
Samenwerkingsve·rband 
Midden-Brabant 

Milieu-effectrapport 
uitbreiding capaciteit stortplaats Spinder 
Bijlagen 4, 5, 6, 7 en 8 

heidemij 
Adviesbureau 

1! Midden-Brabant 
ID 

i l . ~ f ~4-.t l (lk·~~i) 
~ <. 't ) 
m 

ff.l 



Samenwerkingsverband 
Midden-Brabant 

Milieu-effectrapport 
uitbreiding capaciteit stortplaats Spinder 
Bijlagen 4, 5, 6, 7 en 8 

Juni 1992 
Rapportnummer 630/ AA92/ A596/05389 

heidemij 
Adviesbureau 



lnhoud 

BIJLAGE 4: 

BIJLAGE 5: 

BIJLAGE 6: 

BIJLAGE 7: 

BIJLAGE 8: 

Lucht 

Ecologie 

Landschap, cultuurhistorie en beleving 

Geluid 

Ontgravingsproef 

heidemij 



SAMENWERKINGSVERBAND 
MIDDEN~BRABANT 

MILi EU-EFFECTRAPPORT 
UITBREIDING CAPACITEIT 
STORTPLAATS SPINDER 

BIJLAGE 4: LUCHT 

juni 1992 
630/AA91/C214/05389 



lnhoud 

Bestaande toestand van het milieu en autonome ontwikkellng 4 
1.1 Bestaande toestand van het milieu 4 

1.1 .1 lnleiding 4 
1.1.2 Gegevens landelljk Meetnet Luchtkwalltelt 4 
1.1.3 Ammoniak-deposltie In studlegebied 6 
1.1.4 Stortgasgegevens stortplaats Spinder 7 
1.1.5 Gebruiksfase nulalternatief 10 

1.1.5.1 lnleidlng 10 
1.1.5.2 Transportverkeer 10 
1.1.5.3 Geuremissle stortactivltelten 10 

1.2 Autonome ontwlkkeling 12 
1.2.1 lnleiding 12 
1.2.2 Plaatselijke ontwikkellngen 12 
1.2.3 Reglonaal/landelljk nlveau 13 

2 Gevolgen voor het milieu 16 
2.1 lnleiding 16 

2.1.1 Aanpak geuronderzoek 16 
2.1 .2 Beschrijvlng van de bronnen 16 

2.2 Gevolgen bij aanleg 18 
2.2.1 Voorkeursalternatief 18 
2.2.2 Uitvoeringsalternatief A 19 
2.2.3 Meest milleuvriendelijk alternatief 20 

2.3 Gevolgen bij gebrulk 20 
2.3.1 Voorkeursalternatief 20 
2.3.2 Ultvoeringsalternatief A 23 
2.3.3 Meest mllieuvriendelljk alternatlef 24 

2.4 Gevolgen bij nazorg 24 
2.5 Onderlinge vergelljking alternatleven voor milieu-effect 25 

2.5.1 Beoordellngscriteria alternatleven 25 
2.5.2 Vergelijking alternatieven 25 

3 Leemten in kennis en evaluatie achteraf 26 
3.1 Leemten In kennls 26 
3.2 Betrouwbaarheid effectvoorspellingsmethode 26 
3.3 Evaluatle achteraf 26 

4 Literatuur 28 

5 Lijst van begrlppen en afkortingen 30 

heidemij 



TABELLEN 

Tabel 4.1: Algemene luchtkwaliteit studiegebled 6 
Tabel 4.2: Depositie verzurende stoffen In de omgeving van 

Tilburg (in mol zuur /ha/jaar) 7 
Tabel 4.3: Vergelljking alternatieven voor milieu-aspect 

lucht. 25 

FIGUREN 

Flguur 4.1: Locatles meetstations Landelljk Meetnet 
Luchtkwallteit 5 

Flguur 4.2a: De afzonderlljke 98-percentlel contour11jnen van 
1 Ge/m3 van de AWRl-Noord (meest aan de 
rechterkant gelegen contour), de GFT-
vergistingslnstallatle (klelne binnenste contour, 
met daarblj in een dikkere lijn de 99,5-
percentlelcontour van 1 Ge/m3

) en de op de 
stortplaats gelegen bronnen (meest aan de 
linkerkant gelegen contour}. bij het nulalternatief, 
stortperiode 1993-1996 (schaal 1 :25.000) 14 

Figuur 4.2b: De 98-percentlelcontourlljnen van 1 Ge/m3 

(buitenste lljn) en 10 Ge/m3 (blnnenste lljnen) 
cumulatief ten gevolge van de bronnen op de 
stortplaats, de GFT-verglstingsi~stallatle en de 
AWRl-Noord, bij het nulalternatlef, stortperiode 
1993-1996 (schaal 1 :25.000) 15 

Flguur 4.3a: De 98-percentlelcontourlljnen van 1 Ge/m3 

(binnenste) en de 99,5-percentlelcontourlljn van 
1 Ge/m3 In de gebruiksfase na 2008, ten 
gevolge van de geuremlssles van stortplaats 
Splnder (schaal 1 :25.000) 21 

Figuur 4.3b: De 98-percentlelcontourlljnen van 1 Ge/m3 en 1 o 
Ge/m3 in de gebruiksfase na 2008 cumulatief 
ten gevolge van geuremlssles van stortplaats 
Splnder, de GFT-vergistlngsinstallatle en de 
AWRl-Noord (schaal 1 :25.000) 22 

Flguur 4.4: Gebieden met geurverwekkende activltelten; 
gebruiksfase nulalternatlef 1993-1996 39 

Figuur 4.5: Gebieden met geurverwekkende actlvlteiten; 
aanlegfase voorkeursalternatief (tweede fase) 40 

Flguur 4.6: Gebleden met geurverwekkende activiteiten; 
Gebrulksfase voorkeursalternatlef tot circa 2008 41 

Flguur 4.7: Gebleden met geurverwekkende activltelten; 
Gebrulksfase voorkeursalternatlef na 2008 42 

APPENDICES 

Appendix 4.1 : Geuremissles op de stortlocatle 32 
Appendix 4.2: Geuremissle ten tljde van proefontgravlng 43 
Appendix 4.3: Geurverspreldlngsberekenlngen 44 
Appendix 4.4: Percolaatsamenstelling en stortgasontwikkellng 45 

heldemij 



4 

1 Bestaande toestand van het milieu en autonome 
ontwikkeling 

1.1 Bestaande toestand van het milieu 

1.1.1 lnleiding 

De huidige luchtkwalltelt in het gebied wordt bepaald door het 
achtergrondniveau en de bl]drage van lokale bronnen, te weten 
agrarische en industriele activltelten en wegverkeer. 
In de volgende paragraven wordt nader op het achtergrondniveau en 
de lokale bronnen ingegaan. Bl] het onderdeel lokale bronnen llgt het 
accent op geuremissie, aangezlen geuremlssle de relatlef belangrijkste 
vorm van luchtverontrelnlging Is blj het voorkeursalternatlef en overige 
alternatieven. 

