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Ontwerp van en materiaalkeuze bij
eindafdekking van stortplaatsen
door Ir. 0. Boels *, ing. H.P Oosterom *, Ir W ter Hoeven **
Inleiding

Fig. 1 Opbouw eindafdekking.

In de Richtlijn Gecontroleerd Storten
van 1985 wordt aanbevolen om na
beëindiging van de stortactiviteiten
een afdichtende eindafdekking aan te
brengen. Ook voor nieuwe stortterreinen wordt deze aanbeveling gedaan,
ook al hebben deze een onderafdichting. Er wordt aangenomen, dat die op
den duur kunnen gaan lekken. Met een
eindafdichting wil men voorkomen dat
regenwater in het stort terecht komt,
dit uitloogt en vervolgens de bodem
en het grondwater verontreinigt.
In de huidige Richtlijn wordt slechts summier aandacht besteed aan de constructie van een afdichtende eindafdekking.
Het gebruik van natuurlijke (minerale)
matenalen komt daarbij nauwelijks aan
de orde, omdat in 1985 het onderzoek
naar de bruikbaarheid ervan nog in uitvoering was. Inmiddels is gebleken dat
bepaalde natuurlijke materialen geschikt
zijn. Zou men afgaan op een u1tspraak
van de MER-commissie "Afvalberging
Midden-IJssel" in haar toetsingsadvies,
dat "lekkage door de folie op korte termijn
waarschijnlijk en op lange termijn zeker"
is, dan zou men zelfs de indruk kunnen
krijgen dat er alleen nog natuurlijke materialen in aanmerking komen . Deze materialen zijn overigens ook niet absoluut
waterdicht.
Om meer duidelijkheid te brengen in de
ontwerpcriteria en materiaaleisen van
eindafdekkingen, heeft het ministerie
VROM een studie laten verrichten naar
mogelijke richtli/·nen hiervoor. Dit onderzoek is inmidde s vrijwel voltooid en in dit
artikel worden enkele aspecten nader belicht. Folies vallen buiten het kader van
dit artikel, ook al omdat daarvoor reeds
voorschriften beschikbaar zijn.

Functies eindafdekking
In Nederland .valt er jaarlijks ca. 750 mm
regen. Een deel daarvan komt direct
weer in de atmosfeer via verdamping
door de vegetatie. Dat gebeurt voornamelijk vanaf het late voorjaar tot halverwege het najaar. In die periode kan de
verdamping zelfs groter z1jn dan de neerslag waardoor de vegetatie vocht aan de
bodem onttrekt. Er kan zich slechts een
armetierige vegetatie ontwikkelen als de
bodem maar in zeer beperkte mate vocht
kan leveren. Onze duinen zijn daarvan
een sprekend voorbeeld. De hoeveelheid
vocht, die de vegetatie potentieel aan de
bodem kan onttrekken, wordt het neerslagtekort genoemd. In een droog jaar,
dat gemiddeld een keer per 10 jaar voorkomt, is dit tekort ca. 150 mm voor gras
en ca. 200 mm voor de overige be-
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groeing. Een eindafdekking, die fungeert
als standplaats voor vegetatie, moet die
hoeveelheid vocht kunnen leveren.
In het najaar, winter en voorjaar ( ca. 200
dagen) is de neerslag groter dan de verdamping; ca. 300-400 mm opd·aarbasis.
Dit overschot wordt via de ba em algevoerd en komt uiteindelijk terecht in het
oppervlaktewater. Zonder voorzieningen
zou dit door het afvalstort percoleren en
het uitlogen. De ei ndafdekking moet percolatie voorkomen en het overschot zijdelings afvoeren.
Organisch materiaal in gestort afval wordt
omgezet in ondermeer methaangas. Als
dit gas vrijelijk door de afdeklaag zou
kunnen ontsnappen, zou het terecht komen in de wortelzone van de afdeklaag.
Daar kan dit gas weer biologisch worden
omgezet (geoxideerd) waarvoor zuurstof
nodig is, die aan de bodemlucht wordt
onttrokken. In goed gestructureerde gronden, die bovendien niet te nat zijn, wordt
deze onttrekking gemakkelijk weer aangevuld (via diffusie). Gebeurt dat niet of
onvoldoende, dan onslaat er een zuurstof-arme toestand, waarbij plantenwortels sterven. Als zo'n toestand lang duurt,
kan de gehele vegetatie afsterven (te vergelijken met afsterven van bomen rond
aardgaslekken). De eindafdekking moet
derhalve gasdicht zijn.

