dat op de stortplaatsen terechtkomt in verhouding weinig
gevaarlijk afval zit. Ander afval, zoals sloopafval en baggerspecie, mag alleen
gestort worden als het geen gevaarlijke stoffen bevat.

De banen van het twee millimeter dikke folie wordt via verhitting aan elkaar gelast. De beschermende
tape wordt pas op het laatste moment verwijderd. Het lassen van folie is een van de gevoeligste
onderdelen van de milieubeschermende voorzieningen.
Inzet: Close-up van een doorsnede van een dubbele las van de folie. D6or in de ruimte tussen de
twee lassen lucht te pompen, kan de las worden gecontroleerd.

Hoeken in het talud van een stort zijn de vervelendste plekken om aan te leggen. Het compacteren
van kleilagen en het lassen van folie is op die plaatsen erg moeilijk.

Vaag ~ Over de faaloorzaken voor de onderafdichting op de lange termijn
bestaat bij de deskundigen weinig overeenstemming. Het beeld is vaag, vooral
als gevolg van de gebrekkige ervaring (er bestaan nog niet zo lang gecontroleerde storts ), waardoor de experts niet met enige zekerheid uitspraken durfden
te doen over de lange-termijneffecten.
Ze waren het weer wel eens over de belangrijkste faalfactoren over de lange
termijn: het functioneren van het drainagesysteem voor het wegvangen van
percolaar en de materiaalkeuze. Wat dat laatste betreft, bestond er overeenstemming dat er niet één materiaal is dat de onderafdichting van een stortplaats op
de lange termijn waarborgt. Folie houdt het geen honderden jaren uit. En de
doorlatendheid van klei, hoe gering ook, is geen nul. Dat betekent dat, als het
drainagesysteem niet goed functioneert, er gaandeweg toch vervuild lekwater
door de onderafdichting komt. Ook een gecontroleerde stort is op den duur niet
meer adekwaat.
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Na sluiting ~ Rodic ondervond weer veel verschillen in de meningen van
de deskundigen over de keuze van de locatie en het gebruik van de stort na
sluiting.
'Volgens sommigen was die keuze niet erg best. Het zou volgens hen zo moeten
zijn dat er een keuze wordt gemaakt uit de beste locaties, maar een stortplaats
komt vaak daar waar het protest het minst is', zegt Rodic. 'Er is veel protest
tegen nieuwe stortplaatsen, waardoor oude niet-gecontroleerde stortplaatsen,
dus zonder technische voorzieningen, te lang openblijven met alle gevolgen van
dien voor het milieu. Overigens vonden deze experts dat die uitspraak niet gold
voor de stortplaatsen van chemisch afval. Daarvan zijn er maar een paar en daar
zou de keus wel zorgvuldig gebeuren. Andere experts hadden meer vertrouwen
in de procedures. Sommigen zeiden dat de keuze van de locatie onbelangrijk is,
omdat de techniek de problemen die zich daarbU voordoen, toch wel kan
oplossen.'

Ook al is aanleg geheel volgens de regels gebeurd, de exploitatie kan veel verknoeien. Grote scherpe
voorwerpen die direct op de bodem worden gestort, kunnen veel schade toebrengen aan het drainagesysteem en de onderliggende folie.

Andere kwetsbare punten voor de langere termijn zijn de archivering van de
stortlocaties en het gestorte afval, en het geld en verantwoordelijkheid voor het
onderhoud op de lange termijn. Is het langer dan tien jaar geleden dan weet
men, volgens sommige deskundigen, vaak niet meer wat er is gebeurd. De
archieven bestaan wel, maar die weet men niet meer te vinden. Sommige
deskundigen uit Groot-Brittannië en Nederland dachten dat deze problemen
vooral spelen in 'nieuwe' landen (waaronder ook de Verenigde Staten worden
beschouwd) en niet in landen met een lange traditie met eeuwenoude organisaties, zoals de Nederlandse waterschappen. Strenge regelgeving zou moeten
leiden tot een betere samenwerking.

Drainage ~ Het tweede door Rodic beschouwde technische onderdeel van een
gecontroleerde stort, drainage, heeft geen lange-termijnproblemen. Na een
paar decennia functioneert de lekwaterafvang sowieso niet meer. Vers topping
van het drainagesysteem werd door de deskundigen als belangrijkste
(korte-termUn-) probleem beschouwd.

Tunnel onder de stortplaats in het Zuidlimburgse Schinnen. De tunnel is aangebracht om de afvoer
van percolaal en mogelijke lekkages in een vroeg stadium te kunnen waarnemen.
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'Verstopping is het moeilijkst tegen te gaan. Zo'n prop bestaat uit een mengsel
van vaste deeltjes, van micro-organismen en van chemische neerslag', legt de
ot'lderzoekster uit. 'Opmerkelijk is dat de Auglosaksen en de overige Europeanen heel anders tegen dat probleem aankijken. In de Anglosaksische wereld
wordt verstopping beschouwd als een gegeven en zoekt men de oplossing in een
verandering van het ontwerp. De Europeanen daarentegen denken dat het
probleem onvermijdelijk is en dat er iets moet worden gedaan aan het afval zelf.
Minder organisch afval door gescheiden ophalen van huisvuil, bijvoorbeeld,
leidt tot minder micro-organismen.'