1.1.2 Gegevens landelijk Meetnet Luchtkwaliteit 

Om de huidige luchtkwalltelt In het studiegebied te inventariseren is 
gebruik gemaakt van de meetgegevens van het Landelljk Meetnet 
Luchtverontreinlglng (LML). Hlertoe zljn in tabel 4.1 de analyseresultaten 
opgenomen voor de relevante luchtverontreinlgende componenten 
gemeten In 1988 in het kader van het Landelljk Meetnet Luchtverontrel
niging (LML). Gemeten zijn de componenten zwaveldioxyde, stlkstofdl
oxyde, koolmonoxyde, ozon, fluoride, zwarte rook en stof (30 - 100 
p.m). Tevens zijn In de tabel de voor ans land vastgestelde kwalltelts
doelstellingen in de vorm van street- en/of grenswaarden e.d. van de 
componenten opgenomen. Het meest nablj gelegen LML-statlon is 
Helvoirt, op ca. 20 km noordelljk van het gebled (meetstatlon met code 
209). De sltuering van de meetstatlons is aangegeven op figuur 4.1 . 
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Tabel 4.1 : Algemene luchtkwalltelt studiegebled 

Concentratie 802 (µ.g/1113) 
Station Daggemiddelde Maximum 
Landelijk Meetnet 
Luchtkwaliteit P50 P95 P98 Gem Dag Uur 

209 Helvoirt 8 29 36 11 62 167 
230 Houtakker 9 27 38 11 61 168 

Richtwaarda 30 80 100 
Grenswaarde 75 200 250 500 830 

Co.ncentratia zwarte rook ( µ.g/m3) 
zwevenda dealtjes 

Station Daggemiddelde Maximum 
Landelijk Meetnet 
Luchtkwaliteit P50 P95 P98 Gem Dag Uur 

230 Houtakker 9 34 46 14 72 -.-
Grenswaarde 30 75 90 150 

Concentratie NOz (11-g/Ul.3) 

Station Uurgemiddelde Maximum 
Landelijk Meetnet 
Luchtkwaliteit P50 P95 P98 P99.5 Gem Dag Uur 

230 Houtakker 27 67 77 89 80 118 

Richtwaarde 25 80 
Grenswaarde 1601)175 500 830 

1) per 1-1-1992 150 11-g en per 1-1-2000 135 11-g ender voorwaarden 

Concentratie CO (mg/m3) 

Station 
Landelijk Meetnet 

Uurgemiddeld 

Luchtkwaliteit P50 P95 P98 P99.9 Gem 8-uur Max 
gem. Uur 

230 Houtakker 0,14 0,57 0,78 1,48 0,73 

Grenswaarde 151) 40 

llper 1-1-1992 12.750 µg, per 1-1-1995 10.500 IJ.S• per 1-1-1998 8.250 11-g en 
per 1-1-2000 6,000 11-g onder voorwaarden. 

Ammoniak-depositie in studiegebied 

In tabel 4.2 Is een overzicht van de deposltle van verzurende stoffen 
in de omgeving van Tllburg gegeven. 
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Tabel 4.2: Depositie verzurende stoffen in de omgevlng van 
Tilburg (in mot zuur /ha/jaar) 

Verzurende stof 1989 (1) 1994 (2) 2000 (2) 

S<Jx 2200 2000 1000 

NOy 2100 1000 700 

Niix 1700 1500 1100 

SOM NOy en N8x 3800 2500 1800 

Doelstelling voor 2000 - - 1600 

Doelstelling voor 2010 - - 1000 

SOM S<Jx, NOY en N8x 6000 4500 2800 

Doelstelling voor 1994 - 4000 -
Doelstelling voor 2000 - - 2400 

Doelstelling voor 2010 - - 1400 

Streefwaarde - - 400-700 

1) Bron: literatuur 14 
2) Bron: llteratuur 15 

Ult de gegevens van tabel 4.2 blljkt dat in 2000 de voorspelde 
stlkstofdepositle ca. 10% boven de doelstelllng gelegen Is. De som van 
de deposltie van verzurende stoffen In 2000 Is ca. 10-20% boven de 
doelstelllng voor 2000 gelegen en bedraagt ongeveer het vier- tot 
vljfvoudlge van de streefwaarde. Op basis van daze gegevens Is het 
gebled te karakterlseren als een gabled met matlge stlkstof (ammonl· 
ak)deposltle, gelegen tussen schone gebleden (zeals bljv. kustprovln· 
cles als Gronlngen en Friesland) en gebleden met relatlef sterke 
ammonlakdeposltle (zeals bljv. de Peel In het grensgebled van de 
provincies Limburg en Noord-Brabant. 

1.1 .4 Stortgasgegevens stortplaats Spinder 

De organische fractle van het stof wordt door mlcro·organlsmen van 
nature afgebroken (verglstlng}. Hlerblj ontstaat blogas (In dlt geval 
wordt het stortgas genoemd). Op basis van aanvoer Is In onderstaande 
een schattlng van de hoeveelheid stortgas gemaakt. Vervolgens wordt 
lngegaan op de samenstelllng van het stortgas en het opwerkingspro
ces tot aardgaskwaliteit. 

Aanvoer afval 
Per jaar wordt nu gemlddeld 500.000 ton afval aangevoerd. 
Voor de berekening is aangehouden dat: 
1 /3 deel van dlt afval uit bedrljfsafval bestaat; 
1 /3 deel van dlt afval uit hulshoudelljk afval bestaat; 
1 /3 deal van dlt afval ult sllbben/grond/bouw- en sloopatval bestaat. 
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Stortgasproduktle 
Hulshoudelljk afval en bedrljfsafval zijn wat afbraak betreft gelljk. Over 
het algemeen verloopt de afbraak bij bedrijfsafval wat sneller. 
De gasproduktle van 1 ton huishoudelljkafval varieert in de tijd: 
In het eerste jaar bedraagt de produktle 3,0 - 7,5 m3 /ton (gemlddeld 
6 m3 /ton); 
In het vljfde jaar bedraagt de produktle 1,0 - 4,8 m3 /ton (gemlddeld 
2 m3/ton). 
Aangenomen wordt dat over een perlode van 1 o jaar gemlddeld 
2 m3 /ton wordt geproduceerd. Momenteel kan 50% van het gas 
warden gewonnen. De huldlge winning Is ca. 1200 m3 per uur zodat 
de produktle op 2400 m3 per uur wordt lngeschat. In appendix 4.4 Is 
de toekomstlge stortgasproduktle berekend. Voor de maximum 
prognose llgt de hoeveelheld tot 2020 tussen 1600 en 2700 m3/uur. 
Voor de mlnlmumprognose ligt de hoeveelheld tot 2030 tussen 500 en 
2600 m3 /uur. 

Samenstelllng stortgas en opwerklng tot aardgaskwalitelt 
Door Stortgas BV wordt het biogas ult de stortplaats opgewerkt tot 
aardgaskwalltelt. Het winnlngspercentage zal bij het aanbrengen van 
bovenafdichtlng toenemen tot circa 90% biJ volledlge afdlchting. In 
appendix 4.4 is voor de duur van de exploltatle van de stortplaats de 
geschatte winbare hoeveelheden gegeven voor de minimum en 
maximum prognose. 

