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AFVALSTOFFEN
De redaktie van het Tijdschrift der Kon. Ned. Heidemaatschappij, Arnhem, gaf ons toesremming tot overname van ne,enstaand artikel uit haar nummer van
sept. 1966 (jg. 77, no. 9).
Hoewel het betreffende onderwerp enigszins buiren het
kader van de normale ,.Rar en M uis"-materie valt,
achten wij het vraagstuk van de vuilstortplaatsen speciaal het beheer daarvan -

en

van voldoende belang om

dit over te nemen i.v.m. het veelvuldig voorkomen van

Een van de begeleidende verschijnselen van de gestegen welvaart is de toeneming
van de hoeveelheden afvalstoffen. Deze toeneming gaat nog steeds door. Verwacht
wordt dat aan het einde van deze eeuw de hoeveelhe id stadsvuil en industrieel afval,
mede tengevolge van de groei van de bevolking, in gewicht gemeten driemaal zo groot
zal zijn als thans. In volume zal het wellicht vier à vijfmaal zo veel zijn.
Dit is geen prettig vooruitzicht als men bedenkt dat er naast een twintigtal verbrandingsinrichtingen en compostbedrijven ongeveer elfhonderd stortplaatsen in Nederland
zijn, die voor het overgrote deel niet alleen de schoonheid van het landschap verstoren,
maar ook directe hinder opleveren voor de omwonenden door onaangename reuk,
door vliegen en ratten en vaak ook door stinkende rook, wanneer zij in brand staan.
Men is het er wel over eens dat deze wijze van vuilverwijdering niet gehandhaafd
kan blijven, daar ze tot onhoudbare toestanden aanleiding geeft.
Bezien we in het volgende kort de drie methoden, die worden toegepast ter vernietiging van de afvalstoffen, nl.:
verbranding
verwerking tot compost en
het brengen op een stortplaats,
waarbij de meeste aandacht zal worden besteed aan de laatste methode.

Verbranding

rallen op stortplaarse11.
Redaktie
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Overname van artikelen of gedeelten daarvan
slechts na toestemming van de redaktie.

Verbranding wordt speciaal in grote steden toegepast. Amsterdam en Rotterdam
verbranden hun stadsvuil reeds sedert een halve eeuw en binnen enkele jaren komt
ook in Den Haag een verbrandingsinrichting in gebruik. Van de minder grote steden
verbranden Dordrecht en Leiden hun afvalstoffen.
Voor grote steden loont het om de bij de verbranding vrijkomende warmte te
gebruiken, b.v. voor stoomproduktie, waarbij door middel van de stoom elektriciteit
wordt opgewekt. Een moderne grote vuilverbrandingsinrichting is eigenlijk een elektrische centrale, gestookt met stadsvuil. Niettemin levert de verbranding geen geld op,
maar kost geld omdat vuilnis een moeilijk te verstoken brandstof is met een lage
calorische waarde (ca. 2000 cal. per kg).
Voor minder grote gemeenten loont het niet stoom te produceren, omdat de kapitaalinvestering voor de stoomketels c.a., alsmede de bediening en het onderhoud ervan,
meer kosten met zich brengen dan door de opbrengst uit de opgewekte energie kunnen
worden gedekt.
Voor grote steden zijn de kosten van verbranding zeer redelijk - circa f 10,per ton verbrand vuil, incl. rente en afschrijving - , maar voor minder grote zijn ze
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Bij de honderdduizenden tonnen van thans en de miljoenen tonnen, die over dertig
of veertig jaar zullen worden verbrand is de vliegas als bron van luchtverontreiniging
echter een niet te verwaarlozen quantum.

