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Waste Management 
Onderzoek en advisering op het gebled van afval- en milieubeheer door de KUB en de TUE. 

F. AARI'S 
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Voa:n«Xmi 

Dit rawort is het resultaat van een omerzoek dat uitgevoerd is door 
het waste Management Progranlna, in opdracht van de provincie Noord
Brabant. Het omerzoek dat door mij gedaan is, is het vervolg van een 
eerder omerzoek, gedaan door H. de Jon::J, en is uitgevoerd in het kader 
van een stage van de Agrarische Hogeschool te 's-Hertogenbosch, rich
tirg leVensmiddelentechnologie. 

Het omerzoek dat ik heb uitgevoerd IOOet resulteren in een registratie
systeem voor stortplaatsen waarin de door metin;Jen verkregen gegevens 
autanatisch kunnen worden va-werkt en wellicht door orrlerlirge com
binatie tot hogere waarde kunnen worden gebracht. Een volledige beheer
sirg van de stortplaatsemissies is daa:t:bij het streven. · 

Bij het verzamelen van de . benodigde gegevens is van de kennis van tal 
van personen gebruik gemaakt. Mag ik hun allen op deze manier hartelijk 
danken voor hun bereidwilligheid. Mijn dank gaat in het bijzorrler uit 
naar ir. B. van Weenen van het Waste Management Progranlna, die mij 
gedurerrle deze stage heeft begeleid. 

Tot slot hoc.p ik dat de infonnatie, die in dit ra:wort is weergegeven, 
voldoen1e is an het prototype van het autanatische registratiesysteem 
te ·kunnen ontwerpen. 

Frank Aarts 
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IDOFOOIUK 1 

Inleiding 
Zowel bij lagere als hogere avertleden bestaat de behoefte stortplaatsen 
beter te la.mnen beheren. Registratie van hoeveelheden en samenstellirg 
van het éléiDJeboden afval op stortlocaties, alsmede registratie van de 
als gevolg van het storten qrt:rederrle milieu-emissies is in dit kader 
van groot belan;J. In qxlradlt van de Provincie Noord-Brabant wordt door 
het waste Management Programma IOC.Ueiteel. een (autanatisdl) registratie
systeem ontworpen waarin alle voor een goed beheer noodzakelijke infor
matie kan worden opgeslagen. Een volledige beschrijvirg van de doel
stellirgen en inhoud van dit Infonnatiesysteem Afvalstoffen is opgerx>
men in bijlage 1. 

Dit rawc>rt is een weergave van de ervarirgen die tijdens het omerzoek 
naar een algemeen registratiesysteem voor milieu-emissies op stort
plaatsen zijn opgedaan. Dit registratiesysteem voor milieu-emissies 
IOOet deel uit gaan maken van het Infonnatiesysteem Afvalstoffen. 

Het orderzoek dat aan de totst:amkaning van dit rapport is voorafgegaan 
geeft aanvullilgen op, en bouwt voort op de resultaten van een eerder 
onierzoek, dat uitgevoerd is door H. de JOD3' (1987) • Bij dit vooromer
zoek is net name gebruik gemaakt van de ervarirgen net een registratie
systeem, dat is ontwikkeld door de vakgroep Argus van de T.U. Berlijn. 
Het vervolgorrlerzoek, waarop dit rapport is gebaseenl, heeft bestaan 
uit een inventarisatie van de huidige op stortplaatsen toegepaste 
neetsystemen en een literatuurstudie, die tot doel had gegevens uit 
reeds eerder uitgevoerde studies op dit terrein te inventariseren. Na 
beoordelirg van de uit de theorie en de praktijk verkregen infonnatie, 
is een voor alle stortplaatsen gelderrl registratiesysteem ontworpen. 

Het opzetten van een algemeen registratiesysteem voor milieu-emissies 
op stortplaatsen is ten zeerste gewenst. 
Manenteel is het niet IOOgelijk om de diverse stortplaatsen in de pro
vincie Noord-Brabant net elkaar te vergelijken, élélRJ9Zien elke stort
plaats te maken heeft net amere voorschriften en dus arxiere netirgen. 
Doel van het te ontwerpen registratiesysteem voor milieu-emissies op 
stortplaatsen is, eenheid te brergen in de op stortlocaties m.b.t. 
milieu-emissies te verridlten netingen. 

Een p:rà:>leem wat zien bij het ~van een algemeen registratie
systeem voordoet, is de grote diversiteit van stortplaatsen. Men kan 
stortplaatsen orrlerscheiden die voldoen aan de IBC-nonnen (Isoleren, 
Beheren en Controleren) en stortplaatsen die daaraan (nog) niet vol
doen, stortplaatsen waar gas wordt gewonnen of afgefakkeld en stort
plaatsen waar het stortgas (nog) niet wordt afgezogen, stortplaatsen 
die lozen op een IMZI en stortplaatsen die direct op het ower
vlaktewater lozen. 
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Deze diversiteit van stortplaatsen maakt het ontwerpen van een algemeen 
geldeOO registratiesysteem erg IOOeilijk. 
Qldat in de t..oekatst alle, nog aan te 1~ stortplaatsen aan de IOC
nonnen IOOet gaan voldoen, is een systeem ontworpen dat toegepast kan 
"WOrden op gecontroleerde stortplaatsen. · 
Het aantal stortplaatsen dat bij de inventarisatie betrokken is, is 
beperkt. De selectie is uitgevoerd op basis van de aanwezigheid van 
een volgens de IOC-nonnen in;Jericht stortgedeelte. Een volledige lij st 
van de bij dit omerzoek betrokken stortplaatsen is opgenanen in bij
lage 2. 
De gegevens voor de inventarisatie zijn verkreg-en door bezoeken aan de 
betreffen:le stortplaatsen, en door best:OOerin;J van de gelderxle vergun
ni.n;Jen, voor zover deze beschikbaar waren. Een aantal vergunningen 
(WVO-vergunningen Vlagheide, Spimer) waren nog in conceptuele vorm, 
waardoor deze niet q>enbaar waren. De info:rmatie van deze stortplaatsen 
is uitsluiteni gebaseerd op oo:rrlelinge gegevens. · 
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HOOFilS'IUK 2 

Wettelijk kader stortplaatsen 
stortplaatsen hel.'iJen raakvlakken met een vijftal wetten, te weten: 

-WVO 
- WBB 

·- AW 
- WCA 
-HW 

Wet Verontreinigin;;J Clg:lel:Vlaktewateren 
Wet Bodeinbesc.henn 
Afvalstoffenwet 
Wet <llemische Afvalstoffen 
HiixleJ:wet 

De veJ:houdin:l tussen deze wetten is expliciet geregeld (aJWVO, 1987). 

~ grorrl van de Afvalstoffenwet zijn stortplaatsen sirx:ls 1982 vergun
ni.rm>lidltig. Zo'n vergunning wordt verleerd door Gedeputeerde staten, 
~ bij hun v~erlening de Riffitlijn Gecontroleerd storten 
gebruiken. Deze riffitlijn bevat een aantal vanuit landelijk geziffits
pmt opgestelde criteria ten behoeve van het storten van afvalstoffen. 
De eerste versie van de riffitlijn dateert uit 1980; in 1985 is een 
herziene riffitlijn verschenen, waarin schel:per dan voomeen is aan
gegeven hoe een stortplaats dient te zijn in;;Jeriffit. De belan;Jrijkste 
verschel:pin;;J betreft het feit dat verspreidirq van verontreinigin;;J 
dient te worden tegen;~egaan. De ui~ van dit aangescherpte 
beleid, ook aangeduid als IOC-criteria, zijn: 

1. Direct contact tussen afvalstoffen en bodem dient in het algemeen 
te -worden venneden. 

2. Verspreidirq in de bodem van verontreinigd water afkomstig uit de 
afvalstoffen dient te -worden venneden. 

3. De situatie waarin de stoffen op of in de bodem zijn gebraffit, 
dient beheersbaar te zijn en dit ook in de toekanst te blijven. 

4. Regellnatige controle op de situatie en op de effectiviteit van de 
getroffen voorzieningen dient plaats te vimen. 

In de AfValstoffenwetvergunning (ABW-vergunning) van stortplaatsen, 
staan voo:rschriften met bet.rekkirq tot de specifieke inriffitin;;J, accep
tatie en registratie van aëmJeboden afvalstoffen, de toe te passen 
stortmethode, de eirnafwerki..rg en de controle. 

Sedert 1 januari 1984 dienen stortplaatsen die afvalwater produceren, 
hetgeen dus geldt voor gecontroleerde stortplaatsen, te beschikken over 
een lozin;;Jsvergunning in het kader van de WVO. Zo'n vergunning wordt 
verleem door de waterkwaliteitsbeheerder (waterschapjprovinciejzui
verin:Jsschap). Olrrlat het afvalwater van stortplaatsen vaak dennate 
emstig vervuild is, -wordt in de lozin;;Jsvergunning vaak een zuiverin;;J 
voorgeschreven, die de verontreinigin;;J van het afvalwater tot aanvaard
bare niveaus moet terugdrin;;Jen. 
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Voorschriften met ~ tot het meten en registreren van milieu
emissies zijn opgenanen in de ASW-vergunnin;J en in de lozin;Jsvergun
nin:J. De meet- en registratievoorschriften in de ASW-vergunnin;J zijn 
voor alle stortplaatsen in Noord-Brabant identiek. 
De verscheidenheid in meetvoorschriften ontstaat, doordat de stort
plaatsen orxler diverse waterkwaliteitsbeheerders ressorteren. De door 
de provincie in het kader van de Afvalstoffenwet, en de door de water
kwaliteitsbeheerder in het kader van de WVO voorgeschreven metin3en 
zullen in hoofdstuk 4 worden uitgewerkt. 
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HOOFOOIUK 3 

Milieu-effecten op stortplaatsen 

3.1 Inleidim 
Qn een registratiesysteem voor milieu-emissies op stortplaatsen te 
kunnen ontwerpen, moet eerst duidelijk zijn wat in dit verband 
orrler milieu-emissies wordt verstaan. raarnaast moet inzicht 
verkregen worden in de factoren die het optreden van de bedoelde 
milieu-emissies beïnvloeden. Slechts dan in het mogelijk te ach
temal.en, welke metin3en relevant zijn bij de controle op deze 
milieu-emissies. 

Bij storten kunnen de volgenie negatieve milieu-emissies optreden 
(zie o.a. conaept MER-P~II Noord Holland, 1988, De Jong, 1987). 

1. Bodem- en grorrlwateJ:verontreinigin3 door percolaatwater en 
owe:rvlakkig afst.ranen:l water; 

2. luchtverontreinigin3, stankhirxier en andere schadelijke 
effecten van vrijkaneni stortgas; 

3. zettin3en van het stortlichaam; 
4. stof/zwerfvuil; 
5. geluidsoverlast, t.g.v. de aanwezigheid van vrachtwagens, 

carrpactoren en overige machines; 
6. rullatebeslag; 
7. horizonvervuilin3; 
8. ongedierte. 

Een aantal van bovengenoenrle milieu-emissies, te weten: 1, 2, 3, 
4, 5 en 8, dienen tijdens het in bedrijf zijn van de stortplaats 
regelmatig en volgens de gelderrle voorschriften te worden gecon
troleerd. Dlart>ij is het echter niet mogelijk alle milieu-emissies 
kwantitatief te beoordelen. Men moet bij een aantal controles met 
een kwalitatieve beoordelin3 genoegen nemen. 

Waardoor de pericxliek te controleren milieu-emissies ontstaan, 
welke factoren er invloed op uitoefenen en waarom controle op deze 
milieu-emissies noodzakelijk is, wordt in de volgenie paragrafen 
toegelicht. I:Bart>ij zal voornamelijk op de eerste drie milieu
emissies woroen in3egaan, aangezien deze de meest belangrijke 
zijn. 

3. 2 Bodem- en grorrlwaterverontreinigirx:J 
Verontreinigin3 van bodem en grorrlwater of verontreinigin3 van 
owe:rvlaktewater wordt voornamelijk veroorzaakt door contact met 
het afvalwater, dat door een stort wordt geproduceerd. Ook vi.rx:lt 
verontreinigin3 van oppervlaktewater plaats door stof en zwerf
vuil. 
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Men kan op stortplaatsen verschillerxie typen afvalwater omer
scheiden. Het orrlerscheid berust op de wijze waarop dit afvalwater 
ontstaat. 

De eerste categorie afvalwater die men kan orrlerscheiden, is het 
zogenaande "run-off" water. Hiennee ~rdt het afvalwater a.anJe
duid, dat ontstaat door zijde!~ afvloeiirq van de stortl::lerg. 
Qlrlat dit water nauwelijk of niet met het opgeslagen afval in 
aanrakinJ is geweest, is dit water slechts in :mi.n:iere mate ver
vuild. Dit water kan vaak direct, dus zorrler zuivering, op een 
IMZI ~:rden geloosd. Er kan in het stortlichaam echter een zeer 
slecht .waterdoorlatende laag aanwezig zijn, waardoor zijdelingse 
uittreding van percolatiewater kan ontstaan. 
Het risico bestaat dus, dat het run-off-water wordt veJ:VUild door 
percolatiewater. De kwaliteit van dit water 1.00et dan ook nauwgezet 
in de gaten 'WOrden gehouden. 