Stortgas heeft een andere samenstelllng dan aardgas. Wll men stortgas 
kunnen injecteren In het aardgasnet, dan zal het eerst moeten warden 
omgezet. Stortgas bestaat ult: 55-60% CH4 (methaan); 31-41% C02 

(koolstofdloxyde); maximaal 6% N2 (stlkstoQ en maximaal 0,3% 0 2 

(zuurstoQ. Bovendlen bevat stortgas oak nog zwavelcomponenten en 
halogeenkoolwaterstoffen. In appendix 4.4 Is een overzlcht gegeven van 
de kwallteltsgegevens blj verschlllende stortplaatsen voor hulshoudelljk 
afval. Om er op aardgas gelljkend gas van te maken, moet de 
hoeveelheld C02 warden teruggebracht tot enkele procenten. Het gas 
moat daarnaast worden gezulverd van zwavelwaterstof en halogeen
koolwaterstoffen. 

Zulverlnqsstappen opwerklngsproces 
Het opwerkingsproces van het stortgas kent verscheldene zuiverings
stappen. Het stortgas komt via twee compressoren de opwerkingsfa
briek blnnen. Eerst moet zwavelwaterstof warden verwijderd. Ook het 
water wordt verwijderd, waarna het gas nog wordt gezuiverd van 
gehalogeneerde koolwaterstoffen. 

Verwl!deren van zwavelwaterstof 
Het stortgas gaat eerst naar de H2S afscheiders. De In het gas 
aanwezige zwavelwaterstof wordt gebonden aan ljzeroxlde, waardoor 
ljzersulflde wordt gevormd. Het ljzersulflde Is onbruikbaar en wordt 
afgevoerd. Er zijn twee H2S afschelders in de fabriek. De tweede neemt 
blj storing of blj verzadlging van de eerste het proces over. 
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Verwllderen van kooldloxvde CCOJ 
In de C02 wasser wordt het grootste deel van de aanwezlge koolstofdl
oxyde verwljderd. De C02 wasser Is een 20 meter hoge toren waarln 
het C02 ult het water wordt "gewassen". Het gas wordt onderln de 
toren gepompt. Bovenlangs valt water naar beneden. De toren Is 
voorzien van ontelbare klelne rlngen waardoor het vallende water als 
een douche naar beneden komt. Zodoende komt zoveel mogelljk gas 
met het water In aanraklng. C02 lost geed op In water. Veel beter dan 
methaan. Het water absorbeert het C02 en een kleln deel van het 
methaan. Dlt methaan wordt echter weer teruggewonnen. 

Drogen van het gas 
Het gas gaat dan naar de glycolunit, waar het wordt gedroogd. De 
gebrulkte glycol wordt ter plekke verhit tot circa 200 °C waarblJ het 
water dat is opgenomen, verdampt. De glycol kan opnleuw gebrulkt 
word en. 

Verwl!deren van gehaloqeneerde koolwaterstoffen 
Het gas Is nu vrij van H2S en water. Door gebruik te maken van een 
actief koolfllter verwijdert men nu de gehalogeneerde koolwaterstofen. 
Er zijn twee filters. Ze warden om en om gebrulkt. Wanneer de eerste 
In werking Is kan de tweede warden geregenereerd. De regeneratle 
gebeurt met C02 dat via de C02 ultwasslng beschlkbaar komt, en dat 
met de gehalogeneerde koolwaterstoffen uitelndelijk naar bulten wordt 
afgeblazen. Dagelljks wordt een vat geregenereerd. 

Teruqwlnnlng van methaan 
Het water ult de C02 wasser, waarln C02 en methaan is opgelost, 
wordt boven In de methaanterugwintoren gepompt. Deze lnstallatie 
bestaat ult twee vaten. In het eerste vat wordt de druk van het water 
verlaagd, waardoor hat moellljk In water oplossende methaan vrljkomt. 
Dit wordt opgevangen en opnleuw aan het begin van het opwerklngs
proces In de gasstroom geYnjecteerd, v66r de tweede compressor. Op 
deze manler gaat er geen methaan verloren. 
In het tweede vat vlndt n6g een drukverlaglng plaats, waardoor nu het 
C02 kan ontsnappen. Het vrijgekomen C02 gebrulkt men om de 
actleve koolfllters te zuiveren en om de gasleldlng naar de fakkel vrlj 
van zuurstof te houden. 
Het water gaat naar de striptoren, wordt door tegenstroom met lucht 
van de resterende C02 ontdaan en gekoeld. Het water kan nu opnieuw 
In het proces worden gebrulkt. 

Affakkelen bl! storlngen in opwerking en mllleu-effecten daarvan 
Indian er In de stortgasfabrlek een storing optreedt dan wordt 
automatisch de affakkellnstallatie lngeschakeld. Dit om te voorkomen 
dat een gas aan het net wordt geleverd, dat nlet aan aardgaskwallteit 
voldoet. De storingen ontstaan door problemen In de procesbesturing 
en door bacteriele ontwikkellng in de C02-wasser bij zomerse 
omstandigheden. In 1991 Is de affakkellnstallatle 2600 uur in bedrijf 
geweest. Door verbeteringen in de procesbesturing wordt voor 1992 
rekening gehouden met ongeveer 240 uur storing. 

heidemlj 
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Als de fakkel brandt treedt daardoor verhoging van het geiuid-niveau 
op (zie bljlage 7). Er zijn geen analyses bekend van de emissie na 
affakkelen. De emlssle bij verbrandlng zal dan ook nagenoeg hetzelfde 
zijn. 
Het af te fakkelen gas kan varieren In samenstelling tussen het ruwe 
stortgas en het volledig afgewerkte gas. Blj de verbrandlng van het 
opgewerkte gas komen C02 en water vrij. Blj de verbranding van ruw 
c.q. gemengd gas komen daarnaast voornamelijk S02 en HCI vrij. 
Afhankelljk van de exacte samenstelling van het gas en de aard van 
het verbrandingsproces kunnen dioxinen en furanen In enkele 
nanogrammen per m3 afgas voorkomen (lit. 16). Aangezlen hier altijd 
geed brandbaar gas wordt afgefakkeld en de fakkel slechts beperkt 
wordt gebrulkt zal de ultstoot van schadelijke gassen zo gering zljn dat 
hier geen effect van aanwezlg Is. 

1.1.5 Gebruiksfase nulalternatief 

1. 1.5. 1 lnleiding 

Bij de gebruiksfase van de huldlge stortlocatie Spinder zijn twee 
soorten luchtverontreinlging en bronnen te onderscheiden te weten; 
1) transportverkeer van afvalstoffen; 
2) geuremitterende bronnen op de locatie. 

Hieronder wordt ingegaan op bovengenoemde bronnen. 

1.1.5.2 Transportverkeer 

De emissle van het transportverkeer van afvalstoffen (ca. 400 vrachtwa
gens en 50 personenauto's per dag) zijn relatief gering bij de emissies 
van het doorgaande verkeer op nablj gelegen wegen (A261 verkeersin
tensitelt 22.000 mvt/dag). 

1.1.5.3 Geuremissie stortactiviteiten 

Geuremitterende bronnen op de locatie 
Voor de gebruiksfase van het nulalternatief (huldlge stortperlode 1993-
1996) is de grootte van de geuremlssle's van de relevante bronnen op 
de locatie bepaald (zle appendix 4.1). Dit betreft de volgende bronnen: 
1) Stortvak Splnder Ill; 
2) Deponte chroomhoudende afvalstoffen op Splnder Ill; 
3) Groencompostering nabij stortbordes. 

