Boekbesprekingen

Vuilstortplaatsen, rapport van de
Stichting Recreatie
Door de toename van de hoeveelheid vaste afvalstoffen
dreigt de leefbaarheid van het milieu in Nederland steeds
meer te worden aangetast. Het onhygiënisch verwijderen
van vaste afvalstoffen vormt door de mogelijkheid van
lucht-, water- en bodemverontreiniging een gevaar voor de
volksgezondheid, maar ook als de verwijdering van afvalstoffen niet onmiddellijk milieu-hygiënische consequenties
heeft dan bestaat nog altijd het gevaar dat door visuele
hinder ernstige landschappelijke schade kan ontstaan met
onder andere belangrijke, niet te accepteren, gevolgen
voor de openluchtrecreatie.
In 1970 werd de totale Nederlandse afvalproduktie op ca.
8 miljoen ton geschat, in het jaar 2000 wordt een produktie van ca. 24 miljoen ton per jaar verwacht. Deze exceptionele groei benadrukt nog eens de noodzaak tot produktie van meer duurzame gebruiksgoederen, beperking van
de z.g. wegwerpartikelen, hergebruik van materialen uit
afval en tenslotte tot het met kracht bevorderen van volume-reduclie van de niet bruikbare rest door verbranden
en/of composteren.
Dit zijn enkele conclusies uit het rapport "Vuilstortplaatsen", dat onlangs door de beraadsgroep "Vuilstortplaatsen in Nederland" van de Stichting Recreatie is uitgebracht.
Aan dit beraad namen vertegenwoordigers deel van de
Dienst Reiniging en Vervoer van Tilburg, de Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming, de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, het ministerie
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, de Rijksplanologische Dienst, het Staatsbosbeheer, de Stichting
Verwijdering Afvalstoffen, de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en de Stichting Recreatie.
Ook als de bovenstaande aanbevelingen in praktijk zullen
worden gebracht zal het echter voorlopig noodzakelijk
blijken een deel van de afvalproduktie te storten, d.w.z.
het afval op of in de bodem te bergen. De beraadsgroep
maakt zich ernstig zorgen over-de momenteel nog altijd in
vele delen van ons land in zwang zijnd© stortmethoden.
Het z.g. "wilde storten", d.w.z. het creëren van de ouderwetse vuilnisbelt, dient naar de mening van de beraadsgroep te worden verboden. Deze vorm van storten kan
vanuit landschappelijk en natuurwetenschappelijk oogpunt
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onaanvaardbare consequenties hebben, temeer, omdat bijna nergens enige controle wordt uitgeoefend op de samenstelling van het afval met betrekking tot chemisch
agressieve en giftige stoffen. De beraadsgroep geeft de
voorkeur aan het storten van afval middels een z.g. "afvalbegraafplaats" (eventueel na verbranding en/of compostering van het afval, handelwijzen die toch altijd een te
storten rest opleveren). Onder afvalbegraafplaats moet
worden verstaan een stortplaats, waarvan de situering is
vastgesteld, nadat eerst een onderzoek heeft plaats gehad
naar de invloed die de op te richten stortplaats zal hebben op het milieu, waarbij controle bestaat op de samenstelling van het afval en het gestorte afval elke dag wordt
afgedekt met een laag puin of zand.
De situering van de stortplaats zal primair moeten worden bepaald aan de hand van ecologische, milieuhygiënische en landschappelijke criteria. Storten van afval zal in
ieder geval moeten worden verboden in waterwingebieden of in de periferie daarvan, in natuurgebieden, In de
onmiddellijke nabijheid van de bebouwing of op terreinen
met een grote recreatieve functie en in diep water.
De beraadsgroep spreekt zich uit voor beperking (regionalisering) van het aantal stortplaatsen en vindt voorts dat
elke stortplaats in een streek- en bestemmingsplan dient
te worden opgenomen. Pas dan bestaat er enige garantie,
dat de situering van de stortplaats tot stand komt na
afweging van alle in het geding zijnde belangen. De huidige hinderwetprocedure moet in deze als onvoldoende worden beschouwd. Door het opnemen van de stortplaats In
streek- en bestemmingsplannen wordt het tevens mogelijk
van het begin af aan reeds te werken in de richting van
de toekomstige bestemming van de stortplaats, waarbij de
beraadsgroep denkt aan inrichting tot park, sportvelden,
parkeerplaatsen enz.
Het vorig jaar door de regering gepubliceerde Voorontwerp van Wet inzake de Bodemverontreiniging acht de
beraadsgroep van grote waarde. Hoewel zij in grote lijnen
met de inhoud hiervan akkoord kan gaan heeft de beraadsgroep hierop toch enige op- en aanmerkingen.
Een van de bezwaren die volgens de samenstellers van
het rapport aan het voorontwerp van Wet kleeft is, dat er
nauwelijks nadere regelen zijn gesteld met betrekking tot
de situering van stortplaatsen in relatie tot de natuurwetenschappelijke en landschappelijke consequenties ervan.
Het Voorontwerp is primair gericht op het tegengaan van
direct milieubedreigende consequenties van het storten

j:

• ••

Ii.r- .. . > . F

» • ...