Naast het run-off-water ontstaat ook percolatiewater. 
Percolatiewater ontstaat door neerslag, door chemische reacties en 
door inklinkirxJ van de stortl::lerg. In het gestorte afval is al een 
zeker gewichtspercentage water aanwezig. Wanneer door infiltratie 
van neerslag, door het ontstaan van chemisch reactiewater en door 
inkli.nk.in;J het maximale waterbergerxie ve:r:nogen wordt overschreden, 
zal aan de omerzijde van het stort water uittreden. Dit percola
tiewater raakt verontreinigd door contact met de in het stort
lichaam aanwezige afvalstoffen. 

De kwaliteit van het percolatiewater is afhankelijk van diverse 
faktoren (Smakman, 1987): 

1. Chemische en biochemische processen. 
In een stort van huishoudelijke afvalstoffen treden micro
biologische afbraakprocessen op. Het anzettingsproces gaat na 
een aanvankelijk aërobe fase al snel over in een anaëroob 
proces. Dit proces 'WOrdt meestal verdeeld in twee fases. Na 
hydrolyse van de in hoofdzaak c:::arplexe organische verbin
dingen, ~rden in de zuurvo~e fase bij een m van 5, 5 tot 
6,5 vetzuren gevo:nrd. Na verloop van tijd zal in het stort
lichaam de met:llaanJisting op gang kanen, waarbij de m op
loopt tot 6,5 à 8. 
Gedurerrle deze metllanogene fase worden de in de verzurings
fase gevo:nrde organische zuren afgebroken en arrgezet in 
methaan en kooldioxide. 
De methanogene fase treedt in warmeer methaanvo~e bac
terien zich voldoeme kunnen ontwikkelen. Dit is orrler aniere 
afhankelijk van de m en de aanwezigheid van geschikte sub
straten voor hun ontwikkeling o.a. waterstofgas, mierezuur, 
azijnzuur en methanol. De hogere vetzuren zullen dus eerst 
door aniere bacteriën · afgebroken roeten worden. Men duidt 
deze intermediaire zuurvorming aan als de acetogenese. 
Het tijdstip waarop de methanogene fase intreedt kan daarom 
varieren van 100 dagen tot 6 jaar na aanvang van de stort
activiteiten. 
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2. Leeftijd van de stortplaats. 
De fase waarin een stort verkeert, en dus de samenstelling 
van het percolaat, is afhankelijk van de leeftijd van het 
stortlidlaam. In de gemiddelde grote stortplaats waar huis
hcoiel.ijk afval \tJOrdt gestort, mag \tJOrden veJ:Wacht dat op 
versdrillerrle plaatsen versc:hillerrle fasen van biologische 
afbraak tegelijkertijd gaame zijn. In het algeneen kan 
gezegd \tJOrden dat na een periode van 5 tot 7 jaar de acti
viteit van methaanvo:rmerde bacteriën sterk toeneemt ten 
gevolge van de stijgerrle m-waarde. Het gevolg hiervan is dat 
ook de samenstelling van het percolaat aanzienlijk verarrlert 
(zie tabel 1}. 

component verzuringsfase methaangistingsfase 

pH 5,1 7,6 
ECbij 25 oe J.'S·cm·' 35 000 27 500 
COD mg· l ·'02 65 000 7 ()()() 
vetzuren• 
(als azijnzuur) mg· l·' 26 600 nd 
amines• mg·l· ' 250 nd 
HCO, mg· l ·' 17 12 ()()() 
504 mg·l ·' 1 500 lSO 
a mg·l·' 4 000 4 ()()() 
Na mg·l·1 3 000 2 500 
K mg·l· 1 2 ()()(} 2 400 
Ca mg·l ·1 2 600 100 
Mg mg·l ·' 450 125 
NH4-N mg· ! ·' 1 500 2 ()()() 
Fe mg· l ·' 1 500 40 
Zn mg;l., 54 1,6 
Ni mg·l ·' 1,04 0,40 
Cd mg·l·' 0,01 0,02 

I Cu mg·l·' 0,65 0,20 
Pb mg· l ·' 0,17 1.0 

") Vcncllillcnde vetzuren en unines 121. 

Tabel 1: Gemiddelde samenstellin;J van het percolaatwater 
tijdens de verzuri.rgsfase en de methaan-vergis
tin;Jsfase bij integraal storten (00= niet detec
t.eert>aar} (bron: De JODJ} 

3. Aard van de gestorte afvalstoffen. 
Het percolatiewater raakt verontreinigd door contact met 
afvalstoffen. De samenstelling van het percolaat -wordt dus 
beïnvloed door de samenstelling van het afval. 

4. Contacttijd tussen afval en water. 
De tijd waannee het water met het afval in contact is bepaalt 
de mate van uitloging. 
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5. raagdikte van de afvalpakketten. 
Aan;Jet:oc>rrl is, dat bij grote laagdikte de concentratie van 
stoffen in het percolatiewater groter is dan bij opbouw van 
de stortplaats in dunne lagen. Dit effect wordt veroorzaakt 
door variatie in de snelheid waannee de verschillerxie af
braakstadia elkaar opvolgen. Bij opbouw van het stort in 
dunne lagen wordt de methanogene fase eerder bereikt dan bij 
het storten in dikke lagen. 
Dit vimt zijn oorzaak in het feit dat bij opbouw in dunne 
lagen nog relatief veel eeilVCllXlig afbreekbare stoffen aëroob 
worden cmgezet. Zodra daarna de anaërobe anstarrli.gheden 
ontstaan zullen er in eerste instantie mirxier lagere vetzuren 
ontstaan in de verzurirqsfase en zal er sneller een evenwicht 
ontstaan tussen zumvo:r:m.irç en methaanvo:r:m.irç. Met name voor 
de eerste lagen bij de opbouw van de stortplaats is dit 
effect belarçrijk. De vez:wachtirg bestaat, dat zodra de 
orxierste laag afval in de methanogene fase verkeert, het 
percolatiewater uit de hoger gelegen lagen bij het percoleren 
door de orrlerste laag eveneens een anaëroob zui verin;Jsproces 
zal orrlergaan. De orrlerste laag zal dan als het ware als 
biologisch filter gaan fungeren. 

6. Aanwezigheid naatregelen ter beperkirg van de verontreini
girgsgraad. 
Er is een aantal methoden an de verontreinigingsgraad van 
het percolatiewater te vennirrleren. Dit kan gebeuren door 
(Corx::ept MER-PAP-Il Noord Hollarrl, 1988): 

a. vennirrlerirg van de hoeveelheid sterk verontreinigerrle 
stoffen (o.a. K.C.A.) in het afval. 

b. het verkorten van de verzurirqsfase door recirculatie 
van peroolaatwater uit de verzurirqsfase, 

c. venni.rrlerirg van de snel afbreekbare fraktie in het 
afval. 

De hoeveelheid peroolaat wordt door orrlersta.arrle factoren beïn
vloed (Heidemij Adviesbureau, 1984): 

1. Klimatologische anstarrli.gheden. 
De hoeveelheid neerslag en verdanpirg wordt in hoofdzaak 
bepaald door de kli.Iratologische faktoren verdanpirg en neer
slag. In het algemeen treedt er in de winterpericxie een 
neerslagoverschot op ten gevolge van het terugvallen van de 
faktor verdampirg tot gemiddeld 30-50 mm per ·maarrl, tel:wijl 
in de zcmarpericxie de verdanpirg 100-150 mm per maarrl kan 
bedragen, waardoor een neerslagtekort kan ontstaan. Dienten
gevolge zal de hoeveelheid percolatiewater varieren in de 
loop van de seizoenen. 

2. Pakki.n;Jsclichtheid van het afval. 
Bij een toenemerrle dichtheid van het gesorteerde afval neemt 
het watergehalte en het wateropnamevenoogen toe. Het ~lag
venoogen vertoont een maximum bij een dichtheid van ca 700 
kgjm3 nat afval en neemt bij hogere dichtheid iets toe. 

3. Leeftijd van de stortplaats. 
De leeftijd van de stortplaats heeft invloed op een tweetal 
fysische faktoren, te weten poriënvolume c.q. dichtheid van 
het stort. 
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Het poriënvolUite van een pakket gestort afval bepaalt de 
maximaal te bergen hoeveelheid water. Dit poriënvolUite zal, 
door inkli.nki.nl ten gevolge van de druk van de bovenliggen::ie 
afvallagen, geleidelijk venni.rx:leren, tenTijl de dichtheid van 
het afval geleidelijk zal toenemen. Deze verairleringen in de 
tijd hetl>en, een relatief kleine, invloed op de totale hoe
veelheid percolatiewater. 

4. Mate van infiltratie en infiltratiesnelheid. 
De mate van infiltratie en de infiltratiesnelheid worden 
door de pakkingsdichtheid beinvloed. Er zijn echter I1CXJ geen 
een::iuidige relaties gevonden tussen dichtheid en infiltratie
snelheid. 

5. laagdikte van de afvalpaketten. 
Ook over de invloed van de laagdikte van de afvalpaketten op 
de hoeveelheid percolatiewater vindt lOOl'l in de literatuur I1CXJ 
tegengestelde resultaten. 

6. Aanwezigheid hoeveelheid beperkerrle maatregelen. Irxtien het 
stort is voorzien van een bovenafdichting, wordt infiltratie 
van regenwater, en dus het ontstaan van percolatiewater, 
voorkomen. 

Gemiddeld ontstaat 3000 rn3jha/jaar peroolaatwater (onverdurrl). 
Afhankelijk van de hydrologische situatie kan wanneer er geen 
bodemafdichting aanwezig is, verounning optreden tot orqeveer 
10.000 m3jhajjaar (concept MER-PAP-Il Noord-Hollarrl, 1988). 

Het vervuilde percolatiewater wordt op gecxmtroleerde stortplaat
sen via een drainagesysteem naar een zuiveringsinstallatie af
gevoerd. Dit kan een eigen zuivering zijn in canbinatie met een 
WZI of uitsluiten::i een RWZI. 
Controle van de afvalwaterstroom, die op het riool wordt geloosd, 
is verplicht gesteld in de wvo-vergunning van de vuilstortplaats. 
De afvalwaterstroom tooet volgens de wvo-vergunning worden gemeten, 
benx>nsterd en geanalyseerd. 

Nauw in verl,:)arrl met het ontstaan van afvalwater staat grorrlwater
verontreiniging. 
Het percolatiewater kan belast zijn met hoge concentraties voor 
het milieu zwaar belasten::ie stoffen. Qn bodemverontreiniging c.q. 
gron:iwateJ:verontreiniging, door contact met percolatiewater, te 
voorkomen, wordt, met het oog op de IOC-criteria zoals die genoenrl 
zijn in de herziene Richtlijn Gecontroleerd Storten, een folie 
o:rrler het stortlichaam aanc:Jelegd. Qn controle uit te oefenen op de 
effectiviteit van deze naatregel is regellnatige belronstering 
noodzakelijk. De voorschriften ten aanzien hiervan zijn vastgelegd 
in de ASW-vergunning, zoals die door Gedeprteerde staten is ver
leerrl. Controle op de effectiviteit van de folie dient te ge
schieden door :Jroweling van de analyseresultaten van het grorrlwa
ter en het percolatiewater. 
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3. 3 Sdladel.ii ke gevolgen stortgasontw.ikkeli.m 
In een vuilstort virrlen anaërà:>e afbraakprocessen plaats, waarl>ij 
gassen ontstaan. Deze gassen, in hoofdzaak methaan en kooldioxide, 
kunnen via de afdeklaag ontwijken uit het stortlidlaam. Er kunnen 
t.a.v. het ontwijken van stortgas een aantal problemen ontstaan, 
namelijk (Beker, 1981; De Jorg, 1987, 'Ihané-Kozmiensky, 1987) . 
1. vegetatieschade q> enjof naast stortterreinen; 
2. onregelmatige zettirgen van het stortlidlaam; 
3. stankh.i.mer; 
4. explosie- en brarrlgevaar; 
5. verstikkirgs- en vergiftigin:Jsgevaar voor de mens. 
De samenstellirg van het stortgas is niet constant, doch varieert 
in de loop van het afbraakproces. Het verloop van de gassamenstel
lirg is -weezgegeven in figuur 1. 

% 
"' fase 1 fase 11 
c 1()() 

ë:i 
Vi 
c 
Q) 

E 
<1l 

"' 

patroon van de b1ogasproduk:1e 

fase 111 fase IV 

-tiJd 

Figuur 1. Verloop van het microbiologisdle afbraakproces (bron: De 
Jorg, 1987) 

wanneer het afbraakproces in fase IV kant (zie fig.1). dan stabi
li.seP..rt de samenstellirg zich. De gemiddelde samenstellirg van 
stortgas is dan zoals weergegeven in tabel 2. Per stortplaats kan 
de samenstellirg echter nog sterk varieren. 

Hetban 53 Vol-" 

Kohlendioxid 41 

Stickstoff 3 

Sauerstoff 1 

Wasser 1 

Schwefelwasserstoff 300 ••1•3 
Diohlormethan 106 

Trichloraethan 12 

Trichlorethen 1 

1,1,1-Trichloretban 4 

Tetrachlorethan zoo 
Terpenkohlenwasseratoffe 270 

Tabel 2. Gemiddelde samenstellim stortgas. (bron: 'lhcané-Koz
miensky, 1987) 
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De hoeveelheid stortgas die ontstaat is afhankelijk van: 

1. de samenstelli.n;J van het gestorte materiaal; 
2. de qix:Juw van het stort; 
3. de fase waarin het stort zidl bevin:lt (zie figuur 3). 