Geurnormering 
De keuze van de te berekenen percentleien Is gebaseerd op de door 
het ministerle van VROM aangegeven grenswaarden voor geurconcen
tratle. Voor bestaande lnrichtlngen geldt een geurconcentratle van 1 
Ge-m-3 als 98-percentlel blj woonbebouwing. Voor nieuwe lnrlchtingen 
en nieuwe activitelten blnnen een bestaande lnrichtlng wordt een 
geurconcentratie van 1 Ge-m·3 als 99,5-percentiel bij woonbebouwing 
aangehouden. In het geval van een nieuwe activiteit blnnen een 
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enkele woning in agrarisch gebled of woningen op een lndustrieterrein 
geldt een soepeler eis van Ge-m-3 als 95-percentiel. 
Voor een consistente vergelijking van de berekende geurimmissiecon
touren is de 98-percentielcontourlijn van 1 Ge/m3 voor de diverse fasen 
aangehouden. De 99,5-percentielcontourlijn van 1 Ge/m3 zou in een 
aantal situaties een te grote straal hebben om een consistente 
vergelijking mogelijk te maken. 

Afzonderll!ke qeurcontour stortplaats 
De berekende geurimmissiecontour voor de gebruiksfase van het 
nulalternatief staan aangegeven in figuur 4.2a. Aangegeven staan de 
98-percentlel contourlijnen van 1 geureenheid/m3. De geurlmmisslecon
tour van de stortactiviteiten betreft de meest aan de linkerkant gelegen 
contour in figuur 4.2a. De 98-percentielcontourlijn van 1 geureen
heid /m3 is gelegen op 1000 tot 1300 m van de stortactivlteiten. Binnen 
dit gebied zijn twee wonlngen (nr. 400 en 401) en drie bedrijfswonin
gen (nr. 402, 403 en 404) gelopen. Woonbebouwing van enige omvang 
is binnen daze geurcontour niet aanwezig. 

Overlge geurbronnen In studlegebied en cumulatleve geurcontour 
Naast de stortplaats als geurbron zijn in de huidige situatie een tweetal 
andere geurbronnen in het studiegebied te onderscheiden, te weten: 
- de AWAI Tilburg-Noord. In de huidige situatie vormt de AWAI 

Tilburg-Noord de relatief grootste geurbron. De 98-percentielcontour 
van 1 Ge/m3 Is aangegeven in figuur 4.2a. De geurimmlssiecontour 
van de AWAI betreft de meest aan de rechterkant gelegen contour. 
De straal van de contour bedraagt ca. 1300 tot 1600 m. De 
afzonderlijke 98-percentielcontour van de AWAI ligt boven de wijk 
Stokhasselt van Tilburg. Bij de bepaling van de ligging van deze 
contour is reeds uitgegaan van een geurreductie van 75% blj de 
AWAI door de realisatle van geurimmisslereducerende maatregelen 
(zie paragraaf 1.2.2). Ult de presentatie van de afzonderlljke 
geurcontouren blijkt dat de AWAI (ook na geurreductie met 75%) de 
grootste bijdrage levert aan de geurhlnder in de Tilburgse wijk 
Stokhasselt. De 98-percentielcontour van 1 Ge/m3 cumulatief ten 
gevolge van de stortactiviteiten en de AWRI ligt boven de wijk 
Stokhasselt en heeft een straal van ca. 2 km ten opzichte van het 
centrum van de locatie Spinder (zie figuur 4.2b); 
een geur- en smaakstoffenbedrijf, gelegen op het industrieterrein 
Kraaiven, ca. 3 km ten zuidwesten van de stortlocatie. Bij dit bedrijf 
worden in de nabije toekomst saneringsmaatregelen genomen, 
waardoor de geuremissie van deze bron sterk zal afnemen. Op 
grond van de toekomstige reductie van de bronsterkte en de relatief 
verre afstand tot het stort en de AWRI is deze bron niet meegeno
men in de geurimmissieberekeningen. 
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1.2 Autonome ontwikkeling 

1.2.1 lnleiding 

De autonome ontwikkellng ten aanzien van de luchtkwalltelt wordt 
bepaald door plaatselijke en regionaal/landelljke ontwikkellngen. 

1.2.2 Plaatselijke ontwikkelingen 

lnleldlng 
De volgende reductles in geuremissies ten aanzien van de In paragraaf 
1.1.5 genoemde geurbronnen warden in de nabije toekomst doorge
voerd: 
- bovenafdichting huidige stortplaats Spinder; 
- sanering geuremissie blj AWAI Tilburg-Noord (zie paragraaf 5.2.5 

hoofdrapport). 
Twee andere relevante ontwikkelingen vlak blj de stortlocatle Splnder 
betreffen de oprichting van een Verglstlngslnstallatle voor GFT-afval 
(reallsatie gepland in 1994) en een eventuele bouw van een slibver
brandlngsinstaliatie. In onderstaande wordt op bovenstaande ontwlkke
lingen ingegaan. 

Geuremlssie afgewerkt start 
Als nazorgperiode van het nulalternatief geldt de periode na het storten 
(na 1996), waarbij de stortplaats is voorzien van een bovenafdichting. 
Door deze afdichtlng en de winning van stortgas Is geen emissie van 
de stortplaats te verwachten die hoger is dan het natuurlljk achter
grondniveau. 

Emlssie's uitlaatqassen recreatleverkeer 
De elndbestemming van het start betreft extensieve recreatie. Gezien 
de te verwachten geringe intensiteit van het recreatieverkeer is de 
emissie van uitlaatgassen ten opzichte van overlg wegverkeer (zoals op 
de provinciale weg A261) te verwaarlozen. 

Geuremissie AWAI Tllburq-Noord 
Door de saneringsmaatregelen bij de AWRI Tilburg-Noord zal de 
geuremissie van deze bron sterk gereduceerd warden, waardoor de 
luchtkwaliteit sterk zal verbeteren. 
In appendix 4.3 van bijlage 4 wordt uitgebreid ingegaan op de 
cumulatieve effecten van de resterende geurbronnen. Ult de geurver
spreldingsberekenlngen blijkt dat de AWAI na innovatle (geurreductie 
met 75%) de relatlef grootste bran blljft. De verglstlngsinstallatie voor 
GFT-afval (zie hieronder) vormt een relatief kleine geurbron. De 98-
percentielcontourlijn van 1 Ge/m3 van de vergistingsinstallatie ligt op 
ca. 200 a 300 m van de bron (zie flguur 4.2a). De berekende 98-
percentielgeurcontour van sen Ge/m3 voor belde resterende activiteiten 
overschrijdt de woonbebouwing van de wijk Stokhasselt In Tllburg
Noord (straal ca. 1500 m). 