Verwerking tot compost
De compostbereiding heeft in ons land altijd een belangrijke plaats ingenomen.
Voordat de kunstmest in gebruik kwam was er een zodanige behoefte aan meststoffen
dat de stadscompost, bestaande uit huis- en straatvuil gemengd met beerstoffen, grif
door de landbouw werd afgenomen. De afvalstoffen gaven dus eigenlijk geen moeilijkheden, ze werden als meststof gebruikt.
Omstreeks 1900 kwam hierin verandering, zowel door de invoering van de kunstmest
als door de aanleg van rioleringen in de steden, waardoor de faeealiën niet langer
beschikbaar kwamen. Toen o ntstond dus het probleem der vuilverwijdering.
Er ontbrandde een vinnige pennestrijd tussen hen, die ondanks alles, ,,het vuil naar
de akker" voorstonden en hen, wier leus was "het vuil in de oven". In de meeste
gevallen werd echter de derde - gemakkelijkste - weg gekozen: men bracht de
afvalstoffen naar een stortplaats. Zo ontstonden de honderden vuilnisbelten in ons land.

/nricluir,g voor vuilverbranding t e Rotterdam. H et grootste d eel van het stculsvuil wordt m et schuiten aangevo erd.
R echts voor z.iet nu-'n het g ebouw voor d e turbogeneratoren e 11 daarachter, naast d e re::hterschoo ,·steen twee d er
vi er elektros tacische vliegasvangers .

aanzienlijk hoger, tot het drievoudige toe. Bij het groter worden der steden en bij de
stijging van de hoeveelheid huisvuil per inwoner wordt de grens, waarbij verbran ding
fi nancieel aanvaard baar of zelfs aa ntrekkelijk is, eerder bereikt da n vroeger het geval
was, terwijl anderzijds ruimte voor sto rtplaatsen moeilijker te vinden is. Verwacht
wordt dan ook dat de ve rbranding van stadsvuil en industrie-afval in de ko mende
decennia nog zeer sterk zal toenemen. Het lijkt echter uitgesloten dat alle afvalstoffen
zullen worden verbrand , niet all een wegens de hoge daaraan verbonden investeringen,
maar ook omdat een deel der afvalstof fe n niet of te moeilijk verbrandbaar is.
Hoewel verbranding een zeer hygiënische wijze van vuilvernietiging is, dreigt er één
gevaar nl. da t van luchtverontreiniging. Door de aard der afvalstoffen en door de
krachtig ingeblazen ver brandingslucht - de "onderwind" - worden veel fijne deeltjes
als vliegas mei de schoorsteengassen meegesleurd. De grotere deeltjes worden gem akkelijk
opgevangen, maar voor de fijnere is dit niet zo eenvoudig. D e hoeveelheid, die tenslotte
met de gassen de schoorsteen verl aat, kan - door gebruik te maken van goede
vliegasvangers - worden teruggebracht tot een ha lf pro mille van de hoeveelheid
ver brande afvalstoffen.
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Maar na enige tientallen jaren begon men van landbouwzijde - het eerst op de
ontginningsgronden - de organische mest weer meer te waarderen. Hudig, Goelijk en
van Maanen toonden met hun proeven in de twintiger jaren de goede werking van
stadsvuilcompost aan en in 1931 werd te Wijster in Drente het grootste compostbedrijf
ter wereld gebouwd volgens de geniale conceptie van de heer T. van Maanen, toentertijd adjunct-directeur, later directeur van de Nederlandsche Heide Maatschappij.
Dit grote, sterk gemechaniseerde bedrijf vormde een keerpunt in de geschiedenis van de
compostbereiding. Het leverde in de vijfendertig jaren van zijn bestaan tot heden meer
dan 2,.5 miljoen ton compost af, hiermede alle andere compostbedrijven ter wereld ver
achter zich latende.
Eerst in 1964 werd de technische installatie vernieuwd, met behoud van het systeem
dat tegenwoordig algemeen het Va n Maanen-systeem genoemd wordt.
Intussen was in 1954 een tweede Van Maanen-bedrijf gebouwd te Mierlo bij Eindhoven. De beide bedrijven verwerken de afvalstoffen van Den H aag, Groningen,
Eindhoven en van een tiental kleinere gemeenten.
Sedert 1951 werden nog een aantal kleinere, plaatselijke compostbedrijven gebouwd,
nl. tien volgens het in Nederland ontwikkelde rasp-systeem en vier volgens het deense
Dano-systeem.
De compost, ook die van de Van Maanen-bedrijven, wordt thans niet meer hoofdzakelijk in de landbouw gebruikt, maar in de tuinbouw en vooral ook voor parken,
plantsoenen, sportvelden, tuinen enz. In verband hiermede leggen de bedrijven zich
toe op het leveren van scherf-vrije compost van een gelijkmatige, fijne samenstelling.
Door het grover worden van het stadsvuil - meer pakmateriaal e.d., minder as blijven er echter bij de bereiding meer reststoffen en onverwerkbare stoffen over dan
vroeger het geval was, zodat hiervoor weer een uitweg moet worden gezocht. Dit houdt
de uitbreiding van de compostbereiding momenteel enigszins tegen. Men zoekt naar
middelen en machines om de afvalstoffen tot een groter percentage te verwerken. Van
het slagen van deze pogingen zal het voor een groot deel afhangen of de verwerking
tot compost nog zal toenemen.
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Stortplaatsen
Het brengen op stortplaatsen is zowel in Nederland als in het buitenland de meest
toegepaste werkwijze.
Men gooit de afvalstoffen maar ergens op een stuk land of in een plas neer, waar
ze open en bloot blijven liggen en kweekplaatsen zijn voor vliegen, ratten en ander
ongedierte. Vaak komen er smeulende branden in voor, die heel moeilijk te blussen
zijn en waarbij de stinkende walm tot op grote afstand merkbaar is.
Ondariks de rattenbestrijding, die wordt toegepast, komen op de meeste stortplaatsen
ratten voor, variërende in aantal van weinige tientallen tot enige duizenden per stortplaats. Gerekend op gemiddeld honderdvijftig ratten per stortplaats geeft dit een met
vuilnis gevoerd rattenleger van ruim 150.000 dieren!
De elfhonderd stortplaatsen vormen evenzovele mogelijke infectiehaarden voor de
omgeving. Wanneer de stortplaatsen worden gesloten - en jaarlijks worden er naar
schatting een tweehonderd buiten gebruik gesteld omdat ze vol zijn - is bij onvoldoende
verdelging het gevaar groot dat de ratten zich over de omgeving verspreiden omdat de
stortplaats hun geen voedsel meer verschaft.
Ook het gevaar van de vliegen mag niet worden onderschat. Vliegen zijn niet alleen
voor de mens vervelende, maar ook gevaarlijke insekten, daar zij verschillende ziekten,
vooral ingewandsziekten, over kunnen brengen. Vermeerdering van hun aantal moet
dus zo veel mogelijk worden voorkomen.