In het algemeen ontstaat in totaal 180 tot 250 m3 stortgas/ton 
huisvuil (Beker, 1981). 
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Figuur 2. Produktie van stortgas als ftmctie van de tijd Bron: 
Beker, 1987) 

Ook met betrekking tot stortgassen bestaan voorschriften (II. B.l 
tjm II. B. 4 Leidraad voorschriften ASW-v~ gecontroleerde 
stortplaatsen). Deze voorschriften zijn echter mi.rrler expliciet 
dan voorschriften antrent water ,en bodem (II .A.1 t;m II .A. 5 Lei
draad voorschriften ASW-v~ gecontroleerde stortplaatsen) . 
Als eis "WOrdt gesteld, dat voor de oogevi.n;J schadelijke, gevaar
lijke of hin:lerlijke gasuitt.redin;J of arrlerszins ODJewenste effec
ten afwezig tooeten zijn. Er "WOrdt daarl:>ij niet anschreven welke 
metin:jen men tooet uitvoeren an het bovenstaame te beoordelen. Er 
mag dus ~ wo:rden, dat een kwalitatieve beoordeli.n;J vol
staat. Fen periodieke, kwantitatieve controle op gasemissies lijkt 
edlter niet overtxxlig, aan:Jezien in stortgas toxische vert>irxiin:]en 
"WOrden aan:Jetroffen (zie tabel 3) • 
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Stoft I! A~ Ei9enschaft im Deponieqas vorko .. end• 
'"9/m' Konzentrationen mq/M1 

Dichloraethan 360 tox.isch 2700 
Trichloraethan ~0 pot . cancerooen ~ 

1 . 1.1 Trichlorethan 1080 toxisch 55 
Chlorethen (VC l . I . TRK 5 mq/m3 canceroqen ~0 

1.2 cis Oichlorethen 790 toxisch 120 
1.2 trans Oichlorethen 790 toxisch 2 
1.1 Oichlorethen I VOl 8 pot . cancero9en 2 
Trichlorethen !Tri l 270 pot . canceroqen 190 
Perchlorethen !Perl HS toxisch 180 
Dichlordifluormethan (F 12) 5000 toxisch 720 
Trichlortluormethan IF 1ll 5600 toxisch soo 
1.1 . 2 Trieh1ortritluorethan 50 
IF llll 7600 toxisc h 

·- ----·· ----- -- --

Tabel 3. Concentratie toxische stoffen in stortgas 

Bij storten kunnen stankemissies q;rt:reden. Deze worden veroorzaakt 
door bepaal de cx:arp:>nenten in het stortgas. De mate van stankhirrler 
is afhankelijk van de afst.arn tot de bron, de geurstof en van 
meteorologische factoren. · 
Rwantitatieve gegevens betreffeme stankemissies bij storten zijn 
nauwelijks aanwezig. De beoordelirg is vaak subjectief. In het 
algemeen wordt een afst.arn van 300 m aan]ehouden, waarl:JUiten de 
stankhi.rrler beperkt is (concept MER-PAP-I! Noord-Hollam, 1988). 

3. 4 Zettirgen 
In dit ratlX>rt worden met zettirgen niet zettirgen van de bodem 
bedoeld, doch zettirgen van het stortlichaam. 
Zettirgen van het stortlichaam treden op als gevolg van de af
braakprocessen die in de vuilberg plaatsvimen. 
Het meten van zettirgen van het stortlichaam is an een aantal 
redenen van belan:J: 

1. Volgens de ASW-vergtU'lll.inJ (II.A.2 leidraad voorschriften 
A.S. W-vergtU'lll.inJ gecontroleerde stortplaatsen) toogen geen 
il'gesloten laagtes aan het oppeJ:Vlak van het stortlichaam 
aanwezig zijn. Ten gevolge van ongelijkmatige zettirgen kan 
hiervan echter wel sprake zijn, zodat een periodieke controle 
hierop noodzakelijk is. 

2. In geval er op of in het stortlichaam voorzienixgen zijn 
aan:Jebracht, die ten gevolge van sterke zettirgen schade 
kunnen oplopen, is controle op het optreden van zettirgen 
belanJrijk, aargezien dan tijdig doeltreffeme maatregelen 
genemen kunnen worden. 

3. Imien de hoogte van het stortlichaam wordt uitgezet tegen de 
tijd, ontstaat een curve die zich na verloop van tijd zal 
stabiliseren. Er is dan geen sprake meer van zettirgen. Vanaf 
het nonent dat deze stabilisatie is irget.reden en de beoogde 
capaciteit gerealiseerd is, is de stortplaats geschikt voor 
de afwerking tot eirobestemming. 

4. De hoogte van de stortplaats dient te worden gemeten in 
verbarrl met de maximale hoogte van de stortplaats. 
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------ --- - ----------- -

3. 5 stof/zwerfvuil 
stof en zwerfvuil ontstaan bij storten. EVenals bij stank ont
breken bij stofemissies van stortplaatsen kwantitatieve gegevens. 
q> basis van kwalitatieve waarne.mirxJen wordt een invloedssfeer van 
stof van orgeveer 300m aargenanen (Concept MER-PAP-II Noord-Hol
lam) • Voorschrift II. B.l van de leidraad van voorschriften te 
vert>i.rrlen aan de ASW-vergtU'll1i.rg van stortplaatsen bepaalt, dat 
stofh.injer onmiddellijk dient te worden bestreden. Controle op de 
aanwezigheid van stofhirrler is derllalve noodzakelijk. omuidelijk 
is echter wanneer er sprake is van hirrler. M::>et men spreken van 
hinier zodra er klachten zijn, of zodra de grens van 300 m wordt 
overschreden? 
Met betrekk.in;J tot zwerfvuil wordt gesteld (I"~B. 3 en I. B. 4 lei
draad voorschriften ASW-vergtU'll1i.rg) , dat de àfrasteri..rg en de 
ooqevi..rg van het vuilstortterrein dagelijks van zwerfvuil dienen 
te wamen ontdaan. 

3. 6 Geluidshin:ler 
De aanvoer van afval, het verspreiden en afdekken van het afval 
door verdichters en de zui veri..rg van percolaatwater vo:rmen de 
belargrijkste geluidsbronnen. De geluidsemissies zijn afhankelijk 
van de Cl'llVal'l3' van de stortactiviteiten, de aanwezigheid van een 
zuiveri..rgsinstallatie en de genearen geluidbeperkende maatregelen 
(concept MER-PAP-I! Noord-Hollarxl, 1988). In het alge.rooen wordt 
een invloedssfeer van 500 m aange.ncaren. 

Ten aanzien van geluid zijn in de ASW-vergtU'll1i.rg van stortplaatsen 
meer concrete eisen opge.ncaren (voorschrift II.C.l t/m II.C.3 
leidraad). Men kan hier met een eenmalige meti..rg bij aanvang van 
de stortactiviteiten volstaan. Hertlal.i..rg van de roetinJen kan 
geschieden inlien daar aanleidirxj toe is, bijvoort>eel.d inlien een 
nieuw stortgedeelte in gebruik wordt ge.ncaren of inlien er sprake 
is van een (hertlaalde) klacht. Het is dus raadzaam ook van de 
klachten een administratie te voeren. 

3. 7 Ongedierte 
Insekten, ratten en vogels (vooral meeuwen) kanen veelvuldig voor 
op en in de nabijheid van een stort. De overlast van ratten en 
i.nsekten (o.a. vliegen en kakkerlakken) is in het alge.rooen beperkt 
tot de stortplaats en de directe ooqevi..rg. De aanwezigheid van 
deze dieren kan een gevaar betekenen voor de volksgezoOOheid van 
direct c.mwonerxien en van het personeel. De invloed van de vogels 
is groter. De meeuwen fourageren op het stort, maar hebben hun 
slaap- en broedplaats in gebieden in de (wijde) oogevinJ. Onrlat 
als gevolg van het ronstante aanbod van voedsel, de meeuwenpo
p.Uatie zich sterk kan uitbreiden, kan dit tot belangrijke nega
tieve effecten in de angevi..rg leiden (o.a. eutrofiëri..rg door 
uitwel:pselen). Imr het dagelijks aanbrergen van een afdeklaag en 
het toepassen van een bestrijcli.n;Jsnethode kan de overlast beperkt 
worden. Controle hierop blijft, volgens voorschrift I.B.6 van de 
leidraad van voorschriften te vert>i.rnen aan de ASW-vergtU'll1i.rg van 
gecontroleerde stortplaatsen, noodzakelijk. Ook hier kan men zich 
beperken tot een kwalitatieve controle. 
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3. 8 Samenvattioo te registreren qegeyens 
In de voorafgaarrle paragrafen is uiteengezet met betrekltin;J tot 
welke milieu-emissies van stortplaatsen dient te worden gemeten, 
en waaran deze controle noodzakelijk is. Welke parameters bij de 
diverse roetirgen dienen te lNOrden gemeten, lNOrdt weergegeven in 
het vijfde hoofdstuk. Hierorrler lNOrden de te registreren gegevens 
nog eens ~evat: 

1. analyseresultaten groniwater; 
2. analyseresultaten afvalwater: 

-totale afvalwater; 
- percolatiewater: 
- nm-off-water (rir~"Slootwater); 
- op oppeJ:Va].ktewater te lozen afvalwater; 

3. resultaten beoordelin;J gasuitt.redirg; 
4. analyseresultaten stortgas; 
5. zetti.n] metin;Jen; 
6. beoordelin;J stof/zwerfvuil; 
7. resultaten geluidsorrlerzoek; 
8. beoordeli.rq aanwezigheid ongedierte; 
9. meteorologische gegevens; 

10. klachten. 
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HOO:F'ffi'IUK 4 

Inventarisatie huidige meetsystelnen 

4.1 Inleidirg 
Bij de ontwikkel.in:.J van het ontwe.t:p voor een geautanatiseerd 
registratiesysteem voor milieu-emissies q> stortplaatsen is ge
bruik gemaakt van in de praktijk reeds in gebruik zijrrle registra
tiesystemen, é\aD:3'evuld met kennis uit de literatuur. Bij de inven
tarisatie is uitsluiterxi gelet q> de parameters die worden gemeten 
an de diverse milieu-emissies te registreren. De resultaten van 
die metin;Jen, de no:rm:m die aan de versdlil.lerrle parameters ge
kq:pel.d worden, de frequentie van de met.in:.Jen en de toegepaste 
analysemethoden zijn voor het ontwerp niet van belang. 
Alle bij de inventarisatie verzamelde gegevens zijn, in dit hoofd
stuk, per emissie uitgewerkt. In bijlage 3 zijn dezelfde gegevens 
in een schema weergegeven. 

4. 2 Analyse grorrlwater 
Het grorXlwaterorrlerzoek bij stortlocaties virrlt plaats op voor
sdlrift van de provincie Noord-Brabant. De voorschriften die ten 
aanzien van dit orrlerzoek gelden, zijn opgenomen in de ASW·•·:Ver
~ van stortplaatsen. De voorschriften zijn identiek voor 
alle (orrlerzOC'llte) stortplaatsen in Noord-Brabant. Ter controle 
van het grorrlwater gelden de volgerrle voorschriften: 

1. Ten minste één maal per half jaar dient de gromwaterstam te 
worden gemeten in (een aantal van) de daéuvoor aangebrachte 
~-

2. Ten minste één maal per half jaar dient het gromwater in 
(een aantal van) de waame.min;Jsp.Itt te worden bEm>nsterd en 
te worden geanalyseerd op ten minste de volgenie parameters: 

- zuurgraad (RI) ; 
- geleicl:in;Jsvenrogen; 
- C:ZV; 
- chloride; 
- anm::>nitnn. 

BovenJenoenrle parameters, élan:3'eduid als geleideparameters, Z1Jn 
algemeen en worden overal gemeten. Per stortplaats gelden even
tueel aanvullerrle metingen. 
Iri de ASW-vergunnj.rq van de N. V. RAZOB te Nuenen worden hieraan de 
volgenie parameters toegevoegd: 

1. Kjeldahl stikstof; 
2. totaal fosfor; 
3. hardheid; 
4. hydrocarbonaat; 
5. totaal organische stof ('lOC) • 
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In de ASW-v~ van de stortplaats Baveljik>rst van de Gront
mij N.V. "WOrdt, behalve een analyse q> de vijf geleideparameters, 
een analyse uitgevoerd q>: 

1. Kjeldahl stikstof; 
2. totaal fosfor; 
3. hardheid; 
4. hydrocart>onaat; 
5. totaal o:rganisdle stof ('IOC) ; 
6. metalen (zink, ijzer, arseen, dlroan, koper, baril.nn, nikkelen 

kobalt); 
7. sulfaat; 
8. nitraat. 

Op stortplaats "De Spirrler" te Tilburg meet IOOI'l, naast de vijf 
geleideparameters, twee maal per jaar het chroatgehalte in het 
grorrlwater in vel:Darrl met het storten van du:'oatilOuderrl leerslib. 

stortplaats "De Vlagheide" te Schijniel beperkt zich in grote 
lijnen tot het meten van de geleideparameters. Deze beperkte 
analyse 'WOrdt een maal per half jaar q> alle peilbuizen en de 
orxierdrainage uitgevoerd. Bij duidelijke beïnvloeding van de 
kwaliteit van het grorrlwater "WOrdt, q> enkele peilbuizen , een 
uitgebreide analyse uitgevoerd. 
Deze analyse omvat met~ van de volgerrle parameters: 

1. Kjeldahl stikstof; 
2. bicarbonaat; 
3. fosfaat; 
4. hardheid; 
5. nitraat; 
6. nitriet; 
7. sulfaat; 
8. ma.I"gaan; 
9. ijzer. 