Opbouw eindafdekking
De eindafdekking is op;;ebouwd uit een
aantal lagen, met ieder een specifieke
functie. De afzonderlijke lagen in volgorI de van onderen naar boven zijn (fig. 1):
, _ het afval:
In de bovenste !aag afval moet geen
1
grof vuil meer worden gestort. Onregelmatige of scherpe voorNarpen kunnen op termijn de afdichtingslaag be,
schad 1gen. In veel gevallen 1s het afval
'
al afgedekt met een iaag grond. Deze
1
laag wordt de basislac.g genoemd.
.
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steunlaag;
Een laag grond van ca. 0,3 m, die
enerziids d1ent om stortgas op te vangen en dus poreus moet zijn, anderzijds fungee rt hij als "werkvloer" waarop de afdichtingslaE.g wordt aange,legd. Daarbij dient hij als k!ank-bord tiJdens de verdichtino van de afdlchtingslaag. Als de basislaag plaatselijk
slap is, kan deze worden versterkt met
een geotextiel of kan de steunlaag -')

. *) Staringcentrum (SCl. Instituut voor
·
Onde rzoek van het Landelijk Gebied,
Wagen ingen.
**) Heidemij Advies8ureau b.v.
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Het ontwerpdiagram wordt als volgt gebruikt. In de eerste plaats moet vaststaan
welke ontwerppercolatie , (q) gebruikt
mag worden. Verder is aangenomen dat
er geen dikkere afdichtingslaag wordt
toegepast dan 1 m. De doorlaatfactor van
bruikbaar materiaal moet in een bepaald
gebied in de linker-onder figuur liggen : in
gebied (1) als de ontwerp-percolatie geringer moet zijn dan 0,579*1 0**-9 m/s (1 0
mm in 200 dagen) , in gebied (2) bij
1,157*10**-9 m/s en in (3) bij een ontwerp-percolatie gering:er dan 1 '736*1 o··9 m/s. Wordt hieraan voldaan , dan wordt
in de linker-onder figuur de samenhang
tussen gradient en doorlaatfactor getekend. Vervolgens wordt er een waarde
voor de doorlaatfactor, (K), gekozen (bij
zekere gradient) en leest men in de grafiek rechtsonder de verhouding q/ K af,
die hoort bij de gekozen doorlaatfactor en
toegestane ontwerp-percolatie. In de grafiek rechts boven , wordt de waarde van D
afgelezen, die behoort bij de verhouding
q/K. Daarmee is de benodigde dikte gevonden. Gecontroleerd moet nu nog worden of de gradient waarvoor de laagdikte
is bedoeld , ook dezelfde is als waarvan
er werd uitgegaan bij de keuze van de

dikker worden gemaakt.
afdichtingslaag;
De dikte van de afdichtingslaag wordt
berekend aan de hand van een ontwerpcriterium . Daarbij wordt uitgegaan
van een waterspanning van + 0,5 m
boven de afdichtingslaag en - 0,5 m
waterkolom eronder. Bij die randcondities mag er gedurende de afvoerperiode (200 dagen) niet meer dan een bepaalde hoeveelheid percoleren. Deze
ontwerphoeveelheid hangt samen met
de stand van de techniek en bruikbare
materialen . De dikte van de laag kan
worden berekend als de doorlaatfactor
van het te gebruiken materiaal bekend
is. De doorlaatfactor is geen constante , maar hangt samen met de waterspanningsgradient over de laag: relatief gering bij een geringe gradient en
groter naarmate de gradient groter is.
Verder wordt de doorlaatfactor gebruikt, die hoort bij de zgn . Praetordichtheid. In figuur 2 is de samenhang
tussen de toe te passen laagdikte, de
ontwerp-percolatie en de doorlaatfactor van het afdichtingsmateriaal weergegeven .
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Fig. 2 Ontwerpdiagram voor dikte afdichtingslaag.