heidemij 
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Verglstingslnstallatle GFT-afval en eventuele sllbverbrandlnqsinstallatie 
De toekomstlge vergistingslnstallatle zal geur emltteren. Ultgezonderd 
de opslag van het gerede produkt, warden alle ruimten van de 
installatie afgezogen en de lucht gefilterd. De lucht ult de sllbbunker 
wordt afgezogen en afgefakkeld. In het MER van de GFT-installatie (zle 
lit. 17) zijn de geurbronnen bepaald die na reinlging resteren. In de 
immissieberekeningen zijn deze gegevens gehanteerd. De sllbverbran
dingsinstallatle, die mogelijk in de toekomst nabij de stortlocatie wordt 
gerealiseerd, vormt geen geurbron van betekenls. De emlssie van 
rookgassen zal voldoen aan de Richtlijn verbranden 1989. Aangezlen 
de restemlssle andersoortlg is dan de emlssle van het start zullen geen 
cumulatie-effecten optreden. 
Het transportverkeer van de vergistingslnstallatle bedraagt ca. 35 
transportbewegingen per dag. Bij de reallsatie van de verglstingsinstal
latie wordt het aantal transporbewegingen op de ontsluitlngsweg van 
de locatie vergroot van 900 tot 935. Deze verkeerslntensltelt en 
daarmee de emissie van uitlaatgassen bedraagt ca. 5% van de 
daglntensiteit van de A261. 

Regionaal/landelijk niveau 

Wat betreft veranderingen op regionaal/landelljk niveau kan warden 
opgemerkt dat de gemlddelde concentratles aan verontreinlgde 
componenten in de bultenlucht, zeals die berekend zljn ult de jaarlljkse 
metlngen van het LML, een geleldelijk dalende tendens te zien geven. 
Deze daling is overwegend het gevolg van het aanscherpen van 
voorgeschreven normen en het nemen van speclale emlsslebeperkende 
maatregelen blj het verlenen/vernieuwen van vergunningen in het kader 
van milieu- en hinderwetgeving. In de provincle Noord-Brabant is de 
verzuring van de atmosfeer ten gevolge van ammonlakemlssle door de 
landbouw, een specifiek regionaal probleem. Op grand van in de 
toekomst verplicht in te voeren ammoniakemisslebeperkende maatrege
len In de stal wordt verwacht dat de verzuring zal warden vermlnderd. 
Naar verwachting wordt de luchtkwalitelt In de toekomst beter. 

heidemij 
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De afzondertljke 98-percentlel contourtljnen van 1 
Ge/m3 van de AWRl-Noord (meest aan de rechterkant 
gelegen contour), de GFT-vergistlngslnstallatle (klelne 
binnenste contour, met daarbij in een dlkkere lijn de 
99,5-percentlelcontour van 1 Ge/m3

) en de op de 
stortplaats gelegen bronnen (meest aan de linkerkant 
gelegen contour), blj het nulalternatlef, stortperiode 
1993-1996 (schaal 1 :25.000) 
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De 98-percentielcontourlljnen van 1 Ge/m
3 

(bultenste 
lljn) en 10 Ge/m3 {binnenste lijnen) cumulatlef ten 
gevolge van de bronnen op de stortplaats, de GFT
vergistingsinstallatie en de AWRl-Noord, bij het 
nulalternatlef, stortperiode 1993-1996 (schaal 1 :25.000) 
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2 Gevolgen voor het milieu 

2.1 lnleiding 

2. 1 . 1 Aanpak geuronderzoek 

2.1.2 

De veroorzaakte geurhinder die In de verschlllende fasen bij de hierna 
beschreven alternatieven wordt veroorzaakt staat beschreven in 
appendix 4.1 en 4.3. De verspreldlngberekenlngen zljn gebaseerd op 
het geuronderzoek bi] de proefafgraving en gegevens van geuronder
zoek bij andere stortplaatsen. Het geuronderzoek bij de proefafgraving 
is beschreven in appendix 4.2. Aangenomen Is dat het gebruik van het 
C3-compartiment alleen effecten op de mate van geurhinder heeft en 
verder geen effecten op de luchtkwalltelt met zlch meebrengt, 
aangezien de afvalstoffen nlet vluchtig zijn. 
Als bronnen van luchtemissle op de locatie tijdens de aanleg-, gebruik
en nazorgfase zijn te onderscheiden: 
- transportverkeer; 
- storten van het afval (zowel bij het stortbordes als aan het stort-

front); 
- ontgraven van afval; 
- stortoppervlak; 
- stortgasproduktle; 
- percolaat; 
- composteren grof tuinafval; 
- C3-compartiment. 
Hlerna volgt eerst een beschrijving van deze bronnen. In de volgende 
subparagrafen geven we aan welke bronnen veer elke fase/alternatief 
relevant zijn. 

Beschrijving van de bronnen 

Transportverkeer afvalstoffen: 
Hlermee warden de ultlaatemlssies van het transportverkeer, ontgra
vingsmiddelen en van de compacters bedoeld. 

Storten van afval: 
Bij het stortbordes en aan het stortfront treedt stofemissle en stankvor
ming op als gevolg van het kiepen en verplaatsen van afval. Het 
stortbordes is een stationaire puntbron, het stortfront een mobiele 
puntbron. Zoveel mogelijk afvalstoffen zullen warden overgeslagen op 
het stortbordes. 

Ontgraven en herstorten van afval: 
Hlermee warden de stof- en geuremlssies bedoeld die optreden door 
het ontgraven van Spinder II en het herstorten daarvan. In appendix 
4.2 is hlervan een beschrijvlng gegeven. 

Stortoppervlak: 
Ult het stortoppervlak zal stortgas uittreden. De kwalitelt en kwantiteit 
van stortgas is weergegeven bij de beschrijvlng van de stortgasproduk-

heidemij 



17 

tie. De mate waarin stortgas uittreedt door stortoppervlak is afhankelijk 
van de mate van afdekking (zle appendix 4.1). 

Stortgasprod uktie: 
De organlsche bestanddelen (het zogenaamde organlsch materlaal) van 
afvalstoffen in het stortmaterlaal kunnen via afbraakprocessen stortgas 
doen ontstaan, waarvan methaan en kooldloxlde de hoofdbestanddelen 
vormen. Het stortgas wordt gevormd door bacterien en andere micro
organlsmen. De niet-organlsche fractle draagt nlet blj tot de produktie 
van stortgas. 

De afbraak van organisch materiaal vlndt ptaats in 2 hoofdfasen: 
- de zuurvormende fase (aerobe fase); 

de methanogene fase (anaerobe fase) . 
Zuurvormende fase: 
Tijdens de zuurvormende fase worden allereerst de range koolstofke
tens (vetten, cellulose, elwitten) verkort door zogenaamde exo
enzymen die door bacterlen worden afgeschelden (hydrolyse). 
Vervolgens treedt de eigenlljke zuurvormende fase op. Hierblj worden 
door zuurvormende bacterien de koolstofketens verder verkort en 
worden onder andere azijnzuur, proplonzuur en boterzuur gevormd. 
Tijdens deze fase wordt ook koolstofdloxlde gevormd. In deze fase 
wordt het aanwezlge zuurstof verbrulkt tot alle zuurstof Is verbrulkt. 
De aerobe fase vlndt plaats aan de buitenzijde van het afval in een 
laagdikte van 0,5 tot 1,0 m. Tijdens deze fase, wordt hoofdzakelijk 
kootzuur en water(damp) gevormd en komt de vormlng van methaan 
tangzaam op gang. 
De snelheid van het proces wordt bevorderd, door een geringe 
dlchtheld van de massa, voldoende vocht en een goede temperatuur 
ontwikkellng (exoterme reactie) en zuurgraad. 