De overige stortplaatsen in Noord-Brabant die bij de inventarisa
tie zijn betrokken beperken zich tot het meten van de vijf geleide 
parameters. 

4. 3 Analyse afvalwater 
De voorschriften met bet.rekki.rq tot afvalwater "WOrden uitge
vaantigd door de waterkwaliteitsbeheerd.er waarorDer de betrefferxie 
stortplaats ressorteert. Doordat men in Noord-Brabant te maken 
heeft met versdrillerxie waterkwaliteitsbeheerders, zijn de meet
voorschriften nogal uiteenlopem. De verschillen in inricht~ van 
de diverse stortplaatsen resulteren eveneens in een diversiteit 
van voorschriften. Zo orr:ierscheidt IOOI'l stortplaatsen of -gedeelten 
met en stortplaatsen of -gedeelten zorrler basisafdich~. 
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Eveneens bestaan er verschillen in afvoer van afvalwater; ge
scheiden afvoer van :run-off- en perc:x:>laatwater of gemerxjde afvoer. 
Ook ontstaan verschillen doordat men orrlerscheid kan maken tussen 
stortplaatsen die beschikken over een eigen afvalwaterzuiverinJ en 
stortplaatsen die direct lozen op het riool. 

De afvalwatenneetsyste.men van de bij de inventarisatie betrokken 
stortplaatsen zullen in het navolgerrle afzorrlerlijk worden toege
licht. 

4.3.1. N.V. RAZOB 
Het afvalwater van de N. V. RAZOB te Nuenen is samengesteld 
uit een aantal afvalwaterstranen, waru:van de volgerrle dienen 
te worden gemeten, be.Ioonsterd en geanalyseerd (W. V.o. -ver
gunning N.V. RAZOB, 1987): 
1. het totale afvalwater voor zover dat gezamenlijk wordt 

geloosd; 
2. het totale perc:x:>laatwater; 
3. het in beginsel niet verontreinigde regenwater, wanneer 

en voor zover dat gescheiden, rechtstreeks op oppervlak
tewater wordt geloosd. 

In principe wordt al het afvalwater op het riool geloosd. In 
geval de afvalwaterstroom dusdanig groot is dat deze niet 
geheel door het riool kan worden afgevoerd, wordt het sw:plus 
direct op het c:>ppe.IVlaktewater geloosd. 
Wanneer dit het geval is IOOeten de volgerrle roetinJen worden 
verricht: 

- zuurgraad (IH) i 
- zuurstofgehalte; 
- tenperatuur; 
- 'fJlN; 
- nitriet en nitraat stikstof; 
- ai'I'IOO.Ili.um stikstof; 
- ail'IOOniak (vrij); 
- chloride; 
-sulfaat. 

Opgemerkt dient te worden dat, in tegenstellinJ tot hetgeen 
in de W. V .0. -veJ:gUI'lning wordt aarxJen<::mm, geen gescheiden 
afvoer aanwezig is van perc:x:>laat en oppervlakkig afst.rc.uerrl 
regenwater (run-off-water) . 
Eveneens zijn geen voorzieninJen getroffen an het percolaat
water gescheiden te meten en te bemJnsteren. 
Be.nonster.inl vin:it pas plaats nadat de diverse afvalstranen 
zich met elkaar hebben vennen:Jd. Het is dus in de huidige 
situatie niet rrogelijk perc:x:>latiewater apart te belronsteren 
en te analyseren. Het is echter wel rrogelijk een voorzieni.n;J 
hiervoor aan te brengen. 
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4.3.2. 

Uit bovenstaarrle opner~ blijkt dat slechts de totale 
afvalwaterstraan kan worden gematen, benr;)nsterd en geanaly
seerd. In de w.v.o.-vergunni.rq worden ten aanzien hiervan de 
volgerxie metin3en en analyses vex>rgeschreven: 

-debiet; 
- gehalte aan minerale olie en vet; 
- tenparatuur; 
- CZV; 
- Kjeldahl stikstof; 
-koper; 
- zink. 

In de praktijk wordt echter een gerirger aantal parameters 
geneten; het gehalte aan minerale olie en vet, en de "t.enJle
ratuur van het afvalwater worden niet bepaald. 

Ten aanzien van microverontreiniging wordt in de w.v.o.
vergunni.rq van de N.V. RAZOB venreld, dat het bedrijf analy
sen dient uit te voeren naar het vex>rkonen van de volgerrle 
verontreinigingen: 

zware netalen (arseen, cadmitnn, dlrocm, koper, kwik,
locxl, zink); 
gemakkelijk afbreekbaar cyanide; 
nono- en polycyclische arcmatische koolwaterstoffen 
(MAK, i.c. de som van benzeen, ethyl.benzeen, tolueen en 
xylenen; 
PAK i.c. de som van de zes van Bomef) ; 
gecholeerde koolwaterstoffen (VOX, OOX); 
fenolen. 

Dit cn:lerzoek dient niet beperkt te blijven tot de totale 
lozing van het bedrijf, maar IOOet eveneens gericht zijn öp 
het voorkanen van deze stoffen in het percolatiewater in het 
algemeen en het percolatiewater van de cc:::mpartimenten vex>r 
het storten van bijzorrlere afvalstoffen in het bijzcn:ler. 

Gemeentestort Uden 
Het afvalwater van het gemeentestort in Uden wordt VCX>r een 
deel gelex>sd op een R. W. z.I. en vex>r een deel direct op het 
owezvlaktewater. Het deel wat op het riex>l wordt geloosd 
bestaat uit percolatiewater, uit huishoudelijk afvalwater en, 
in geval dit vel:Vuild is, owezvlakkig afst.ramerrl regenwater 
q> het owez:vlaktewater wordt oppervlakkig afvalwaterstranen 
hemelwater geloosd mits dit niet verontreinigd is. 

Van genoenrle afvalstromen IOOeten de percolatiewaterstraan en 
het hemelwater, vex>r zover dat wordt gelex>sd op het ~
vlaktewater, worden gemeten, benDnsterd en geanalyseerd. 
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Het percx:>laat IOOet aan de volgenre roetirgen worden ~r-
pen: 

debiet; 
zuurgraad (:RI); 
t:ent:>eratuur; 
gehalte aan minerale olie en vet; 
CZV; 
Kjeldahl stikstof; 
koper; 
zink; 
zware metalen (arseen, cadmium, dlroan, koper, kwik, 
lcx:xi, nikker, zink) ; 
gerrakkelijk afbreekbaar cyanide; 
IIDl10- en polycyclisdle aranatisdle koolwaterstoffen 
(MAK, i.c. de som van benzeen, ethylbenzeen, tolueen, en 
xylenen; 
PAK i.c. de som van de zes van Bomef) ; 
geeloreerde koolwaterstoffen (VOX, EX>X); 
fenolen. 

De waterkwaliteitsbeheerder heeft de IOOgelijkheid operxJela
ten te bepalen dat net slechts één of enkele van deze me
tingen kan worden volstaan. De procedure an vrijsteilirq voor 
een of enkele parameters te krijgen was ten tijde van dit 
on:lerzoek nog niet doorlopen, zodat niet bekerxi is welke 
metirqen IOOeten worden verricht . 
.Aarçezien de waterk.waliteitsbeheerder een on:lerzoek naar de 
aanwezigheid van verontreinigirqen in de afvalwaterstranen 
verplicht heeft gesteld, en aangenamen mag worden dat boven
genoenrle parameters daarbij IOOgelijk worden gemeten, worden 
bovengenoenrle parameters toch bij het ontwerp van het re
gistratiesysteem voor milieu-emissies betrokken. 
Aan het op het oppel:Vlaktewater te lozen h.eloolwater dienen 
orrlerstaarrle metingen te worden uitgevoerd: 
- zuurgraad; 
- temperatuur; 
- zuurstofgehalte; 
- gehalte aan minerale vetten en olien; 
- CZV; 
- BZV; 
- Kjeldahl stikstof; 
- aiTilOOilium stikstof; 
- anm:>niak (vrij) ; 
- fosfaat totaal; 
- chloride; 
- sulfaat. 
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4.3.3. 

4.3. 4. 

"De Spi.mer" Tilburg 
Het afvalwater van de Centrale Afval veJ:Werld.rxJ van het Samen
werk:inJsvemam Midden-Brabant (stortplaats "De Spinier'' te 
Tilburg) "WOrdt geloosd op de AfvalwaterzuiverinJ Noord te 
Tilburg. Het beheer van deze zuiveri..rg is in harrlen van de 
gemeente Tilburg. Voor het lozen van afvalwater is door de 
gemeente een lozi..rgsverordening afgegeven. 

Het afvalwater van de stortplaats is uit verschillern.e deel
stranen saman;Jesteld. Meti..rg en beloonsterin;J vimt echter pas 
plaats in de saman;Jestelde afvalwaterstrcx::m; er "WOrden geen 
analyses uitgevoerd op de afzonierlijke stranen. Reden hier
voor is, dat de gemeente Tilburg zowel producent is van 
afvalwater als waterkwaliteitsbeheerder. 
Het gevolg hiavan is, dat mirxier stri..rgente eisen "WOrden 
gesteld aan de lozing van afvalwater. 

Hierl:x:Nen werd reeds vermeld, dat slechts de totale afval
waterstroan "WOrdt gemeten en bem::msterd. De orxierstaanje 
meti..rgen 'WOrden op het afvalwater uitgevoerd. 

debiet; 
zuurgraad (IH) ; 
geleidbaameid; 
zuurstofgehalte; 
t:e.rrperatuur; 
C:Z.V; 
BZV 2; 
BZV 5; 
Kjeldahl stikstof; 
ai'IIIOOniak stikstof; 
chloride; 
fosfaat; 
zware metalen (cadmium, chroan, koper, lood, nikkel, 
zink, ijzer, calcium, magnesium). 

Een analyse op de aanwezigheid van organische microveront
reinigi.ngen wordt niet uitgevoerd. 

stortplaats Bavel/~rst 
De stortplaats van de Grontmij N. V. te Bavel beschikt over 
een gescheiden afvoer van pera:>laat en run-off-water. Dit 
houdt vernam met de aanwezigheid van een eigen, anaërobe, 
waterzuiveri.ng; het run-off-water is slechts in geri.nge mate 
verontreinigd zodat het buiten de zuiverinJ an op het riool 
kan "WOrden geloosd. In de waterzuiverinJ "WOrdt het zure 
pera:>latiewater :beharrleld. Het metllanogene pera:>latiewater 
"WOrdt rechtstreeks, zon:ler voorafgaarde zuivering, op het 
riool geloosd. 
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4.3.5. 

Men heeft q> de stortplaats de volgenie afvalwaterstranen: 
1. totale, op het riool te lozen, afvalwaterstroc:m; 
2. orgezuive:rd percolatiewater (influent waterzuiverin:J); 
3. gezuiverd percolatiewater (effluent waterzuiverin:J); 
4. nm-off-water • 

.Aan de totale, q> het riool te lozen, afvalwaterstroc:m, en 
aan het nm-off-water, 'HOrdt het volgerrle gemeten: 
- debiet; 
- zuurgraad (ffi) ; 
-vetzuren 
- CZN; 
- Kjeldahl stikstof; 
- hardheid. 

Deze analyses worden iedere vijf dagen uitgevoerd. Een keer 
per kwartaal 'HOrdt een uitgebreidere analyse uitgevoerd. 
Naast bovengenoeJrde parameters wordt dan orrlerzoek gedaan 
naar: 

zware metalen (arseen, cadmitnn, dlroc:ln, koper, kwik, 
lood, nikkel, zink); 
IOC>no- en IX>lycyclische arcmatische koolwaterstoffen 
(MAK, i.c. de san van benzeen, ethylbenzeen, tolueen en 
xylenen; 
PAK (i.c. de san van de zes van Bo:rnef) ; 
gechloreerde koolwaterstoffen (VOX, EDX); 
olie; 
fenolen . 

.Aan het ongezuiverde en gezuiverde percolatiewater worden de 
volgenie roetirgen 1 maal per maarrl verricht: 
- C:Z:V; 
- stikstof Kjeldahl; 
- zware metalen. 

Incidenteel virrlt, op eigen initiatief, een controle plaats 
q> organische microverontreinigirgen. 

Reaionale afvalverwerJçi.ngsplaats "De Vlaqheide" te Schijmel 
stortplaats "De Vlagheide" beschikt, evenals de stortplaats 
Bavel/Dorst over een gescheiden afvoer van percolatiewater en 
nm-off-water. Beide afvalwaterstranen worden apart beloon
sterd en geanalyseerd. Bij de inventarisatie van de metingen, 
uitgevoerd op "De Vlagheide" is gebruik gemaakt van een 
raRX>rt van Iwaco, dat in opdracht van de gemeente Schijrrlel 
een bewakingsprogramma heeft ontworpen. De W. V.o. -vergunnin:J 
was nog in conceptvonn, waardoor niet over de infonnatie 
hierin kon worden beschikt. 
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Het bewakirgsprogranuna van Iwaoo sdlrij ft meti.rgen voor q> de 
volgeme afvalwaterstranen: 
1. afvalwater uit de cnierdrainage; 
2. afvalwater uit de bovemrainage (peroolaat); 
3. ri.rgslootwater (run-off-water, zijdeli.rgs uit.trederrl 

peroolaat) ; 
4. qparvlaktewater van een nabijgelegen vijver. 