doorlaatfactor. Daartoe wo rd t in de figuur
links boven de gradient afgelezen. die bij
de ontwerpdikte hoort. Als nu blijkt, dat
de daarbi/. behorende doorlaatfactor gelijk
aan of k einer is dan de doorlaatfactor
waarmee werd begonnen , dan is de minimum dikte van de afdichtingslaag vastgesteld . In werkelijkheid kan echter nog een
grotere dikte nodig zijn , als de berekende
dikte kleiner is dan de voor dat materiaal
vereiste minimum dikte , of dat als gevo lg
van uitvoeringsomstandigheden een grotere dikte ve reist is.
Het ontwerp van de afdichtingslaag is gebaseerd op een ontwerp-percol atie. Dat
wil niet zeggen , dat in werkel ijkheid die
percolatie ook daadwerkelijk zal optreden. In het algemeen is de gemiddelde
waterstand boven de laag ge ri ng er dan
waarvan in het ontwerp word t uitgegaan.
Daarnaast zal er onder de laag geen onderdruk heersen als er stortg as onder
(geri ng e) overdruk kan ontsnappen. Het
gevolg is, dat door combinat ie van beide
factoren , de pe rcolatie kan nihil zijn. Veldproeven van het SC en VAM in Wijster
wijzen in die richting .
De gemiddelde waterstand boven de afdichtingslaag kan daarnaast nog aanmer' keiijk worden verminderd , door deze laag
onder een afschot te leggen .
De afdichtings laag moet minstens 0.25 m
zijn als een mengsel van zand-bentoniet
wordt gebruikt en 0,3 m bij gebruik van
natuurlijke kle ien . Bij die diktes worden
vervormingen door ongelijkmatige zettingen goed opgevangen en behoudt de
laag zijn afd ichtende functie . Afhankelijk
van de hoeveelheid ,organisch materiaal
in het afval en de ouderdom van het stort
(ivm zetting en krimp/ , de helling van het
talud , vlakheid steun aag etc. wordt een
dikkere afdichtingslaag gemaakt of wordt
in voorkomende gevaflen het percentage
bentoniet verhoog t (hiervoor is een tabel
beschikbaar).
- drainlaag:
Door de drainlaag wo rdt overtollige neerslag afgevoerd . Verder voorkomt deze
laag dat in de bodem levende dieren en
plantenwortels de afdichtingslaag beschadigen. Ook wordt voorkomen dat er
vocht aan de afdichtingslaag wordt onttrokken , waardoor de gasdichtheid zou
kunnen verminderen (herbevochtiging ,
herstelt dit euvel) . De drainlaag heeft een
dikte van omstreeks 0,3 m en bezit een
grote doorlaatfactor.
fn deze laag worden op een bepaalde regelmatige afstand drainbuizen aangelegd. De onderlinge afstand wordt aan de
hand van een ontwerpcriterium berekend.
Dit houdt in dat de drains 10 mm per dag
kunnen afvoeren , terwijl de hoogste
grondwaterstand (midden tussen de
drains) niet meer dan 0,3 m boven drainniveau staat. De berekening kan worden
uitgevoerd met een ontwerpformule van
Ernst. die ook geschikt is voor hellingen .
Tabel 1 geeft enkele voorbee lden .
- afdekgrond;
Deze laag grond dient volledig bewortelbaar te ziJn , is daarbij niet dikker dan 0,8
á 1.0 m en kan in zeer droge jaren nog
150 - 200 mm vocht leveren. De (chemische ) kwal iteit van de grond moet zo- ~
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Tabel 1 Drainafstand (m) In drainlaag van 0-,3 m dikte met uiteenlopende
doorlaatfactor en helling
Drainafstand (m)
Dooriaatfactor
m/s • 10''-5
1,17
2,32
3,47
4,63
5,79
8,68
11,57
17,36
23, 15

1:3

11
20
30
40
50
73
97
145
193

1:4

9
16
24
31
39
57
75
112
149

1:5

8
14
20
26
32
47
62
92
121

1:6

8
13
18
23
28
40
53
78
102

danig zijn, dat het drainagewater, dat
door deze laag is gepercoleerd, voldoet
aan lozingseisen van het zuiveringsschap.