METHODE
Omdat er zo weinis is sepub!iceerd over faalrisico's bij stortplaatsen met technische
voorzienif18en, heeft Ljiijana Rodicsekoun voor het in kaart brensen van dat probleem
via het ondervrasen van deskundis en. De deskundis en werdenseselecteerd via een
enquête onder driehonderd betrokkenen. De deskundis en bestreken het hete veld: er zaten
vertesenwoordisers onder van wetenschappelijke instituten (zowel universitair als
commercieel), eisenaars en beheerders van stortplaatsen, van insenieursbureaus en folieproducenten, overheidsvertesenwoordisers enzovoort. Alleen de aannemers waren slecht
(of eisenlijk niet) vertesenwoordisd. Volsens Rodic bleek bij navraas echter, dat de aanwijzins door de experts van de aanle8fase als zwak punt ook door diverse aannemers en
Jo tieproducenten als juist werd ervaren.

Over het waarom van de tweedeling tussen de 'Engelse' wereld en de rest
veronderstelt Rodic dat Amerikanen resultaatgericht zijn. 'Alles kan, als je je
best maar doet. In Engeland heeft het te maken met hun manier van afval verwijdering. De Engelsen zijn niet overtuigd van het nut van een gescheiden
systeem. Men gaat er in Groot-Brittannië meer van uit dat het afval weer terug
moet naar de plaats waar het vandaan komt, naar het milieu. Men was daar
altijd meer voor het verspreiden en verdunnen, dan voor concentreren en
isoleren, zoals men hier voorstaat. Daar valt natuurlijk wat voor te zeggen, want
wat moet je op den duur met je stortplaatsen? Overigens neigen de Engelsen de
laatste jaren meer in de richting van de Europese lijn.'
Een specifiek Nederlands probleem bij de drainage bleken de verschillen in
verdichting van de diverse bodemsoorten. Veen klinkt nu eenmaal veel sneller
en rigoureuzer in dan zand of klei. Een verschil in inklinking kan problemen
opleveren voor een goed functionerend drainagesysteem. Elders schijnt men
niet met dat probleem te zitten.

De onderzoekmethode die Rodic hanteerde, is ontwikkeld door de Delftse hoosleraar
prof. dr. Ros er Cooke. Daarbij worden onder meer de diverse faaloorzaken paarssewijs
verseleken. Van de if18evu!de vrasen!ijsten heeft de promovenda ook bekeken ofde
antwoorden intern consistent waren. Dat bleek voor het oversrote dee! hetseval.
Uitspraken werden alleenseldis verklaard als er een ukere mate van overeenstemmins
tussen de experts bestond. Voor de verwerkins van de antwoordensebruikte u het door
Cooke ontwikkelde prosramma Expo.
De verkresen antwoorden zijn afhankelijk van de specifieke deskundisheid en achtersrond van de ondervraasde. Om de verschillen in antwoorden te verklaren, is het nodis
daarmee rekenins te houden. Rodic stelt dat de manier van vrasen vansroot belans is
voor deseldisheid van de uitspraken.
Dat zou menswetenschappelijke vaardisheden vooronderstellen. Die heeft zij als civiel
insenieur niet, doch u vindt dat de plaatsins van het onderzoek bij de vak& roep
Veilisheidskunde in plaats van bij een faculteit civiele techniek, een voldoendesaramie is
voor de waarde van de bevindins en. In de beBeleidinBscommissie hebben mensen zitrins
die ruime ervarins hebben met menswetenschappelijke onderzoektechnieken in het
alsemeen en deschanteerde onderzoekmethode in het bijzonder, aldus Rodic.

Kennis ~ In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat er te weinig bekend
is over het functioneren en het falen van gecontroleerde starts. Gebruikte
materialen worden getest, maar dat gebeurt vaak op grond van afzonderlijke
parameters. De chemische resistentie, bijvoorbeeld, zou in samenhang met de
mechanische belasting moeten worden getest. En niet één chemische stof maar
een zo waarheidsgetrouw mogelijke combinatie. Ook zou er meer kennis
moeten worden vergaard over wat er nu precies in een afvalberg gebeurt. Dat
daar zo weinig over bekend is, schrijft Rodic niet alleen toe aan de geringe
neiging om in zoiets onaangenaams als afval te spitten, maar vooral ook aan het
ontbreken van commerciële belangstelling daarvoor. De deskundigen waren
het er dan ook over eens dat het probleem meer interdisciplinair, dus met
vereende krachten, moest worden aangepakt. Dus niet alleen door civiel
ingenieurs, maar ook met hulp van polymeerdeskundigen, microbiologen,
hydrageologen enzovoort. Dat gebeurt nu helemaal niet.
Het vreemde is dat het storten van afval in de westerse wereld een stevig gereguleerd thema is, maar dat de uitvoering op een aantal plaatsen merkwaardige
hiaten vertoont.
'Aannemers en ontwerpbureaus die betrokken zijn bij de aanleg hebben meestal
een andere civieltechnische achtergrond dan vereist is voor de bouw van stortplaatsen', stelt Rodic. 'Met als gevolg dat veel ontwerpers strikt de regeltjes uit
de richtlijnen volgen, terwijl je op functionaliteit zou moeten ontwerpen.
Als je volgens de regeltjes ontwerpt, houd je geen rekening met de locatie. In
Nederland proberen ze dat weer te ondervangen door de regels aan te passen aan
de locatie, maar helemaal sluitend wordt dat natuurlijk nooit.'
Kortom, er is werk aan de winkel.

Installatie voor hét reinigen van percolaal op
stort de Voorst van de Veluwse Afval Recyling
BV. Het afgewerkte water gaat via het riool en
per tankauto naar de rioolwaterzuivering voor
verdere behandeling.

Ingraven van buizen van het veiligheidssysteem
onder de onderafdichting. In geval van een lek
in de folie, zal dit systeem het lekkende
percolaal moeten afvoeren.

Voor nadere in formatie over dit onde1werp kunt u contact opnemen met
mw. ir. L Rodic, tel. (ors)78J7 og,Jax (ors)6zzZJ5·
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