- Methanogene fase: 
Gedurende de methanogene fase warden de in de zuurvormende 
fase gevormde produkten omgezet In methaan. Het tijdstip waarop 
een stort In de methanogene fase raakt, is afhankelijk van de 
samenstelllng van het afval en factoren als temperatuur, vocht en 
verdichttng. 
Globaal duurt dit bl] een integraal huishoudelljk afvalstort meestal 1 
tot 7 jaar. Aanvankelijk wordt tijdelljk waterstof gevormd, terwljl de 
kootstofdloxideproduktle afneemt en de methaanproduktie toeneemt. 
Deze instabiele periode gaat na enlge jaren (ca. 3 jaar) over in een 
stabiete fase waarbij methaangas wordt geproduceerd. Dit proces 
btijft na 5 jaar gedurende een periode van 1 o a 15 jaar betrekkelijk 
constant. Voor een huisvuilstort bedraagt de stortgasproduktie in 
deze perlode ca. 1 O m3 per ton huisvult per jaar (llt.11). Wanneer de 
methanogene fase een stabiele toestand heeft beretkt, worden 
methaan en koolstofdloxyde gevormd In de verhouding 5:4. 
Naast deze hoofdcomponenten komen in stortgas meer dan 100 
andere stoffen in gerlnge concentraties voor. Vanult mllleuhyglenisch 
oogpunt zijn geurstoffen belangrljk. 

heidemij 
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Bij de ontwijking van koolstofdioxyde en methaan zullen lokaal de 
concentraties verhogen. De bljdrage van daze emissies aan de 
grootschalige versprelding van methaan en koolstofdloxyde In de 
atmosfeer is klein in vergelijklng tot de bijdragen ult andere bronnen 
als microbiele omzettlngen in bodem en water, industrie en verkeer 
(lit. 8). 

Geurstoffen stortgas huisvuilstort: 
De belangrijkste geurveroorzakers In het stortgas van een huisvullstort 
zijn ethylmercaptaan en zwavelwaterstof. In de eerste fase met name 
in de eerste 6 maanden na het storten van het afval zijn ook naast 
mercaptanen andere geurstoffen werkzaam, zoals vetzuren (ondermeer 
boterzuur) en zwavelkoolstof. 

Percolaat: 
Het percolaat bevat veel opgeloste geurstoffen. Wanneer het percolaat 
ongecontroleerd uittreedt, kan daardoor geuroverlast warden veroor
zaakt. Een goede percolaathuishouding is daarom oak voor geurver
spreldlng van belang. 

Composteren van grof tuinafval: 
Onlangs is het composteren van grof tuinafval van particulieren als 
activiteit gestart op de stortlocatle Spinder. Het gaat hlerbij om 
snoelhout, gerooide planten en bomen etc. Deze activltelt heeft relatief 
weinlg invloed op de totale geuremissle. De activltelt Is blj alle 
alternatieven gelijk zljn zodat blj de vergelijking van de alternatieven 
deze actlviteit niet meegewogen wordt. 

C3-compartiment: 
Relevante emissies beperken zich tot geuroverlast tljdens de gebruiksfa
se. Deze zl)n beschreven In appendix 4.2. 

2.2 Gevolgen bij aanleg 

2.2.1 Voorkeursalternatief 

lnleldlng 
Luchtverontreiniglng blj de aanleg van het voorkeursalternatlef bestaat 
ult: 
- emlssles van uitlaatgassen veroorzaakt door de ontgravingsmachines 

en transportmaterleel; 
- geurhlnder veroorzaakt door de ontgravlng en herstorten van afval 

van Splnder II; 
- emissies van uitlaatgassen van bestaand transportverkeer van 

aangevoerd afval; 
- geuremlssles van bestaande stortactlviteiten (stortbordes en Spinder 

Ill); 
- geuremlssies van autonome activiteiten te weten de AWRI Tllburg

Noord en de vergistingsinstallatie voor GFT-afval. 

heidemij 
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Emlssle's ultlaatgassen ontgravlnqsmachlnes en bestaand transportver
keer 
De emissies van uitlaatgassen zullen erg klein zijn in vergelijking tot 
de emissies veroorzaakt door het verkeer op de omllggende wegen 
(ondermeer A261, met verkeerintensiteit van circa 22.000 mvt/dag). 
Effecten op de luchtkwaliteit tijdens de aanlegfase van het voorkeursal
ternatief is wat uitlaatgassen betreft te verwaarlozen. 

Geuremlssle bl! ontgravlng en herstorten afval Splnder II 
De bronsterkte van de ontgraving en het herstorten is berekend op 
556 Ge/sec en 323 Ge/sec (zle appendix 4.3). De totale geuremlssie 
van ontgraven en herstorten tezamen bedraagt 879 Ge/sec. Uit 
berekeningen blijkt dat deze bron de 99,5-percentlelcontour van een 
geureenheid niet doet verschuiven. Geconcludeerd wordt dat het 
ontgraven en herstorten van afval geen van de omgeving relevante 
bijdrage aan de geurimmissie levert. 

Geuremlssle bestaande stortactlvltelten Splnder Ill 
In appendix 4.3 wordt de geuremissle van de bestaande stortactivlteiten 
gekwantificeerd. 

Geuremlssle AWAI Tllburg-Noord en Veraistlngslnstallatle GFT-afval 
(autonome actlvlteiten) 
In appendix 4.3 van deze bijlage wordt een nadere kwantiflcering van 
de geuremlssie van deze bronnen gegeven. Tevens warden geurlmmls
siecontouren van een geureenheid/m3 voor de afzonderlijke actlviteiten 
(stortactlvlteiten, AWRI en Verglstlngslnstallatle GFT-afval) en van de 
actlvlteiten gezamelljk (cumulatieve effecten) gepresenteerd. Uit de 
verspreidlngsberekenlngen blljkt dat de AWRI na innovatle (geurreductle 
met 75%) de relatlef grootste bron blijft. De Verglstlngslnstallatie voor 
GFT-afval is een relatief kleine geurbron. De 98-percentielcontour van 
1 Ge/m3 ten gevolge van de bronnen op de stortplaats reikt niet tot 
aan de grens van woonbebouwing. De cumulatieve geurcontour als 98-
percentlel van 1 Ge/m3 ten gevolge van de geuremissle van de AWRI, 
de Vergistingslnstallatie voor GFT-afval en de stortplaats Splnder, ligt 
in de wijk Stokhasselt van Tllburg-Noord. 

Uitvoeringsalternatief A 

lnleldlng 
Luchtverontreinlglng bij de aanleg van het ultvoerlngsalternatief A 
bestaat uit emissies van bronnen zeals vermeld ender de aanlegfase 
van het voorkeursalternatlef. 