Helling taluds en
erosie preventie
De maximale helling van de taluds worden bepaald door enerzijds de praktische
mogelijkheid om de eindafdekkrng machinaal aan te brengen, anderzijds door de
eis om onderhoud mechanisch zonder al
te veel risico's te kunnen uitvoeren. In het
algemeen kan worden .gesteld, dat om
die redenen de taluds nret steiler moeten
zijn dan 1:3.
..
Stabiliteit van de taluds moet ZIJn gewaarborgd . Een stabiliteitsanalyse dien!
dan ook te worden urtgevoerd, waarbiJ
speciale aandacht aan de teen van de
helling dient te worden geschonken.
Voor erosie bestrijding geldt een ander
uitgangspunt. Hierbij wordt uitgegaan van
een zekere, weinig frekwent voorkomende neerslagintensrteit,. waarbij er oppervlakkige afstroming optreedt. Afhankelijk
van het bodemmateriaal en de mate van
begroeiing, zal er erosie optreden als een
zekere kritische stroomsnelheid wordt
overschreden. Voor onbegroeide zandbodems is deze 0,2 - 0,5 m/s en voor kleibodems 0,6 - 2,0 m/s. Bij begroeiing is de
kritische snelheid 3 a 4 keer zo hoog.
Als er gevaar voor erosie bestaat, kunnen er opvanggreppels worden aangelegd, die het water afvoeren voordat de
kntische snelheid is bereikt. De greppels
worden op verschillende hoogten aangelegd. Het onderlinge hoogteversch!l wordt
bepaald door de ontwerp-regenrntensrteit, verminderd met de infiltratie capaciteit van de bodem, de oppervlakte ruwheid en de kritische snelheid (zie tabel 2)

Geschiktheidsbeoordeling
materialen

1:8

7
11
15
19
23
32
42
60
80

1:10

6
10
13
17
20
28
35
50
65

1:15

6

9
12
14
16
22
27
38
48

1:20

6
9
11
13
15
20
24
32
40

1:-

6
8
10
12
13
16
19
23
27

materialen worden verwerkt. In principe is
de verantwoordelijke instantie vrij in de
keuze, zolang wordt voldaan aan de ontwerpcriteria. Per laag zal worden uiteengezet aan welke eisen het materiaal moet
voldoen. Dit betekent, dat wanneer een
eindafdekking wordt gemaakt, vooraf vast
moet staan welke materialen beschikbaar
zijn en in welke mate zij voldoen aan de
eisen.
- de basislaag;
Hieraan worden nauwelijks eisen gesteld, behalve dat deze geen grove of
scherpe voorwerpen mag bevatten.
- de steunlaag;
De tweeledige functie kan worden gerealiseerd als de grond een ruime gradering heeft en goed gasdoorlatend is.
In het algemeen is het materiaal geschikt, als het voldoet aan de "Eisen
Rijkswaterstaat, 1978" voor cunetzand. Wordt hierop een folie gelegd,
dan moet de grootste korreldiameter
kleiner zijn dan 3 mm. Bij een minerale

afdichtingslaag mag deze groter zijn.
de afdichtingslaag ;
Naast alle andere eigenschappen van
het materiaal waarmee de afdrchtrngslaag wordt gemaakt, dient de plastrciteitsindex groter te zijn dan 35%
(=Vochtgehalte bij vloeigrens-v~chtge
halte bij uitrolgrens). Geschrkt ZIJn
kalkarme kleien met meer dan ca.
35% lutum (deeltjes kleiner dan 2 micrometer), dre verdicht kunnen worden
tot omstreek 1500 kg/m3. Zand-bentoniet mengsels zijn eveneens geschikt. Het bentonrel gehalte moet
minstens 5% zijn en wordt verder bepaald aan de hand van laboratorium
metingen van de doorlaatfactor. Zand,
dat in deze mengsels wordt gebrurkt
moet ru im gegradeerd zijn. wat wordt
gekarakteri seerd door de zogenaamde
uniformiteitscoëfficient. Deze wordt berekend als de verhouding tussen de
diameter van korrels , waarbij 60% van
alle deeltjes een kleinere diameter
heeft en de diameter van korrels.
waarbij 10% van alle deeltjes een kleinere diameter heeft. Zand heeft een
voldoende gradatie als de uniformiteitscoëfficient groter is dan 10.
Zand-bentoniet mengsels moeten tot
minstens ca. 1800 kg/m3 kunnen worden verdicht. Klei en zand-bentoniet
mengsels moeten minstens 5% zwellende kleimineralen bevatten . In zwelproeven kan dit worden vastgesteld.
Leem , löss, keileem en lemige dekzanden zijn geschikt, als het leem gehalte (deeltjes kleiner dan 50 mrcrometer) groter is den ca. 70%. .
.
In principe worden alle matenalen rn
de afdichtingslaag verdich t tot de
"standaard Proctordichtheid".
- de drainlaag ;
Elk materiaal, dat vrijwel geen organische stof bevat en waarvan de doorlaatfactor 5 a 10 m/dag (5.79'1 0.. -511 ,6*1 0**-5 m/s) is, is geschikt. Het
materiaal moet tot mrnstens 1650
kg/m3 kunnen worden verdicht. Onder
dre voorwaarden is geen beworteling
mogelijk.
-7