Waartoe een onverzorgde stortplaats kan leiden

Compostbedrijf te W ijster. Op de achtergrond de vier treinviaducten met daarnaast
(links) de in 1964 nieuw bijgebouwde vergistingsruimte. Op de voorgrond - met het
platte dak - het zeef- en verwerkingsgebouw voor de vergiste stof fen.
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Men is het er dan ook sinds geruime tijd over eens dat de open stortplaatsen ontoelaatbaar zijn. Het in 1964 verschenen rapport van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten over Vuilverwerking (Blauwe Reeks nr. 37) zegt in een zijner conclusies:
"Uit hygiënische overwegingen is handhaven of uitbreiden van vuilstorting niet
dan onder zeer stringente voorwaarden toelaatbaar".

S1or1plaa1s volgens de con1rolled 1ipping-111e1hode te Oxford

AFVALSTOFFEN

Voorbeeld van de begraaf111e1hode in vlak terrein. De door een dragline gegraven sleuf
wordt opgevuld mei s1adsvuil. Dit word! door een bulldozer vlakgestreken, aangedrukt
en dagelijks met grond afgedekt.

52

Toch is het niet mogelijk de stortplaatsen af te schaffen, aangezien niet alle afvalstoffen verbrandbaar of composteerbaar zijn. Zelfs de verwachte grote toeneming van
de vuilverbranding zal een toeneming van de te storten hoeveelheden niet kunnen
tegenhouden, o.a. ook omdat de hoeveelheid onverbrandbare stoffen in sterke mate stijgt.
Het is niet onwaarschijnlijk, dat in het jaar 2000 een hoeveelheid zal moeten worden
gestort, die twee of tweeëneenhalf maal zo groot is als de huidige, nl. circa zeven
miljoen ton per jaar.
Het merkwaardige is dat er - mede gezien dit vooruitzicht - eigenlijk nog nooit
in ons land een serieuze poging is gedaan om het storten te verbeteren. Het gebeurt, een
enkele uitzondering daargelaten, geheel onvakkundig. De meest voorkomende fouten
zijn:
l. De afvalstoffen worden in een te dikke laag gestort met een storthelling van soms
tien of twaalf meter hoog.
De gevolgen zijn: onaangename reuk door de grote, aan de lucht blootgestelde
oppervlakte, ruim voedsel voor ratten, gelegenheid voor vliegen om eieren te leggen
en voor vlieglarven om zich te verpoppen. Bovendien: veel kans op brand en op
verspreiding ervan over de gehele hoogte.
2. De storthelling - het stortfront - wordt in de breedte uitgedijd. Dit geeft nagenoeg
dezelfde nadelen als een hoge storthelling.
3. Bij het storten in water wordt nagelaten de plas door da mmen in vakken te verdelen, teneinde de waterverontreiniging en de stank te beperken.
4. De gestorte stoffen worden niet of onvoldoende met grond of zand afgedekt,
waardoor allerlei ongedierte kans krijgt zich te vermeerderen.
5. Grote voorwerpen worden op tet reeds gestorte oppervlak gedeponeerd, waar er
papier en afval inwaait, zodat het geheel een naargeestig gezicht biedt en gunstige
voorwaarden voor ongedierte schept.
Ook wordt de omgeving vaak onvoldoende gereinigd van weggewaaide papieren,
plastics enz.
Sinds enige tientallen jaren wordt in Engeland een methode toegepast, ,,controlled
tipping" genoemd, in de Verenigde Staten onder de naam "sanitary landfill" in praktijk
gebracht. In het Nederlands zouden wij de term "begraafmethode" willen gebruiken.