Deze afvalstranen -worden geanalyseerd q> dezelfde pan,meters 
als het groniwater: 
- zwrgraad (FH) ; 
- geleidbaal:heid; 
- crN; 
- düoride: 

Het peroolaat on:iergaat sirrls januari 1988 maamelijks een 
analyse q>: 

t:erperatuur; 
zwrgraad {FH) ; 
crN; 
BZV; 
Kjeldahl stikstof; 
sulfaat; 
sulfide; 
chloride; 
zware metalen (cadmium, chroan, koper, nikkel, locxl, 
zink, arseen, kwik, calcium, magnesium 
en ijzer (tot)) ; 
minerale olie; 
vludltige aranaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen en 
xylenen); 
fenoli.rrlex; 
OOX (tridlloonnethaan, tetradlloonnethaan, 1, 1, 1-tri
düoorethaan, tridllooretheen, tetradüooretheen en 
didüoonnethaan). 

De totale, q> het riool te lozen afvalwaterstroan, zal an het 
aantal vervui.lin]seenheden te berekenen, minilnaal aan de 
volgerx:le meti.rgen noaten -worden Ol'rlen«>:rpen: 

debiet; 
crN; 
Kjeldahl stikstof; 
zware metalen (cadmium, chroan, koper, nikkel, locxl, 
zilver, zink, arseen, kwik). 

Welke meti.rgen exact noaten -worden uitgevoerd is niet bekeBi 
aan;JeZien de w.v.o.-vergunni.nJ nog in conoeptuele vonn is. 
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4.3.6. VAM Wijster 
De stortplaats van de N. V. VAM te Wijster is in de irwen
tarisatie q:qenanen.1 atrlat hier een aantal van stortplaatsen 
in Noord-Brabant afwijkeme technieken worden toegepast, 
waaromer bovenafdicht:inJI hyperfiltratie als zuiverin;r.;tech
niek en toepassin;J van stortgas als lOOtomrandstof. omer
zocht is, of dit amere meti.rçen met zien meebrergt. 
De N.V. VUilafvoer Maat:scllawij VAM te Wijster is de enige 
van de bij dit omerzoek betrokken stortplaatsen die geen 
on:lerafdidltin;J 1 maar een bovenafdichtinJ heeft. 
Deze bovenafdicht:irlJ bestaat uit een waterdichte zan:lben
toniet-laag, bedekt met een laag teelaarde van 1 meter. Het 
percolaat, dat hierdoor sterk in vol\llle ·wordt gereduceerd, 
wordt door een van nature aanwezige keileemlaag t:.E!genJehoo.
den. 

Het percolatiewater wordt opgavanJen en afgevoerd door miekiel 
van drainbuizen orrler de stortplaats. Het percolaat gaat naar 
buffezvijvers alvorens het wordt gezuiverd. De zuiverinJ 
bestaat uit een hyperfiltratie-installatie met een capaciteit 
van 23,5 m3 per uur. (De capaciteit wordt dit jaar nog uit
gebreid tot 35 m3/h) • 
Het filtraat wordt q> het ~la.ktewater geloosd, het 
concentraat wordt als recirculatiewater (tijdelijk) terug
gevoerd naar de stortplaats. 
Het zijdelin;Js uittrederxi percolaat wordt door een verticaal 
in de bodem aan.;Jebrachte HDPE-doek tegengehouden en eveneens 
via drainbuizen in het vuilwaterriolerirgssysteem gebradlt. 
Het run-off-water 1 dat door de bovenafdicht:irlJ in principe 
niet vervuild is 1 wordt door een drainagesysteem, dat in de 
teelaarde q> de bovenafdichtin;J is aargebracht, afgevoerd 
naar het ~ laktewater. 

Naast lozin;J q> de eigen waterzuiverin;Jsinstallaties wordt 
een klein deel q> het riool geloosd. 
Resurnereld heeft men dus te maken met de te oontroleren 
afvalwaterstranen: 
1. totale q> het riool te lozen afvalwater; 
2. totale q> het ~la.ktewater te lozen afvalwater; 
3. OnJezuiverd percolatiewater (influent waterzuiverinJ); 
4. gezuiverd percolatiewater (effluent waterzuiverÏnJ1 

filtraat); 
5. concentraat; 
6. nm-off-water. 

Er worden controles uitgevoerd q> de volgenie typen water: 
1. grcniwater; 
2. totale q> het riool te lozen afvalwater; 
3. totale q> het ~lakte te lozen afvalwater (nm-off 

water en filtraat zuiverinJ); 
4. percolatiewater. 
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De grorxlwateroontrole bestaat uit het meten van: 
- stijghoogte peilb.lizen; 
- Z\llll'grëlad cm>; 
- geleid.in;Jsvenoogen; 
- c::IN; 
- stikstof Kjeldahl; 
- dll.oride; 
- :roer..; 
- zware metalen. 

Het op het riool te lozen afvalwater m:Jet volgens de WVO 
vergunnirg worden geneten, en wekelijks op de volgerxie para
meters worden geanalyseerd: 
- zuurgraad cm> ; 
- c::IN; 
- BZV; 
- stikstof Kjeldahl; 
- dll.oride; 

Daarnaast virxlt een vierwekelijkse controle plaats op zware 
metalen (arseen, cadmü.nn, chroan, kq)er, kwik, lood, nikkel, 
zink), en wordt het gehalte aan organische microverontreini
gin;Jen een maal per kwartaal geneten. 

Het ongezuiverde en het gezuiverde percolaat, en het op het 
owezvlaktewater te lozen afvalwater orxiergaan een vrijwel 
identieke controle. Naast genoenrle parameters vimt echter 
ook een wekelijkse controle plaats op het gehalte: 
- nitriet stikstof. 

Bij de vierwekelijkse controle wordt, naast een analyse op 
zware metalen, ook een analyse uitgevoerd op het gehalte: 
- fosfaat; 
- dll.oride. 

4.4. Beoordeliig gasuittreding 
De stortplaats m:Jet ten minste een maal per half jaar door middel 
van metin;Jen geïnspecteerd worden op voor de atgevin;J gevaarlijke, 
schadelijke en hi.Irlerlijke gasui~ en op anierszins onge
wenste effecten van gasontwikkelin;J (Leidraad Voorschriften ASW
vergunnirg gecontroleerde stortplaatsen) • Welke metingen m:Jeten 
worden uitgevoerd, hoe deze metingen dienen te worden uitgevoerd 
en welke nonnen men dient aan te houden is echter niet ansd:lreven. 
Wanneer naar het oordeel van de Hoofdingenieur-Directeur van de 
Provinciale waterstaat sprake is van gevaarlijke, schadelijke 
enjof hirrlerlijke effecten voor de oogeving, dienen afdoel'rle 
maatregelen getroffen te worden an het gas langs geleide weg uit 
de stortplaats te vezwijderen. 
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(l> de stortplaats Bavel/IX>rst van de Grootmij N. V. voert 10011 het 
volgenie omerzoe.k uit an aan bovengeneend voorschrift te voldoen. 
over het vuillichaam wordt een, denkbeeldig, raster gelegd, waazna 
VEUVolgens op de snij~ van de lijnen metin;Jen worden verricht 
naar het methaan gehalte in het stortgas. Er wordt op deze manier 
een idee verkregen van de emissie van stortgas. 

~ VAM te Wijster is geen verplicht.in] opgelegd voor het perio
diek oentroleren van de lucht in en roman het bedrijf. Inciden
teel wordt dat wel gedaan. 

Van de overige stortplaatsen is niet exact bekerxl op welke manier 
men aan geneend voorschrift tracht te voldoen. In de meeste geval
len wordt de gasemissie gecontroleerd door de stortplaats op 
vegetatiesdlade de beoordelen. 

4. 5. Analyse stortgas 
Het uitvoeren van roetinJen aan stortgas vimt slechts op enkele 
stortplaatsen plaats. Dit is te wijten aan het feit, dat niet 
iedere stortplaats gas onttrekt. Het gevolg hiervan is, dat oon
trole op de gasemissie 100eilijk wordt. 
Men 100et in de praktijk drie situaties orrlerscheiclen: 
1. vrije emissie in de lucht; 
2. afzuig.in] en verbrardi.nJ; 
3. afzuig.in] en camnerciële toepass.in]. 

Alleen stortplaatsen die het gas langs geleide weg onttrekken 
beschikken over de IOOgelijkheid roetinJen uit te voeren. 
Van de in het omerzoe.k betrokken stortplaatsen zijn er vijf die 
gas larq.3 geleide weg onttrekken: de N.V. RAZOB te Nuenen, stort
plaats "~ Spimer" te Tilburg, de Regionale Afval venrerk.in]sin
richtin;J te BaveljiX>rst, de stortplaats "~ Vlagheide" te SChijn
del (en de VAM te Wijster Drente). 

~ N. V. RAZOB beschikt over een gasontt.rekki.D}s- en verbran:li.rxJs
installatie. Er zijn echter geen voorzienin;Jen aanwezig an roe
tinJen aan het stortgas te verridlten juist voordat dit wordt 
afgefakkeld. Wel is het xoogelijk aan de gasbrormen met.in]en te 
verridlten; men kan de snelheid en druk van het stortgas vaststel
len, zodat het xoogelijk is door berekening het debiet te bepalen. 
Eveneens kan op eenvoudige wij ze vastgesteld worden wat het roe
thaangehalte van het stortgas is. ~enanen wordt dat het dan ook 
IOOgelijk is de roncentratie van enkele amere ccanponenten vast te 
stellen. 

Op stortplaats "~ Vlagheide" wordt het stortgas eveneens afgefak
keld. Ook hier worden geen met.in]en verricht aan het stortgas. 

Op stortplaats "~ Spimer" in Tilburg is men een stap verder 
gegaan. Niet alleen wordt hier stortgas aan het vuillichaam ont
trokken, eveneens wordt dit gas gezuiverd. 
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Na zuiverirq is het stortgas van aardgaskwaliteit en kan het aan 
het aardgasnet geleverd woroen. 
Tijdens dit zuiverirqsproces woroen vele parameters gemeten. Deze 
zijn echter uitsluiterrl voor een goede procesvoerirq van belarg, 
en niet voor het registratiesysteem op stortplaatsen. 
Aan het orgezuiverde gas woroen per maarrl en per bron de volgenie 
metingen verridl.t: 
-methaan; 
- kooldioxide; 
-stikstof; 
- Z\.nlrStof. 

lBarnaast worden incidenteel (1 à 2 maal per jaar) metingen ver
richt naar: 
- diwaterstofsulfide; 
- mercaptanen; 
- CFK's. 

Het gezuiverde gas wordt geanalyseerd op: 
-methaan; 
- kooldioxide; 
-stikstof; 
- zuurstof; 
- wabbe-irrlex. 

Meting van laatstgeneende parameter staat in vernam met de leve
rin:J van gas aan het aardgasnet. 

Ook op de stortplaats BaveljiX>rst wordt gas aan het vuillichaam 
onttrokken. Het vocht uit het stortgas wordt onttrokken. Er virrlt 
hier echter geen zuiverin:J van het gas plaats. In vernam met de 
levering aan een steenfabriek wordt, cxn de kosten te berekenen, de 
gemiddelde calorische waarde bepaald. Hiertoe worden debietJne
tingen verricht en bepalingen uitgevoerd op de gehalten: 
-methaan; 
- kooldioxide; 
- zuurstof; 
-stikstof. 

IX>or de N.V. VAM te Wijster wordt het gas onttrokken, ontdaan van 
vocht en gebruikt als brarrlstof voor de op de stortplaats aan
wezige voertuigen. Er worden metirgen gedaan naar het zwavelge
hal te van het gas en naar de hoeveelheden stortgas. 

4. 6. Zettingen 
Het meten van zettingen is geen voorschrift. Het wordt dan ook 
maar door enkele stortplaatsen gedaan. Het doel van deze metirgen 
is reeds in paragraaf 3 . 4. uit:eerx;Jezet. 
Bij zetting metingen wordt met larrllooetawaratuur de hoogte van de 
stortplaats op diverse p.mten bepaald (De Jorg, 1987). 
ZettinJen worden gemeten op de stortplaatsen te Bavel, Schij:rrlel. 
en Wijster. 
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4. 7. Geluielsemissies 
De oontrole q> geluidsbronnen en geluidsh:imer is ~iswaar voor
geschreven, maar vimt nauwelijks plaats. OrDerzoek naar ge
luidsemi ssies wordt scm; gedaan door de bedrij fsgeneeskurrlige 
dienst. Het gaat dan niet zozeer an het effect van geluidsemi ssies 
naar de atgeVÏnJ van de stortplaats toe, maar an gezomheidsbe
lanJEm van het stortplaatpersoneel zelf. De oontroles ridlten zidl 
q> de q> de stortplaats aanwezige geluidsbronnen, en q> de ge
luidsbelastin] q> 100 m afstam van de grens van de stortinridl
tin.J en q> de gevel van wonin;Jen. Hiervoor zijn duidelijke normen 
gegeven in de ASW-vergunnin:J. · 

4. 8. OVerige 
De oontrole q> stof, zwerfvuil en <DJE!dierte is kwalitatief. Het 
is :rooeilijk deze milieu-emissies te kwantificeren. Ze worden 
beoo:rdeeld net tennen als: 
- niet aanwezig; 
- matig aanwezig; 
- sterk aanwezig. 
De behoefte aan een meer exacte aamuidin] is ook niet aanwezig. 
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HOOFOOWK 5 Ontwerp registratiemethcxien milieu-emissies 

5.1. Inleiclin:J 
Qn een registratiesysteem voor milieu-emissies op stortplaatsen te 
Jo.mnen Ol'lbJel:pen, is het nodig te weten voor wat voor een stort
plaats het systeem gebruikt IOOet kunnen W'Orden. 
Het huidige beeld is, dat iedere stortplaats uniek is; iedere 
stortplaats beschikt over een arrler pakket aan middelen Clll aan de 
IOC-criteria te voldoen. Met deze middelen W'Ordt bedoeld: 
.basisafdidltin;J enjof oppervlakte-afdidltin;J; 
.eigen afvalwaterzuiverin;J c.q. RWZI; 
.gasontt.rekkin:J c.q. vrije emissies; 
- irrlien gasonttrekking: affakkelen of wirmen; 
- irrlien wirmen: zuiveren of niet zuiveren. 