Emlssles ultlaatgassen ontgravlngsmachlnes 
Ten opzichte van het voorkeursalternatief zal de ontgraving langzamer 
van start gaan, en daardoor !anger duren. Dezelfde hoeveelheid 
uitlaatgassen wordt daardoor over een langere perlode geemiteerd. De 
emissles van uitlaatgassen zullen lager zljn per eenheld van tijd in 
vergelijking tot de emissies blj het voorkeursalternatief. Effecten op de 
luchtkwaliteit tijdens de aanlegfase van uitvoeringsalternatief A is wat 

heidemij 
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uitlaatgassen betreft te verwaarlozen, vergeleken bij andere soortgelijke 
brennen, zeals het wegverkeer van de A261. 

Geuremlssle bl! ontgravinq en hersterten afval Splnder II 
Het ontgraven en herstorten van afval voor de omgeving geen 
relevante bijdrage aan de geurimmissleconcentratles In de omgevlng 
(zie paragraaf 2.1.1). De geurimmlssle-contouren voor de aanlegfase 
van dit alternatief komen overeen met die van het voorkeursalternatlef. 

2.2.3 Meest milieuvriendelijk alternatief 

lnleldlng 
Luchtverontreinlglng blj de aanleg van het meest milieuvriendelijk 
alternatlef bestaat uit emissie van bronnen zeals vermeld onder de 
aanlegfase van het veorkeursalternatlef aangevuld met emlssles van 
ultlaatgassen veroorzaakt door machines die vak 1 en 2 saneren. 

Emlssles ultlaatgassen ontgravlng Splnder II en sanerlng vak 1 en 2 
Effecten op de luchtkwalltelt tijdens de aanlegfase van meest mllieu
vriendelijk alternatlef zljn daardoor groter dan blj elk ander alternatlef, 
echter in vergelljking tot de emissies van uitlaatgassen van de 
omliggende wegen is het effect door uitlaatgassen nag steed verwaar
loosbaar klein. 

Geuremlssle bl! ontqraving en herstorten afval Splnder II 
Het ontgraven en herstorten van afval levert voor de omgevlng geen 
relevante bljdrage aan de geurlmmlssleconcentraties In de omgeving 
(zie paragraaf 2.1.1). De geurimmissie-contouren voor de aanlegfase 
van dlt alternatlef komen overeen met die van het voorkeursalternatief. 

2.3 Gevolgen bij gebruik 

2.3.1 Voorkeursalternatief 

lnleldlnq 
Relevante bronnen zijn: 
- transportverkeer afvalstoffen; 
- storten van afval (zowel bij het stortbordes als aan het stortfront op 

Splnder II); 
- stortoppervlak; 
- C3-compartiment. 
Het stortfront wordt niet dagelijks afgedekt. De geuremlssie die 
hierdoor ontstaat is In de verspreidingsberekening verwerkt. 

Emlssles ultlaatqassen transportverkeer 
De emlssies van ultlaatgassen zullen erg kleln zljn In vergelljklng tot 
de emlssles veroorzaakt door soortgelljke bronnen In de nabljheld zeals 
het wegverkeer op de A261 (zle paragraaf 1.1.4.2). Effecten op de 
luchtkwalitelt tljdens de gebrulksfase van het voorkeursalternatlef is wat 
uitlaatgassen betreft te verwaarlozen. 

heidemij 
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De 98-percentlelcontourlljnen van 1 Ge/m
3 

(blnnenste) 
en de 99,5-percentlelcontourlljn van 1 Ge/m

3 
in de 

gebruiksfase na 2008, ten gevolge van de geuremlssles 
van stortplaats Spinder (schaal 1 :25.000) 
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De 98-percentlelcontouriljnen van 1 Ge/m
3 

en 10 
Ge/m3 in de gebrulksfase na 2008 cumulatief ten 
gevolge van geuremissles van stortplaats Spinder, de 
GFT-verglstlngslnstallatle en de AWRl-Noord (schaal 
1:25.000) 
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Geuremissies 
De geurbronnen die In de gebruiksfase van het voorkeursalternatlef van 
belang zijn (zle figuur 4.6 appendix 4.1): 
1) het stortbordes (annex groencompostering); 
2) het storten van atval op Splnder II; 
3) het C3-compartlment; 
4) autonome activitelten te weten de AWRI Tllburg-Noord en de 

Vergistingslnstallatie voor GFT-afval. 

De ligging van de geurcontouren is berekend voor de periode na 2008. 
In de perlode na 2008 zal de geurimmissle rand het start grater zijn, 
aangezien de bronnen ongunstiger, dat wil zeggen meer aan de 
zuldgrens van het terrain, gesltueerd zijn. 

Afzonderli!ke geurcontour stortplaats 
In figuur 4.3a zijn de 98- en 99,5-percentielcontourlljnen van 1 Ge/m3 

in de gebrulksfase van stortplaats Splnder weergegeven. Er is blj de 
berekenlng uitgegaan van de meest ongunstige sltuering van de 
bronnen op de stortplaats aan de zuidzijde van het terrein. De straal 
van de 98-percentlelcontourlijn (750-1000 m) is klelner dan de straal 
van de overeenkomstige contour voor de huidige sltuatie (1000-1300 
m). 
Voor deze situatie wordt als geurnorm 1 geureenheld/m3 voor de 99,5 
percentielcontourlijn blj woonbebouwing aangehouden (zie paragraaf 
1.1.4.3 onderdeel geurnormerlng). Een llchte overschrljdlng van de 99,5 
percentiel van 1 geureenheid/m3 blj woonbebouwlng In Tllburg-Noord 
is berekend. Gezlen de overschatting van de geuremissies van 
ondermeer de niet definltlef afgedekte delen van het stort mag gesteld 
worden dat ook in deze sltuatle geen overschrljdlng van de geldende 
geurconcentraties zal plaatsvlnden. 

Cumulatleve geurcontour 
In figuur 4.3b zijn de 98-percentielcontourlijnen van 1 en 10 Ge/m3 in 
de gebrulksfase na 2008 cumulatlef ten gevolge van de stortplaats 
Spinder, de vergistlngslnstallatie en de AWRI weergegeven. De straal 
van de 98-percentielcontour van 1 Ge/m3 bedraagt ca. 1750-2000 rn. 
De cumulatieve geurcontour is gelegen boven de woonbebouwing van 
Tilburg-Noord. 

Uitvoeringsalternatief A 

lnleidinq 
Relevante bronnen zijn: 
- transportverkeer afvalstoffen; 
- storten van afval (zowel blj het stortbordes als aan het stortfront); 

stortoppervlak; 
- C3-compartiment. 
Het stortfront wordt nlet dagelijks afgedekt. De geuremissle die 
hierdoor ontstaat is in de verspreidingsberekening verwerkt. 
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Emfssles uftlaatgassen transportverkeer 
De emissies van uitlaatgassen zullen erg klein zijn in vergelljking tot 
de emissies veroorzaakt door het verkeer op de omliggende wegen. 
Effecten op de ruchtkwaliteit tijdens de gebrulksfase van het uitvoe
ringsalternatlef A is wat uitfaatgassen betreft te veiwaarlozen. 

Geuremfssfes 
De geuremissie bij de gebrulksfase van ultvoeringsalternatief A komt 
overeen met de situatle van de gebruiksfase van het voorkeursalterna
tief. 