F .. ••

I

I III

II

l i l

van afval. Een desbetreffende wijziging van het Voorontwerp zou een waardevolle aanvulling kunnen zijn.
De beraadsgroep is voorts van mening dat met de vorming van samenwerkingsverbanden van gemeenten die in
het kader van de regionalisering van stortplaatsen, gemeenschappelijk de vuilverwijdering zullen gaan regelen,
zoals voorzien in het Voorontwerp van Wet op de Bodemverontreiniging, niet moet worden gewacht. Aangezien de
Wet op de Bodemverontreiniging nog in het stadium van
voorontwerp is zou het van groot belang zijn indien alle
gemeenten reeds nu stappen ondernamen om vrijwillig tot
datgene te komen wat over enige tijd verplicht zal zijn. Op
deze manier kan tijd worden bespaard met gunstige effecten voor milieu en landschap.
Sanering van bestaande vuilstortplaatsen acht de beraadsgroep dringend gewenst. Een groot deel van de bestaande
gemeentelijke stortplaatsen zou gesloten dienen te worden. Dit kan geschieden door het verwijderen van reeds
gestort afval, maar gezien de grote hoeveelheden reeds
"wild" gestort afval zullen in de meeste gevallen de bestaande stortplaatsen afgewerkt moeten worden door afdekking en eventueel door beplanting.
Tot slot wordt in het rapport een hoofdstuk gewijd aan
de financiële aspecten. Afvalverwerking kan hoge kosten
met zich meebrengen. Dit mag echter geen aanleiding zijn
om alleen de goedkoopste verwijderingsmethode te benutten.
Mogen meer verantwoorde afvalverwijderingsmethoden
aanleiding geven tot "meerkosten", dan mogen deze
"meerkosten" zeker niet als "verlies" worden beschouwd,
gezien het maatschappelijke rendement. Een verantwoorde
afvalverwijdering kan een belangrijke bijdrage betekenen
tot het welzijn van de Nederlandse bevolking door verbetering van het leefmilieu. Bovendien kan het opleveren van
afgewerkte afvalbegraafplaatsen een bijdrage betekenen
tot bijvoorbeeld de uitbreiding van het recreatie-areaal.
De in het Voorontwerp van Wet op de Bodemverontreiniging voorgestelde heffingen dienen gezien te worden als
een retributie, als een betaling voor een door de overheid
bewezen dienst, in casu een verbeterde afvalverwijdering.
De kosten van beplanting, inrichting e.d. van afvalbegraafplaatsen dienen echter gedragen te worden door de gemeenten die door een (regionale) afvalbegraafplaats "bediend" worden, eventueel met medebetaling door de hogere overheid door middel van subsidies zoals dit b.v. te
doen gebruikelijk is voor recreatie-objecten van lokaal
belang.
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Recreatie, verkeer en recreatiewegen
Van de werkgroep Inrichting Recreatie-objecten in de
open lucht is het vijfde rapport verschenen, genaamd:
"Recreatie, Verkeer en Recreatiewegen". De auteurs,
C. F. Jaarsma en J. L. M. van der Voet, geven in een 70-tal
pagina's overzichtelijke en breed gedocumenteerde informatie. Daarbij besteden zij aandacht aan de indeling van
de wegen met recreatieverkeer, de wegcapaciteit en de
daarmee samenhangende ontwerpcriteria voor recreatiewegen. Uitvoerig gaan zij in op het ontwerp en de constructie van deze wegen, niet alleen van wegen voor
motorvoertuigen, maar ook van ruiterpaden, wandelpaden
en fietspaden, alsmede voorzieningen behorend bij de
wegen met verschillende soorten recreatieverkeer
(objectgericht verkeer en toerend recreatieverkeer).
Tenslotte besteden zij aandacht aan de ontsluiting van
recreatiegebieden en de bewegwijzering daartoe en
vermelden zij een uitvoerige literatuurlijst.
In zijn inleiding tot het rapport zegt prof. dr. R. H. A. van
Duin: "Een van de conclusies uit het rapport is wel, dat
meer en gericht onderzoek naar het recreatieverkeer en
de eisen, die dit verkeer stelt aan het wegenstelsel, alleszins gewenst is, zowel wat betreft de belijning en de
dimensionering, als de begeleidende voorzieningen c.q.
de inpassing in het landschap en de wisselwerking met
het betreffende gebied".
Hoe dan ook, een nuttig rapport voor allen, die met het
onderwerp in de praktijk te maken hebben.
W. A. Dieleman