Het komt er in hoofdzaak op neer dat de bovengenoemde fouten worden vermeden.
Men strijkt met een bulldozer of bulldozerlaadschop de gestorte stoffen vlak en drukt
deze aan, waarna ze door dezelfde machine met een laag grond of zand van circa
twintig cm dikte worden bedekt, ook de zijkant(en) en aan het einde van de dag ook het
stortfront, dat zo smal mogelijk is gehouden. Des avonds is dan geen vuil zichtbaar.
Is er ter plaatse geen afdekgrond beschikbaar, dan moet deze van elders worden aangevoerd.
Door de samendrukking en de afdekking is de kans op brand heel klein; ratten en
vliegen kunnen geen voedsel vinden. De nazakking is zeer gering zodat het oppervlak
geen bulten en kuilen gaat vertonen, maar vlak blijft.
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Wanneer de stortplaats vol is, wordt een definitieve deklaag van circa vijftig cm
dikte aangebracht om het terrein voor zijn nieuwe bestemming geschikt te maken.
Wanneer een laag vuil moet worden gestort, verdeelt men het terrein in smalle
stroken (bv. 10 tot 15 m breed), die naast elkaar als "vingers" worden volgestort tot
de gehele laag gereed is. Desgewenst kan men op deze wijze verschillende lagen op
elkaar storten, bv. wanneer een verdiept terrein moet worden opgevuld. In Croydon
(Engeland) zagen wij een kalksteengroeve, die op deze wijze werd gevuld. Een heuvel
van kalksteen was voor een deel vergraven, waardoor een gapende wonde in het
landschap was ontstaan. De heuvel wordt nu met behulp van de controlled tippingmetbode in zijn oorspronkelijke vorm hersteld en van een begroeiing, in aansluiting
aan het bestaande landschap, voorzien.
In Bochum (Ruhrgebied) werd een heuvel uitgebreid en wordt thans zelfs een nieuwe
heuvel gemaakt op een plaats, waar men deze terwille van het landschap en het uitzicht
wenselijk acht.
Het is moeilijk om in een dichtbevolkt land als het onze voldoende ruimte voor
stortplaatsen te vinden. Hiervoor zal samenwerking tussen planologen en de gemeentelijke diensten voor stadsuitbreiding, alsmede de reinigingsdiensten, nodig zijn.
De stedelijke afvalstoffen, voor zover deze niet worden verbrand of gecomposteerd,
vereisen in ons land jaarlijks een oppervlakte van 2,5 km 2 , gestort in één laag van
1 ½ à 2 m dikte. In de toekomst zal dit 5 à 6 kmt zijn.
Per jaar wordt voor stadsuitbreiding, inclusief parken en groenstroken, 60 tot 70 km2
grond gebruikt. Wellicht zal het mogelijk zijn een deel hiervan, nl. op plaatsen waar
later groenstroken en plantsoenen zullen komen, te gebruiken voor ophoging met
stadsvuil. Ook komt een deel der ontgronde terreinen - jaarlijks 15 kmt - voor
opvulling in aanmerking, t.w. die, welke door niet te grote diepte hiervoor geschikt zijn.
Tenslotte zijn er nog laag-gelegen of moerassige gronden, die bij oordeelkundige
ophoging aan waarde zouden winnen. Het probleem der stortruimte ziet er dus niet
onoverkomelijk uit, maar het zal in samenwerking en met beleid moeten worden
aangepakt, onafhankelijk van toevallige factoren. Wanneer de storting daarbij op
kundige en doeltreffende wijze geschiedt, wordt ons land verlost van de plaag der
open stortplaatsen en kunnen de stedelijke afvalstoffen bovendien nog tot iets goeds
dienen.