Er zijn op rijksniveau allerlei ontwikkelin;Jen gaarrle met betrek
kirg tot het cp:;tel.len van een algemeen beleid voor het milieu
hygiënische beheer en de nazorg van stortplaatsen. Zo bestaan er 
plannen Clll het geforceerd onttrekken van stortgas en het aanbren
gen van een oppervlakte-afdidltin;J verplidlt te stellen. Vm:wadlt 
IOOet W'Onien, dat deze ontwikkelin;Jen niet op korte tennijn in 
voorschriften zullen resulteren. Het is daaran niet IOOgelijk een 
systeem te ontwerpen, uitgaarde van een stortplaats waarop alle 
hierbavenJenoem:le voorzienin;Jen aanwezig zijn. Qn een op korte 
tennijn bruikbaar systeem te kunnen creëren, is het noodzakelijk, 
van de volgenie starrlpunten uit te gaan. 

Het registratiesysteem IOOet toepasbaar zijn op alle stort
plaatsen die aan de lBC-criteria voldoen. 
Een IOOdul.air ontwerp, d.w.z. de meetsystemen voor de afzon
derlijke milieu-emissies IOOeten in iedere gewenste combinatie 
te gebruiken zijn. Het benodigde registratiepakket kan zo, 
door de grote flexibiliteit, per stortplaats W'Orden samen
gesteld, en in de toekanst, in geval van een uitbreidin;J van 
de voorschriften, gemakkelijk W'Onien uitgebreid. 
Het aantal metin;Jen per milieu-emissie en het aantal metin;Jen 
per parameter dienen variabel te zijn, aanJeZien de meet
frequentie, althans in de huidige situatie, per stortplaats 
kan verschillen. 

Hoe het registratiesysteem er voor de afzorrlerlijke milieu-emis
sies dient uit te zien, wordt in de volgerrle paragrafen weergege
ven. Eveneens zal, irrlien nodig, geadviseerd W'Orden een uitge
breidere analyse uit te voeren. 

5.2 Analyse qrorxlwater 
Een van de belan;:,rijkste analyses is die van het grorxlwater. Een 
betrouwbare controle op de kwaliteit van het g:rorxlwater is name
lijk ten zeerste gewenst in verbarrl met de schadelijke gevolgen 
van verontreinigin;J door percolatiewater. Dit geldt zowel voor 
stortplaatsen met als zomer orrlerafdichtin;J. 
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In het eerste geval kan de analyse dienen als cx:>ntrole op het 
effect van deze voorziellinJ. Er met dan echter wel een JcowelÏ.rv3 
gelegd lNOrden tussen de kwaliteit van het gronjwater en de kwali
teit van het percolatiewater. 

Het aantal algemene parameters dat bij de analyse dient te lNOrden 
geneten is in de huidige situatie beperkt, en zou meten lNOrden 
uitgebreid met een controle op organische en anorganische micro
verontreinigÏ.rv3en. Qldat echter niet bekerxl is welke verontreini
gÏ.rv3en in percolatiewater en dus in grorrlwater aanwezig kunnen 
zijn, is het meilijk een advies te geven over de te meten para
meters. Een on:lerzoek naar IOOgel.ijk in percolaat voor~ 
stoffen, dat door Tauw Infra Consult in samenwerking met het RIVM 
lNOrdt uitgevoerd, was ten tijde van dit on:lerzoek nog niet af
gerorrl (Bron: nx>rrlel.Ï.rv3e 100dedelÏ.rv3: D. Beker, RIVM). Eveneens is 
onbekerrl welke van de verontreinigde stoffen in dusdanige cxm
centraties voorkanen dat ze een bedreigÏ.rv3 vo:rnen voor het milieu. 

Qn toch een betrouwbaar beeld te krijgen van de grorrlwater- kwa
liteit, kan lNOrden geadviseerd, de in tabel 4 genoenrle parameters 
te meten. Hierbij is uitgegaan van de huidige voorschriften in de 
ASW-v~en van stortplaatsen en van de leidraad Bodem
sanerÏ.rv3, afl. 1, juli 1983. Bij het ontwerp zijn een aantal 
satparaiOOters q;qenanen, teneirrle een zo breed 100gelijk beeld te 
krijgen tegen de laagst 100gelijke kosten. 
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1. Algemeen 

2. Aoorgani.sdle _ __.__.:_.: 
V'=U.\A 1\....L~u.-

ginJen 

3. M:>nocycli.sdle 
aranatische 
koolwater
stoffen 

4. Fblycyclische 
aranatische 
koolwater
stoffen 

5. Gechloreerde 
koolwater
stoffen 

6. Metalen 

I PARAMErr'ERS 

zuurgraad 
geleidin:Jsve.noogen 
crN 
Kjeldahl stikstof 
hardheid 
hyàrocarl:xx1a.t 
'roC 

alliiDili\.DD. 
düoride 
totaal fosfor 
totaal zwavel 

totaal MAK 
-benzeen 
- ethylbenzeen 
-tolueen 
-xylenen 
-fenolen 

totaal PAK 
- fluorantheen 
- benzo(b)fluor-

anthaan 
- benzo (k) fluor

anthaan 
- benzo( o) pyreen 
- benzo(g, h, i)-

peryleen 
- indeno (1, 2, 3, 

c, d) pyreen 

totaal EX>X 
totaal vox 

As 
Q:l 
er 
01 
Hg 
Ni 
Fb 
Zn 

Tabel 4. Analyse grorrlwater stortplaatsen. 
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Het grorrlwater "WOrdt belronsterd in een peilbris strc:x:mJpwaart van 
de stortplaats, het referentieJOOnSter, en in een of enkele peil
buizen rorxi de stortplaats. Het aantal peill:::uizen loopt per stort
plaats uiteen, zodat het aantal analyses niet gelijk is. Per 
peill:::uis JOOet bovenstaarxie tabel, met stijghoogte en pei.lbuisnum
mer, "WOrden ÏIXJevuld. Met rooet dus bij het ontwezpen van het 
p:rogramma ~houden met een variabel aantal peill:::uizen. 

5. 3. Analyse afvalwater 
Bij het registratiesysteem voor afvalwater is het van belémJ de 
samengestelde stroan te on::iersdleiden van de afzorxierlijke stro
men. De totale stroan is nanv:Uijk samengesteld uit diverse deel
st.rcmm, met een uiteenlcp:nïe verontreinigirgsgraad. Men ·kan de 
volgerrle st.rcmm op stortplaatsen aantreffen: 
1. totale op het riool te lozen afvalwater; 
2. totale op het oppezvlaktewater te lozen afvalwater; 
3. totale ongezuiverde percolatiewater; 
4. rirxJslootwater (nm-off-water, zijdelÏIXJS uittrederxi perco

laat). 

stortplaatsen met een omerafdichting waarop een drainage is 
aan:Jebradlt, voeren het percolaat uit de drainleidirxJen in de 
huidige situatie in zijn totaal af, zomer dat per drain belron
sterirxJ en metirxJ van de percolaatstrocm IOOgelijk is. Men ver
krijgt dus uitsluiterxi een totaalbeeld van de percolatiewater
kwaliteit. Bij een volledige beheersÏIXJ en oontrole van stort
plaatsen is het edlter gewenst deze in te delen in vakken (zie 
ook ra~rt H. de Jong, 1987), waazvan het percolaat gescheiden 
kan "WOrden benDnsterd en afgevoerd. Men kan dan een veroam leggen · 
tussen de samenstellÏIXJ van het gestorte materiaal en de samen
stellÏIXJ van het percolaat. In dit geval is de percolaatstrocm dus 
~duit het percolatiewater uit de verschillerrle drains. 
Van deze situatie "WOrdt nu echter niet uitgegaan, aan:Jezien deze 
nergens is gerealiseerd. Mocht dit in de toekanst wel het geval 
zijn, dan dient het ont:wel:p te "WOrden aan:Jepast. 
De registratiesystemen voor de afvalwaterstranen zullen afzorxier
lijk "WOrden uitgewerkt. 

Het zal duidelijk zijn dat niet iedere, hiertx:weB;Jenoenrle afval
waterstroan op iedere stortplaats aanwezig is. Wil men dus een 
registratiesysteem ontwerpen, dan rooet ook hier, in veroam met de 
direkte toepasbaameid, voor een IOOdul.air ontwerp "WOrden gekozen. 

5.3.1. Analyse totale op het riool te lozen afvalWater 
Alle bij de inventarisatie betrokken stortplaatsen lozen het 
afvalwater deels of geheel, na zuiverirxJ of zomer zuiverirxJ, 
op het riool. In de diverse wvo-vergurminJen kant een aantal 
metingen algemeen en een aantal sledlts in een of enkele 
vergurminJen voor. Orrlerstaarxie parameters kanen in de meeste 
wvo-vergurminJen voor. In de laatste kolan "WOrdt een i.rxiruk 
gegeven van de frequentie waannee de diverse metirxJen plaats
virrlen. 

35 



5.3.2. 

NIVFAU PARAMEI'ER ~ 

1. Algemeen debiet continu 
temperatuur 
zuurgraad (m) 
ClN ca.lmaal 
BZV per week 
Kjeldahl stikstof 
minerale olie en 
vet 
chloride 

2. Metalen As 
Qi 
Cr 
01 ca. là2 
Hg maal per 
Ni kwartaal 
Fb 
Zn 

Tabel 5. Meti.rgen totale afvalwater. 

Het orrlerzoek op organische microverontreinigi.rgen is niet in 
de tabel opgenanen. Waterkwaliteitsbeheerders verlan:Jen vaak 
een omerzoek naar het vcx:>rkcanen van microverontreinigingen 
in het afvalwater. Het registratiesysteem gaat uit van een 
controle op organische mieroverontreinigi.rgen in het per
colaat. Deze controle kan dan op het totale afvalwater ach
tenJege blijven. 

Wil men een unifo:rne registratie op alle stortplaatsen, dan 
zal bovenstaarxie analyse door de waterkwaliteitsbeheeniers in 
vcx:>rschriften :ooeten "WOrden cmgezet. 

Analyse op het oppervlaktewater te lozen afvalwater 
Het lozen op q:pervlaktewater virrlt op de meeste stort
plaatsen incidenteel nog plaats. orxierst.aame analyse zal dan 
cx:>k slechts in uitzorrlerlijke gevallen te hoeven plaats te 
vinden. Het te ontwel:'pen programma dient echter wel de tooge
lijkheid te heliJen deze analyse te verwerken. 

orxierst.aame analyse is opgezet dcx:>r CXJI.llbinatie van de op dit 
terrein in de wvo-vEmJUI111,ingen van de RAZOB en het Gemeente
stort Uden voo~eschreven meti.rgen. 
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5.3.3. 

1. Algemeen 

2. Anorganische 
verontreini
gingen 

PARAMErr'ER 

debiet 
zuurgraad (RI) 
zuurstofgehalte 
~tuur 
crN 
BZV 
Kjeldahl stikstof 
minerale olie en 
vet 

nitriet stikstof 
nitraat stikstof 
éll11l00nium stikstof 
amrooniak (vrij) 
dlloride 
sulfaat 
fosfaat 

RAZOB, Uden 
RAZOB, Uden 
RAZOB, Uden 
Uden 
RAZOB, Uden 
Uden 
Uden 

RAZOB 
RAZOB 
RAZOB, Uden 
RAZOB, Uden 
RAZOB, Uden 
RAZOB, Uden 
Uden 

Tabel 6. Metingen totale op og>ei.Vlaktewater te lozen afval
water. 

Opgemerkt dient te worden, dat de analyse geen a:>ntrole op 
organisdle microverontreinigingen :ilnpliceert. Bij lëmJC}urige 
lozing van afvalwater op oppervlaktewater is het echter aan 
te bevelen een a:>ntrole hierop toe te voegen. 

Analyse orgezuiverde percolatiewater 
Analyses van het ongezuiverde, onverdurxle percolatiewater is 
maar op enkele stortplaatsen gebruikelijk. sterker nog, een 
aantal stortplaatsen beschikt niet over de xoogelijk:heid dit 
onverdurrle percolaat te bem:>nsteren; slechts belronstering van 
de totale afvalwaterstroan, waarin dus ve.rclurrl percolatie
water aanwezig is, vi..rxit plaats. 