Tabel 2 - Hoogteverschil (m) tussen evenwijdige opvanggreppels, bij
uiteenlopende kritische stroomsnelheid (m/s) en regen-infiltratie (mm/ uu r), ter
bestrijding van erosie.
Hoogteverschil (m)
Kritische
stroomsnelheid (m/s)
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

1,0
75
>100

2,5
30
100

10

20

40

80

7
25
61
>10
0

.4
13
31
60

2
6
15
30

1
3
7
15

<1
2
5
10

>10
0

52

25

17

100

41
61
87

27
40
58
80

120 (mm/uur)

In de ei ndafdekking kunnen verschillende
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afdeklaag;
Elk materiaal is geschikt, mits aan enkele voorwaarden is voldaan:
a) De grond mag geen verontreinigingen
bevatten. Als grond wordt gebruikt, die
elders bij saneringen is vrijgekomen
en is gereinigd , wordt aanbevolen om
via een schudproef met water de concentraties aan verontreinigende stoffen in een 1:5 extract vast te stellen. In
verband met de lozingseisen is het gewenst inzicht te hebben in: pH, EGV
(electrisch geleidingsvermogen), BOD,
COD, Cl, N03, NH4, olie, aromaten en
eventueel andere specifieke verontreinigingen.
b) Het kalkgehalte dient gering te zijn
omdat op de lange duur uitwisseling
kan plaats vinden van Na- tegen Caionen in de afdichtingslaag door diffusie. Het zwelvermogen van kleimineralen zal daardoor afnemen en de
doorlaatfactor zal kunnen toenemen.
Bij een zand-bentoniet afdichting kan
hiermee rekening worden gehouden
door overdosering van bentoniet. Niettemin wordt het gebruik van kalkhoudende afdekgrond ontraden.
c) De infiltratie capaciteit moet zodanig

groot zijn, dat ook bij hevige regenval
er nauwelijks water over het oppervlak
wegstroomt. Deze eis is bedoe ld om
erosie op hellingen te voorkomen.
d) Het vochtbergend vermogen wordt berekend als het verschil in vochtinhoud
bij een waterspanning van - 1,0 m waterkolom(- 100 mbar) en -16,0 m (- 16
bar). Dit moet ca. 15 - 20 vol.% zijn.
Hieraan voldoen de meeste, humeuze
zand- , zavel- en kleigronden . Gebruik
van veen of venig materiaal wordt afgeraden, omdat qit materiaal relatief
snel biologisch wi:irdt afgebroken. Regelmatige aanvulling van verloren materiaal zou daarbij noodzakelijk zijn.

Controles
Er kunnen verschillende controlerende
organisaties worden onderscheiden: de
beheerder, de vergunningverlenende instantie en de aannemer. Controles vin den plaats in verschillende stadia:
- tijdens de ontwerpfase, ten behoeve
van materiaalkeuze, door beheerder
en eventueel door vergunningverlener
(contra-expertise);
- tijdens het opstellen van bestek en be-

Projectbureau afvalverwijdering
Zuid-Nederland opgericht
,,

I!

Gedeputeerde Staten van Limburg,
Zeeland en Noord-Brabant hebben de
directies van de electriciteitsbedrijven
in de drie provincies (PLEM, PNEM,
PZEM en Nutsbedrijven Eindhoven)
gevraagd om een gemeenschappelijk
projectbureau in te stellen en de voorbereiding van de NV Afvalverbranding
Zuid-Nederland ter hand te nemen.

Aanbevelingen LCCA
De colleges beogen daarmee dat eind dit
jaar of begin 1991 forme le besluiten kunnen worden genomen over afvalverbranding . Het gaat om een investering van
ongeveer 1 miljard gulden voor de bouw
van afvalverbrandingsinstallaties met een
totale capaciteit van 1.600.000 ton. Met
dit initiatief volgen de colleges de aanbevelingen van de Lande lijke Coördinatiecommissie Afvalverwijderingsbeleid (LCCA), om te komen tot een nieuwe nutsvoorziening voor heel Zuid-Nederland.