Het rapport is a ƒ 3,- verkrijgbaar bij de Stichting Recreatie, Kerkhoflaan 11a, Den Haag.
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Symposium over de samenwerking van de
bosbouw en de houtindustrie, gehouden te
Helsinki van 23 t/m 27 mei 1972
Op uitnodiging van de Finss regering werd onder auspiciën van de houtcommissie van de Economische Commissie voor Europa en de Europese Bosbouwcommissie van
de FAO te Helsinki van 23 tot en met 27 mei 1972 een
symposium gehouden over de samenwerking van de bosbouw en de houtindustrie. Aan dit symposium namen 22
landen deel te weten: Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, Spanje, Verenigde Staten van Amerika, Finland,
Frankrijk, Ierland, Italië, Noorwegen, Nederland, Polen,
West-Duitsland, Rusland, Verenigd Koninkrijk, Siërra Leone, Zweden, Zwitserland, Tsjecho-Slowakije, Turkije en
Joego-Slavië.
Voor Nederland namen deel ir. A. Stoffels, Raadadviseur
belast met internationale aangelegenheden van het Ministerie van Landbouw en Visserij en ir. A. van Maaren,
Inspecteur van het Staatsbosbeheer.
De heer Chauvln, adjunct-directeur van de houtafdeling
CEE/FAO opende de vergadering en de heer Piha, directeur-generaal van de bosbouw heette de deelnemers
namens de Finse regering welkom.
Tot voorzitter werd gekozen dr. Nils Osara (Finland) en
tot vice-voorzitters H. Blétry (Frankrijk) en N. Sudiev
(USSR).
De vergadering sprak de mening uit, dat de verhouding
van de behoefte aan werkhout en brijzelhout, die in de
laatste decennia zich reeds sterk heeft gewijzigd in de
toekomst zich nog sterker ten gunste van het brijzelhout
zal ontwikkelen. De bosbouw zal zich sterker op de teelt
van snelgroeiende houtsoorten met een korte omloop
moeten Instellen. Verbetering van de bodem door bemesting zal in vele gevallen nuttig kunnen zijn.
Een ernstig punt is het slechte rendement van de bosbedrijven. Samenwerking tussen de boseigenaren en de
houtindustrie zal de weg van het hout in het bos naar het
produkt moeten vereenvoudigen en verkorten. Contracten
tussen de boseigenaren en de houtindustrie over meerdere jaren zijn noodzakelijk, opdat de industrie de noodzakelijke investeringen zal kunnen doen. De moeilijkheid is
echter gelegen in de vaststelling van de prijs.
In de Scandinavische landen bestaat deze moeilijkheid
niet zo sterk bij de levering van hout aan de houtindustrie,
die aan de boseigenaren behoort. De verenigingen van
boseigenaren zijn daar eigenaar van een groot deel van
de houtindustrie. In Engeland wordt de toekomstige prijs
bepaald aan de hand van indexcijfers van een aantal
grondstoffen en produkten.
In het algemeen was de vergadering van mening, dat de
werkzaamheden in het bos bij de oogst van hout tot een
minimum moeten worden beperkt. Het verdient meestal
aanbeveling het hout in zijn volle lengte aan de industrie
te leveren. De verkoop van industriehout per stère komt
dan op de achtergrond en dient vervangen te worden door
de verkoop per gewicht.
Verder besprak de vergadering de milieu-zaken, die
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samenhangen met de houtindustrie. Hieraan zal men in de
toekomst meer aandacht moeten besteden dan in het
verleden is geschied.
In het bijzonder van de zijde van de houtindustrie werd
aangedrongen op goede statistische gegevens, waaruit
een mogelijke produktie van hout kan worden becijferd.
Voorts beval de vergadering aan, dat op verschillende
gebieden het onderzoek zal worden uitgebreid. Hieronder
valt ook de wijze waarop hout naar het gewicht wordt
gemeten, alsmede het vraagstuk van een eventuele benutting van schors.
Tenslotte drong de vergadering er op aan, dat de verslagen en rapporten van dit symposium zullen worden gepubliceerd.