Gezien de gemiddelde samenstelling van het percolaat, zoals 
die in tabel 1 van dit rawort is gegeven, en gezien de in de 
praktijk uitgevoerde a:>ntroles, is orrlerstaarrl analyseschema 
opgezet: 
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NIVFAU PARAMEIER ~ 

1. Algemeen debiet 
tenperatuur 
zuurgraad (m) 
geleidin;Jsvenocqenl: 
ClN 1 maal per week 
BZV 
K 'eldahl stikstof J . 
hydrocartxmaat 
minerale olie en 
vet 

2. Anorganische annomum stikstof 
verontreini- chloride 1 maal per week 
gin;Jen sulfaat 

sulfide 

3. Monocyclische totaal MAK 
aranatische -benzeen 
koolwaterstoffen - ethylbenzeen 1 maal per 

-tolueen 
-xylenen 
-fenolen 

4. Polycyclische totaal PAK 
aranatische - fluorantheen 
kool water-
stoffen - benzo(b)fluor-

anthaan 
- benzo(k)fluor-

anthaan 1 maal per 
- benzo ( o) pyreen 
- benzo(g, h, i)-

pecyleen 
- irrleno (1, 2, 3-

c, d)pyreen 

5. Gedllo:reerde totaal oox 1 maal per 
kool water- totaal vox 
stoffen 
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5.3.4. 

NIVEAU 

6. Metalen 

PARAMEI'ER 

As 
ca 
Oi 
Cr 
01 
Hg 
K 
Mg 
Na 
Ni 
Ib 
Zn 

~E 

1 maal per maarrl 

Tabel 7.. MetinJen percx>latiewater stortplaatsen. 

cm:lat de concentraties van de verontreinigde stoffen hoger 
liggen dan in het grorrlwater, wordt geadviseerd op het per
colatiewater een scherpere controle t.a.v. microverontrei
niginJen uit te voeren. De gegeven frequenties dienen daarbij 
als richtlijn. 

Analyse run-off-water 
Het ontwerpen van een registratiesysteem VCX)r run-off-water 
is een IOOeilijke éiém]elegenheid. Het run-off-water is name
lijk niet in alle gevallen verontreinigd net zijdelinJs 
uittrederrl percx>laat; warmeer een bovenafdichtinJ is aan
gebracht is dit niet het geval. Het kan dus bestaan uit 
"schCX)n" water, waarbij directe lozinJ op het oppervlakte
water plaats vi.rxit, of uit verontreinigd water, dat op het 
riCX)l IOOet worden gel(X)Sd. 

Afhankelijk van de situatie betekent dit, dat naast het neten 
van een aantal algemene paraneters, niet altijd ontkcmen kan 
worden aan een analyse op microverontreiniginJen. 
:rmien het run-off-water niet veJ:Vuild is dCX)r zijdelinJs 
uittrederrl percolaat, en op het ~laktewater wordt ge
l(X)Sd, kan net de netinJen in tabel 6 worden volstaan. 
In het arrlere geval kan een analyse plaatsvirrlen overeenkan
stig met het percx>latiewater. 

5. 4. Controle QP stortgasemissie 
Een nog weinig gecontroleerde emissie op stortplaatsen is die van 
het stortgas. VCX)rzieninJen ter beschennirq van de bodem zijn 
reeds verplicht gesteld, doch een gecontroleerde stortgas emissie 
is nog geen verplichtinJ. 
Dit betekent dat er stortplaatsen met en zomer geforceerde stort
gasontt.rekkin] zijn. Bij de eerste categorie is een uitgebreidere 
controle ll'OCJelijk dan bij de tweede. cm:lat het verplicht stellen 
van een ga.sonttrekkingssysteem niet op korte tennijn is te ver
wachten, IOOet VCX)r beide situaties een controle ontworpen worden. 
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5.4.1. Vrije emissies 
In geval van vrije emissie is controle :rooeilijk. Het is 
alleen rrogelijk de stortgasemissie kwalitatief te meten. Men 
kan daart>ij gebruik maken van het on:lerzoek zoals uitgevoerd 
wo:r::dt op de stortplaats Bavelj]):)rst. Hierl:>i j wordt een denk
beeldig raster over de stortplaats gelegd, waanla op de 
snijpmten van de lijnen metin]en worden verricht aan de 
stortgasemissie. Er kunnen diverse stoffen worden geneten, 
waru:van omerstaarrle het meest belëm3Z'ijk worden geadlt: 
-methaan; 
- zwrstof; 
- stikstof; 
- kooldioxide; 
- diwaterstofsulfide (i.v.m. stankh.Uxier). 
Volgens De Jong (1987) is het rrogelijk deze roetinJen met 
haOOmeet.ai:-Paratuur te verridlten. 

Naast :txwenstaande methode dient de stortgasemissie ook aan 
de harrl van beoordelin] van de vegetatie te worden gecontro
leerd. Aan de hand van de vegetatie kan namelijk een goede 
i.OOruk gekregen worden van de stortgasemissie. 
Een systematische controle dient op de volgenie manier te 
worden uitgevoerd. 
Het stort:owervlak wordt ingedeeld in vakken, bij voorkeur 
dezelfde als bij de :txwengenoenrle controle, waarin de vege
tatie wo:r::dt beoordeeld op groeistoornissen of andere vormen 
van schade. Per vak wo:r::dt genoteerd: 
- vaknummer; 
- soort beplantin]; 
- mate van schade; 
- oppervlakte van het beschadigde gedeelte; 
- organoleptisdle beoordelin] van lucht (stank) • 

Deze cx:>ntroles kunnen bijvoo:rbeeld 1 maal per kwartaal worden 
uitgevoerd. Irxlien de vegetatieschade in een of meerdere 
vakken langere tijd aanhoudt, geeft JcowelinJ aan de meteo
rologisdl anstandigheden een i.OOruk van de ernst van de 
gasemissie. 
Samenvatterrl levert dit het volgen:ie cx:>ntrolesysteem op: 
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VAI<NUMMER BEDORDELING PARAMEITER EENHEID 

l1Ul'llt'ler harxhneet- methaan % 
~tuur zwrstof % 

stikstof % 
koolelioxide % 
di waterstof-
sulfide % 

visueel soort beplan-
ti.n;J -
mate van sdlad.e geen,l:matigj 

zwaar 
~lakte m2 

organoleptisch stank geen,l:matigj 
sterk 

Tabel 8. Controle stortgasemissie. 

5.4.2. Geforceerde ontt:rekki.m 
wanneer het stortgas lan:JS geleide weg wordt onttrokken, is 
niet altijd een kwantitatieve controle toogelijk. In gevallen 
waarin het stortgas wordt gewonnen, zijn in de praktijk al 
meetvoorzien:irgen aargebracht; het gaat hier zowel an kwali
tatieve als kwantitatieve metiJ'gen. Op stortplaatsen waar het 
stortgas wordt afgefakkeld, zijn geen voorzien:irgen aarfo\leZig 
an metinJen te verrichten. Het is echter ~ toogelijk an 
m.b.v. hanjmeetawaratuur meti.DJen te verrichten aan · de 
gasbronnen. Het betreft ook hier een kwalitatieve controle. 

In beide gevallen van geforceerde ontt.rekkirg, affakkel.i.n} en 
winnirg, elient de controle van tabel 8 te worden uitgevoerd. 
Daarnaast IOOet in de gasbronnen, bij de brarrlers of in de 
verzamelleidi.n;J (afhankelijk van de mgel.ijkheden) orrlerzoek 
gedaan wonien naar de gehalten: 

-methaan; 
- zuurstof; 
-stikstof; 
- kooldioxide. 
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De in tabel 8 weergegeven controle wor:àt dus uitgebreid met 
een ~Eer nauwkeurige samenstellinj van het stortgas. 

MEErruNl' BEXX>RIELING PARAMEI'ER EENHEID 

gasbron hardmeet-
awaratuur 

methaan % 

branier niet bekeni zuurstof % 

stikstof % 

verzamel- gaschrana- kooldioxide % 
leidinJ tagraaf 

Tabel 9. Controle stortgassamenstellinJ 

5. 5. Zettiigen 
Het meten van zettinJen geschiedt door q> het stortlichaam vaste 
punten aan te bl:'EIDleJl en vervolgens de hoogte van deze punten te 
meten. Men verkrijgt aldus een reeks metinJen, die in orxlerst:aan:ie 
vonn geregistreerd kLmnen worden: 

MEErruNl' HOOGl'E OORSIKm<ELIJKE ZEI'l'ING 
H0001'E 

lllil1I'OOr aantal meters aantal meters aantal en. 

Tabel 10. Controle zettinjen. 

Beoo:ràelinj van de zettinJen van naast elkaar gelegen punten kan 
een irrlruk geven van het gevaar q> beschadiginJ van in of q> het 
vuillidlaam aan:Jebrachte voorzieninjen. 

5. 6. Geluidsemissies 
De geluidsemissie is aan grenzen ge.borrlen. Controle dient plaats 
te viiDen aan de geluidsbronnen en in de CJigeVinj van de stort
plaats. Het is niet nodig deze controle meenoalen te hertlalen, 
tenzij sprake is van een hertlaalde klacht. Meestal kan volstaan 
worden met een bepalinJ van de geluidsemissie bij i.rgebru:iknane 
van nieuwe geluidsbronnen en bij verplaatsinJ van geluidsbronnen, 
bijvoo:tDeeld in:lien een nieuw stortgedeelde in gebruik wor:àt 
genanen. 
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Bij controles dient het bronvenoogen van de geluidsbron te "WOrden 
bepaald, en kan de afstam 'WOrden gemeten, waart>ij de geluids
sterkte beneden de norm ligt. Irxtien binnen dat bereik huizen zijn 
gelegen, en de norm 'WOrdt overschreden, zijn geluidsbeperkerrle 
maatregelen nodig. Hetzelfde geldt t.a.v. nol:llel'l van de bedrijfs
geneeskurrli.ge dienst; boven een bepaalde norm zijn gehom:bescher
mers vez:plidlt. 

Aldus kant men tot het volgerrle sdlema: 

compactor( en), 
vrachtwagens 
installaties 
ets. 

PARAMEI'ER 

b:ronvenoogen 
afstam tot 
no:nn 
afstam didltst
bijzijrrle gevel 

Tabel 11. Controle geluidsemissie. 

5. 7. OVerige 

dB (A) 

M 

M 

De overige te controle:i:en milieu-emissies zijn: 
- stof; 
- ztNerfvuil i 
- orgedierte (ratten, nuizen, meeuwen, etc.). 

Het is niet IOOgelijk deze milieu-emissies kwantitatief te beoor
delen. Er zijn dan ook geen nol:llel'l aan vertx>rrlen. De beoordeling 
is kwalitatief, en geschiedt in tennen uiteenlopen:l van aanwezig 
tot afwezig. 
De aard van deze milieu-emissies is ook niet zodanig, dat een 
uitgebreide controle gewenst is. 

5. 8. Invloedsfactoren 
In hoofdstuk 3 van dit rawort is per milieu-emissies aanJegeven 
welke factoren er cp van invloed zijn. Voor een totale beheersing 
van de stortplaats is het van belém3 dat ook deze factoren "tNO:rden 
gemeten. Het zou dan in de toekanst JOOgelijk kunnen zijn, door 
meting van een aantal parameters voorspelli.rgen te doen m.b.t. de 
milieu-emissies. 
In tabel 12 is per emissie ~en welke parameters noeten 
'WOrden geregistreerd. 
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EMISSm BEINVI.DEDING INVIDEOOFACIOR 

percolatiewater kwaliteit/ - klimatologische om-
kwantiteit stan:ligheden: 

- hoeveelheid 
neerslag 

- terperatuur 
· (min., max. 14.00 u) 

- relatieve lucht-
vochtigheid 

- ludltdruk 
- wimricht~ 
- wirrlkracht 

-laagdikte 
afvalpakketten 

kwaliteit - afbraakfase 
- aard gestort afval 
- contacttijd 

waterjafval *) 

kwantiteit - pakkirr;Jsdichtheid 
afval 

- mate van infiltratie *) 
- infiltratiesnelheid * 

stortgas kwaliteit/ - aard gestorte afval 
kwantiteit - afbraakfase 

-laagdikte 
afvalpakketten 

Tabel 12. Imrloedsfactoren. 

* Het is niet duidelijk q> welke manier deze factoren dienen te 
worden gemeten. M:qelijk zijn deze parcuooters m.b.v. een IOOdel van 
de watemuishoud:inJ van de stortplaats te berekenen. 
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Waste Management 
Onderzoek en advisering op het gebied van afval- en milieubeheer door de KUB en de TUE. 

Bijlage 1 

Samenvatting projectvoorstel Informatiesysteem Afvalstoffen Noord
Brabant, le generatie, periode 1 januari tot en met 31 december 1987. 

ZOWel bij de voorbereiding, uitvoering en controle van het provin:iale 
afvalstoffenbeleid is inzicht in de omvang en aard van de vrijkomende 
afvalstoffen een primaire vereiste. In een eerdere fase van het waste 
Management Project is onder begeleiding van de vakgroep Bestutn"lijke 
Infonnatie Systemen en Autanatisering ( BISA) van de Technische Hoge
school Eindhoven ('ffiE), thans Technische Universiteit Eindhoven ('IUE), 
een voorstudie verricht naar de methodiek van registreren van afval
stoffen. 