onze
muizen 3

DE VELDMUIS (vervolg)

Voortplanting
Een vroeg optredende geslachtsrijpheid en het feit dat paring als regel direct na een
worp weer plaats vindt, vormen wel de voornaamste biologische oorzaken van het
respektabele voortplantingscijfer bij arvalis.
Na een draagtijd van 19- 2 l dagen werpt het wijfje, 5 à 6 maal in haar leven,
gemiddeld 4- 6 jongen. Deze imponerende produktie maakt het begrijpelijk, dat moeder
veldmuis onder gunstige levensomstandigheden een reeële kans op overbevolking schept.
De jonge muizen, die kaal, blind en doof hun entree maken, zijn na 5 dagen bedekt
met 'n grove vacht van korte haartjes, terwijl 9 dagen na de geboorte de gehoor- en
gezichtsorganen normaal functioneren; de diertjes zijn dan ook geheel behaard.
Hebben ze de leeftijd van 2 weken bereikt, dan kunnen ze al behoorlijk uit de
voeten en beginnen ze zich ook te verdedigen: eerste tekenen van zelfstandigheid, die
na een zoogtijd van maximaal 16-17 dagen vrijwel is voltooid.
De groei van de pasgeborenen is van bepaalde omstandigheden afhankelijk (Spitz,
1965). In het voorjaar geboren dieren groeien onder normale levensvoorwaarden zeer
snel van april tot juni; na een maand kunnen ze de grootte bereiken van 2- 3 maanden
oude laboratoriumdieren.
Valt de geboorte echter in de herfst, dan blijft de groei gewoonlijk tot januari of
februari beneden normaal.
Geslachlsrijpheid treedt gemiddeld na 5-6 weken op, soms (bij in de nazomer
geboren wijfjes) na 4 of 5 weken of zelfs nog eerder. Keilbach (1966) acht een geslachtsrijpheid 25 dagen na de geboorte al mogelijk. Doch dan zal het de dieren ook in alle
opzichten moeten "meezitten", waarbij de gedachten allereerst uitgaan naar een
optimaal voedselaanbod (bouwland) .
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