Ketenbeheer NV
Als indicatie voor de zeggenschapsverhoudingen in deze NV, voor wat betreft
de verhouding van het aande lenbezit,
gaan de colleges uit van tenmi nste 70%
voor de energiebedrijven, 20% voor de
stads- en streekgewesten of andere samenwerkingsverbanden van gemeenten,
via de zogenaamde ketenbeheer NV's en
10% voor derden.
De afvalverbrandingsorganisatie dient
aan twee randvoorwaarden te voldoen.
Er zal met één tarief worden gewerkt,
vanaf de plaats van overslag tot en met

de afvalverbrandingsinstallatie en storten
van het residu, op zo'n manier dat de
kosten worden verevend. De colleges
van GS stellen verder als voorwaarde dat
de stads- en streekgewesten (of gemeenten) de verzekering kan worden gegeven, dat vanaf 1 januari 1996 voldoende verwerkingscapaciteit aanwezig is
(stort- en verbrandingscapaciteit) tegen
kosten die in het nieuwe verwerkingssysteem als aanvaardbaar worden beschouwd.

Twee verbrandingsinstallaties
De colleges geven de voorkeur aan twee
verbrandingsinstallaties in Zuid-Nederland, waarbij de locaties Moerdijk en
Buggenurn het meest kansrijk zijn . Om
over aantal en capaciteit van de ovens
definitief te kunnen beslissen heeft het
college van Noord-Brabant het initiatief
genomen voor een aanvullend onderzoek
om het tweede Noordbrabantse Afvalstoffenplan af te stemmen op het Limburgse PAP-Il. GS van Noord- Brabant
zul len dit onderzoek doen om inzicht te
krijgen in de milieutechnische consequenties en de kostenaspecten van de
keuze om ofwel de voor Oost-Brabant
benodigde capaciteit te integreren in het
project <Virschot of in het project Buggenum. Dit onderzoek zal circa 2 maanden
duren.
De colleges gaan er verder van uit dat de
deelprocessen in de verwijderingsketen
van het afval (inzameling, scheiding, contracten met verbranders enz.) op elkaar
dienen te zijn afgestemd. Daartoe is per
provincie een ketenbeersorgan isatie nodig die de sturing in handen heeft. •

steksvoorwaarde door beheerder en
eventueel door vergunningverlener
(na-controle van constructie, uitvoeringsmethode , controlemethoden en
criteria voor goedkeuring) ;
- tijdens aanleg van eindafdekking door
aannemer, beheerder/opdrachtgever
en eventueel vergunningverlener ;
- na aanleg , ten behoeve van het functioneren van de afdichting, door beheerder en eventueel door vergunningverlener.
De vergunningverlener kan bepalingen
opnemen in de vergunning voor de verschillende controles, de te volgen methodiek en criteria voor goedkeuring. In dit
stadium zijn verschillende aanzetten
gegeven voor de verschillende controles.
waarbij die in het ontwerpstadium zijn uitgekristalliseerd. Er bestaat echter nog
geen consensus over controles tijdens de
aanleg . De balans tusse n enerzijds de
omvang van de steekproeven en anderzijds de kans op ten onrechte goedkeuring moet nog worden gevonden. Nader
onderzoek is daartoe nog nodig . Eveneens is nader onderzoek nodig naar de
methodiek. omvang en tijdsmiervallen
van controles in de nazorg-fase. 11

Groot onderzoek TNO
naar uitstoot dioxine
TNO, de organisatie voor toegepast
wetenschappelijk onderzoek, start een
groots opgezet onderzoek naar de uitstoot van dioxines/ en andere giftige
stoffen door vuilverbrandingsinstallaties en andere bedrijven.
Het onderzoek wordt verricht in opdracht
van het ministerie van VROM. Het betreft
een onderzoek ·aan de pijp ' van de installaties om de emissie vast te stellen .
Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) verricht
dergelijk onderzoek, maar TNO heeft
meer geavanceerde apparatuur ter beschikking. De TNO-rapportages over de
emissies worden afgestemd op onderzoek dat het RIVM en de Universiteit van
Amsterdam uitvoeren naar het dioxinegehalte in moedermelk en koemelk (de Immissies).

Ook controle bednjven
In opdracht van VROM is ook voorzien in
controle van installaties van bedrijven .
bijvoorbeeld in de chemiesector, op de
uitstoot van milieuschadelijke stoffen .
Een exacte lijst hiervan is nog niet opgesteld. Mede daarom IS ook nog onbekend
hoe lang het totale onderzoek in beslag
zal nemen . Per installatie wordt één
week gemeten waarna het verwerken
van gegevens enkele weken vergt. Het
onderzoek zal. zoals 1nternat1onaal gebruike lijk, de zeventien meest giftige ge achte dioxines analyseren. •
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