Het hier beschreven projectvoorstel sluit aan op de bevindirtgen uit 
deze voorstudie waarin het accent lag op het vaststellen van de 
belangrijkste informatiebehoeften en de analyse van beschikbare c.q. 
thans 1'03 ontbrekerrle gegevens. De gevolÇPe methodiek van modulair 
ontwerpen van conceptuele gegevensstructuren maakte het zrogelijk an het 
totale infonnatiesysteem op te delen in onafhankelijk van elkaar te 
begrijpen delen die aansluiten bij de uit te voeren activiteiten van de 
gebruikers van het systeem. 

In het project-voorstel staat centraal de ootwikkeling van een provin
ciaal informatiesysteem waarvan de registratiesystemen van de verwer
kingsinrichtingen (m.n. regiooale stortplaatsen) onderdeel vennen. In 
de voorschriften als gevolg van de Afvalstoffenwet kunnen aan iedere 
verwerkingsinrichting, die vergunningsplichtig is, regels ~rden 
gesteld ter zake de te voeren registratie van de verwerkte afvalstof
fen. Naast controle-activiteiten in het kader van de vergunningverken
ning zal het te ootwerpen informatiesysteem primair bedoeld zijn als 
instrument bij de verdere entwikkeling van het regionale en provinciale 
afvalstoffenbeleid. 

Bij de planning van het projectvoorstel ~rdt er van uitgegaan dat eind 
1987 het cn:lerzoek dient te resulteren in een •prototype• registratie
systeem dat toepasbaar is getest op de regiooale stortplaatsen. Hieraan 
vooraf gaat een uitvoerige voorstudie ~al:bij een algeneen basisentwerp 
~rdt gefonnuleerd. In dit basisontwerp 't.Ordt aangegeven op tNelke wijze 
de afzonderlijke registratiesystemen op de stortplaatsen functioneel en 
technisch (apparatuur, progranunatuur, etc.) in een later stadium 
enderdeel vonnen van het provin:iale informatie-systeem. 

Met behulp van de methodiek van m:xïulair onttNerpEm 't.Ordt tevens in het 
basisentwerp vastgeleÇP of naast de registratie van afvalstenren het 
wenselijk c.q. lXXXizakelijk is an gegevens met betrekking tot milieu
effecten van het gecontroleerd storten in het registratiesysteem op te 
nemen. Daarbij 't.Ordt gerefereerd aan ontwikkelingen in West-Duitsland 
waar gegevens over gas-entwikkeling, percolatiE!Irt'ater, zettin;}en, etc. 
in stortplaatsen onderdeel vormen van dergelijke informatiesystemen met 
name in het kader van de nazorgfase bij stortplaatsen. 
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Op provinciaal niveau moet in het basis-ontwerp een soortgelijke 
afstenming tussen registratie van afvalstromen (hoeveelheden en 
samenstelling) en milieu-effecten in de verwerkings- c.q. verwijde
ringsfase, plaatsvinden. Daarbij kan gedacht 'hOrden aan een roogelijke 
integratie van het Informatie Systeen Afvalstoffen met meetnet~ken 
inzake groodwaterbeheer, luchtverootreiniging etc. 

Bij het algemeen basis-ontwerP zal zeker vastgelegd rooeten 'NOrden welke 
afvalstranen tot het provinciale Informatie Systeem Afvalstoffen 
behoren. Daarbij wordt gewezen op onder andere de ootwikkelingen op het 
gebied van de registratie van meststoffen en de te veiWaChten inte
gratie tussen Afvalstoffen en Wet Chemische Afvalstoffen (eventuele 
decentralisatie van meldingen in het kader van de \'K:A). 

SameDJevat zal het project eind 1987 resulteren in: 

I Voorstudie en algeneen basisoot:werp: 
Vaststellen categoriên afvalstoffen ten behoeve van Informa
tie Systeem Afvalstoffen en relaties registratiesystemen 
meststoffen, \tK:A etc. 
Gewenste c.q. noodzakelijke integratie registratie afvalstof
fen en milieu-effecten van verwerking en verwijdering van 
afval. Dit zowel op provinciaal/ regiooaal niveau als op het 
niveau van de verwerkingsinrichting/regionale stortplaats. 
Vastleggen koppelingen/interfaces tussen de diverse fasen in 
de afvalstoffenverwijdering (ootstaan, inzameling, transport, 
verwerking en verwijdering) op alle eerder geooE!I'Irle niveau• s. 
Ontwerpen structuur van het provinciaal infonna.tiesysteen 
waarbij in eerste instantie de registratiesystemen op de 
regionale stortplaatsen onderdelen vormen (organisatie, 
aJ;Pëlratuur, programnatuur etc. ) • 

II Ontwerp - getest - frototype: 
- Vooralsnog ger1cht op de regionale stortplaatsen. 

Aangeven Calsequenties met betrekking tot bestaande registra
tiesystemen (aanpassingen, etc. ) • 
Bij het ootwerp van het prototype wordt ui teraard uitgegaan 
van de resultaten ander I vermeld. 

za...el bij I en II zal in het project nauw sa1'01ID3ewerkt 'I.Oroen met de 
provi~iale overheid alsroode het Brabants OVerleg Afvalstoffen 'Niaarin 
zowel transporteurs als verwerkers zijn vertegenNOOrdigd. 
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Bijlage 2 

1. Centrale Afvalver.werkirg van het samenwerki.n;}serbani Midden 
Brabant (CASMB) , 
Bos en Beemiweg 34, Tilburg. 
tel. 013-634886. 

2. N. V. Regianalè Afvalver.werldn]smaatsc:nawij Zuid-oost Brabant 
(RAZOB), 
Gulberg 9' Nuenen. 
tel. 04Q-835889. 

3. Regionale afvalver.wer~inrich.ti.RJ "De Vlasheide", Sdti.jmel., 
tel. 04104-98111. 

4. Regionale afval ver.wer~inrich.tirg Baveljl))rst, 
Hoogeimsestraat 101 Bavel. 
tel. 076-695212. 

5. Gemeentestort Uden, 
Vluchtoordweg' 
Uden. 

6. N.V. VUilafvoennaa:tschawij VAM, 
VAMweg 7, Wijster. 
tel. 05936-244 of 245. 
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Bijlage JA 

OVERZI(]fi' ~IENINGm OP S'IURI'Pl.AATSEN 

S'IDRI'PIAATS AANrAL EIGEN 'lYPE GASan'- WINNEN/VER 
HA me AWZI 'mEIOO:NG ·BRANDEN 

"De Spinier" 52 ja aërcx:i>; ja winnen met 
anaëroob zuiverin1 

RAZOB 28 nee - ja vert>rarxien 

"De Vlagheide" 26 in anaercx:i> ja vernr.men 
aan-
.boow 

Grontmij onb. ja anaercx:i> ja w~ 
Ba vel zomer 

zuiverin1 

Gemeentestort 6 nee- nee -
Uden 

VAM Wijster onb. ja hyperfil- ja w~ 
tratie ZOlDer 

zuiverin1 

onb. = onbekerrl 
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Bijlage 3B 

QVERZICHI' ME1'INGEN ~ 

NIVFAIJ PARAMm'ER S'ltRl'PIAA'lS 

Spin- RAZOB · Vlag- Bavel/ ·Uden VAM 
der heide Dorst 

Algemeen Peilhoogte + + + + + + 
m + + + + + + 
geleidbaarll. + + + + + + 
C2N + + + + + + 
Kjeldahl-N - + + + - -
'IOC - + - + - -
hardheid - + + + - -

Anorq. hydrocar- - + + + - -
veront- bonaat 
:reini- dll.oride + + + + + + 
gin:;Jen amoonitnn + + - + + + 

sulfaat - - + + - -
nitraat - - + + - -
nitriet - - + - - -
tot fosfor - + + + - · -

Metalen As - - - + - + 
Ba - - - + - ? 
Co - - - + - ? 
er + - - + - + 
01 - - - + - + 
Fe - - + - - + 
Mn - - + + - ? 
Ni - - - + - + 
Zn - - - + - + 

Org. IDX - - - - - + 
micro- vox - - - - - -
veront- MAK - - - - - -
reini- PAK - - - - - -
gingen fenolen - - - - - -

+=gemeten - = niet gemeten ? = onbekerrl 
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Bijlage 3C 

OVERZIOfl' MEI'INGEN 'lUl'AI.E AFVAIHATER 

NIVFAIJ PARAMEI'ER S'IORl'PIAATS 

Spin- RAZOB Vlag- Bavel/ Uden VAM 
der heide ·l))rst 

Algemeen debiet + + + + + + 
tenperatuur + + + ? + -
zuurstof- + - + ? - -
gehalte 
m + + + + + + 
gel.eidbaartl. + - + - - -
c:lN + + + + + + 
rrz.v + - ? - - + 
Kjeldahl-N + + + + + + 
minerale - + ? + + -
oliejvet 
hardheid - - ? + - -

Anorg. chloride + - + - - + 
veront- anm:miak-N + - ? - - -
reini- fosfaat + - ? - - -
ginJen cyanide - + ? - + -

Metalen As - + + + + + 
ca + - ? - - -
Ctl + + + + + + 
er + + + + + + 
01 + + + + + + 
Fe + - ? - - -
H3 - + + + + + 
M:J + - ? - - -
Ni + + + + + + 
Rl + + + + + + 
Zn + + + + + + 

Org. EDX - + ? + + + 
micro- 'VOX - + ? + + + 
veront- MAK - + ? + + + 
reini- PAK - + ? + + + 
gi.rqen fenolen - + ? + + + 

+=gemeten - = niet gemeten ? = onbekem 
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Bijlage 30 

NIVEAU PARAMEI'ER SlURI'PIAATS 

Spini- RAZOB Vlag- Bavel/ Uden VAM 
der heide Ik>rst . 

Algemeen debiet - - ? - + ? 
t.enpmltuur - - + - + -
zuurstof- - - - - - -
gehalte 
m - - + - + + 
geleidbaarh. - - - - - -
crN - - + + + + 
F1ZV - - + - - + 
Kjeldahl-N - - + + + + 
minerale - - + - + -
olie/vet 
hardheid - - - - - -

Anorg. chloride - - + - - + 
eront- anm:>niak-N - - - - - -
reini- nitriet-N - - - - - + 
gi.rqen fosfaat - - - - - + 

cyanide - - - - + -
sulfaat - - + - - -
sulfide - - + - - -

Metalen 'As - - + + + + 
. ca - - + ? - -

Cd - - + + + + 
Cr - - + + + + 
Ol - - + + + + 
Fe - - + ? - -
liJ - - + + + + 
M;J - - + ? - -
Ni - - + + + + 
Ib - - + + + + 
Zn - - + + + + 
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NIVEAU 

org. 
micro
veront
reini
ginJen 

PARAMEI'ER 

EX>X 
vox 
MAK 
PAK 
fenolen 

+=gemeten 
? = onbek.eni 

Spirxl- RAZOB Vlag- Bavelj Uden VAM 
der heide Dorst 

+ +j- + + 
? +/- + + 
+ +/- + + 
? +/- + + 
+ +/- + + 

- = niet gemeten +/- = incidenteel 
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Bijlage JE 

OVERZICHI' MEl'ING.EN HJN-QFF-wATER 

NIVFAIJ PARAMEI'ER S'ItRI'PIAATS 

Spin- RAZOB Vlag- Bavel/ Uden VAM 
der heide Dorst sjv *) 

Algemeen debiet - - - + - + ? 
tenperatwr - - - ? + + -
zuurstof- - - - ? + - -
gehalte 
m - - + + + + + 
gelei.dhaam. - - + - - - -
czv - - + + + + + 
BZV - - - - + - + 
Kjeldahl-N - - - + + + + 
minerale - - - + + + -
oliejvet 
hardheid - - - - - - -

Anorg. dll.oride - - + - + - + 
veront- amooni.tnn-N - - - - + - -
reini- amooni.ak - - - - + - + 
ginJen fosfaat - - - - + - + 

sulfaat - - - - + - -
sulfide - - - - - + -

Metalen As - - - + - + + 
ca - - - - - - -
ai - - - + - + + 
Cr - - - + - + + 
CU - - - + - + + 
fi;J - - - + - + + 
Ni - - - + - + + 
Ib - - - + - + + 
Zn - - - + - + + 

erg. oox - - - + - + + 
micro- vox - - - + - + + 
veront- MAK - - - + - + + 
reini- PAK - - - + - + + 
ginJen ferx>len - - - + - + + 

+ = geneten - = niet gemeten ? = onbekend 
*) sjv sChoon nm-off-waterjvuil nm-off-water 
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Bijlage 3F 

NIVEAU PARAMEIT'ER stortplaats 

Spin- RAZOB Vlag- Bavel/ Uden VAM 
der heide ~rst sjv*) 

Algeneen m + + + 
zuurstof- + + -
gehalte 
tPD"paratuur + + -
c:zv G - 0 G + + 
I!lN + + + 
Kjeldahl-N E - N E + + 
minerale - + -
olie en vet E B E 

Anorg. anm::>ni.um-N N + E N + -
veront- anm:>niak + + -
:reini- nitraat-N + K + -
g:in;Jen nitriet-N + + + 

cloride L + E L + -
sulfaat + + + 
fosfaat 0 - N 0 + + 

Metalen As z - D z \ - + 
Cd - - + 
Cr I - I - + 
CU - - + 
Hg N - N - + 
Ni - - + 
Pb G - G - + 
zn - - + 

Org. EDX - - + + 
micro- vox - - + + 
veront- MAK - - + + 
:reini- PAK - - + + 
ginJen fenolen - + + -

+ = gemeten - = niet gemeten ? = onbekerxi. 
*) s;v sd'loal nm-off-waterjvuil nm-off-water. 
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