2.3.3 Meest milieuvriendelijk alternatief 

lnleldlng 
Relevante bronnen zijn: 
- transportverkeer afvalstoffen; 
- storten van afval (zowel blj het stortbordes als aan het stortfront); 
- stortoppervlak; 
- C3-compartiment. 

Het stortfront wordt dagelijks afgedekt en gedeelten die op elndhoogte 
zljn worden direct van een tijdelijke bovenafdlchtlng voorzien. 
De geuroverlast die veroorzaakt wordt door het stortgas is aanzlenlijk 
lager door de kleinere fractle organlsch materlaal in het hulshoudelijk 
afval. 

Emlssles ultlaatgassen transportverkeer 
De emissie van uitlaatgassen van transportverkeer zljn te verwaarlozen 
klein ten opzlchte van soortgelljke bronnen in de nabljheld, zeals het 
wegverkeer op de A261 (zle paragraaf 1.1.4.2). 

Geuremissies 
Door de veranderingen ten opzichte van de gebruiksfase van het 
voorkeursalternatlef (klelnere fractle organisch materiaal In te storten 
afval; dagelljks afdekken stortfront) zljn de geuremmlssles aanzlenlijk 
geringer dan blj het voorkeursaltematlet. De geurlmmlsslecontour (99,5-
percentlel contourlljn van 1 geureenheid/m3

) zal hierdoor dlchter blj het 
stort llggen vergeleken blj de llgglng van de contour van het voorkeur
salternatlef. 

2.4 Gevolgen bij nazorg 

Bl] alle alternatleven geldt in de nazorgfase dat door de gekozen 
elndbestemmlng van de locatle (extensieve recreatie) geen effecten 
met betrekklng tot de luchtkwalitelt zullen optreden. Geurhinder in het 
gebled van de stortlocatie wordt bepaald door de resterende geurbron
nen, te weten de AWAI en de Vergistlngslnstallatie voor GFT-afval. 
De berekende 98-percentlelgeurcontour voor beide resterende 
actlvltelten overschrijdt de woonbebouwlng van de wljk Stokhasselt in 
Tilburg-Noord. 
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2.5 Onderlinge vergelijking alternatieven voor milieu-effect 

2.5.1 Beoordelingscriteria alternatieven 

Ats beoordellngscriteria voor de alternatieven zijn de grenswaarden 
voor geurconcentraties en iuchtverontreiniging gehanteerd. 

Voor bestaande inrichtingen geldt een geurconcentratie van 1 geureen
heid/ m3 als 98-percentiel blj woonbebouwlng. Voor nleuwe lnrlchtingen 
wordt een geurconcentratle van 1 geureenheid/m3 als 99,5-percentlel 
bij woonbebouwing aangehouden. 

2.5.2 Vergelijking alternatieven 

De vergelljking van de aiternatieven is weergegeven in tabel 4.3. 

Tabel 4.3: Vergelijking alternatieven voor milieu-aspect lucht. 

alternatief aanlegfase gebruiksfaee nazorgfase calami tei t (l) 

nulalternatief - uitlaatemissies - emissies transport- - geen beinvloeding - tijdelijke 
bouwverkeeraan- verkeer te luchtkwaliteit stankover 
leg laatste verwaarlozen door af gedekt last in 
deal Spinder start omgeving 
III te verwaar-
lozen - bi.nnen 98-percen-

t ielcontour e~n 
geur eenheid/m van 
stortactiviteiten 
zijn twee woningen 
gelegen; geen om-
vangrijke woonbe-
bouwing 

voorkeursalter-
natief - luchtemissies - emissies transport- - geen beinvloeding - tijdelijke 

ontgravinge- verkeer te verwaar- luchtkw11liteit stankover-
machines te lozen door af gedekt last in om-
verwaarlozen start geving 

- geuremissie - lichte overschrij-
ontgraving en ding van de 99,5-
herstorten ta porcentiel va~ l 
verwaarlozen goureonheid/m 

eorste woonbobou-
wing Tilburg-Noord 

uitvoeringsal- - zie voorkeurs- - zie voorkeurs- - geen be1nvloeding - tijdelijke 
ternatief A altornatief alternatief luchtkwaliteit stankover-

door af gedekt last in om-
start geving 

meest milieu- - zie voorkeurs- - emissies transport- - geen boinvloeding - tijdelijke 
vriendelijk verkeer te verwaar- luchtkwaliteit stankover-
alternatief lozen door afgedekt last in om-

- geuremissies op 
stortlocatie aan-

store geving 

zienlijk geringer 
dan bij voorkeurs-
alternatief; geur-
contour dichter 
bij start gelegen 

(1) Ale calamiteitensituatie wordt gezien het tijdelijk buiten werking 
de stortgas onttrekking door storing 

zijn van de 
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3 Leemten in kennis en evaluatie achteraf 

3.1 Leemten in kennis 

Met betrekking tot de voorspelllng van de effecten op de luchtkwalitelt, 
met name de geuremlssles, zljn een aantal leemten In kennls te 
noemen: 
- de hoeveelheden afbreekbaar organisch materiaal In de verschillende 

specifieke afvalsoorten; 
de vraag of stortgasproduktle op gang komt en zo ja, de mate en 
snelheld hlervan in het geval dat slechts een deel van het gestorte 
afval afbreekbaar organlsch materiaal betreft dat verspreid in het 
stort wordt verwerkt. In het MER is aangenomen dat dlt wel gebeurt 
als conservatieve benaderlng; 
geurdrempels voor combinatles van geurstoffen (In verband met 
versterking en/of verzwakking van de geur van indivlduele geurcom
ponenten); 
modelmatige berekenlng van geurimmissie op zeer korte afstand 
(enkele tlentallen meters) van een stort. Met de huldlge modelbereke
nlngen blijkt geurimmlssleberekening op zeer korte afstand van het 
stort niet mogelijk; 
de grootte van piekemlssles van stankveroorzakende activiteiten; 
concentratles in het afgefakkelde gas en in het afgeblazen C02 . 

3.2 Betrouwbaarheid effectvoorspellingsmethode 

Zolang geen speciflek stankverspreidingsmodel voorhanden is, wordt 
geurverspreiding berekend met behulp van de door de werkgroep 
Verspreldlng Luchtverontrelnlglng in 1981 aanbevolen rekenmethode, 
het Lange Termi]n Frequentle Dlstributiemodel (LTFD-model). Op dit 
moment wordt door de Landbouwhogeschool Wagenlngen in samen
werking met MT jTNO onderzoek verricht naar een verspreidlngsmodel 
speclflek voor stank, waarblj extra aandacht geschonken wordt aan 
wlndstille perioden en korte middelingstijden. Hoewel er vale andere 
toepassingen zi]n geweest kan van een formele toetsing nlet gesproken 
warden. De algemene lndruk Is dat de voorspelde waarden op alle 
plaatsen julst zijn blnnen een factor twee en dat het model neigt tot 
overschatten, vooral bij toepassing op hoge bronnen (dee! 20 
effectvoorspelllng MER, VROM 1985). 

Er is geen algemeen model beschikbaar waarmee stofversprelding 
voorspeld kan warden. 

3.3 Evaluatie achteraf 

In het kader van de evaluatle achteraf wordt de onderstaande 
monitoring voorgesteld: 
1. Om mogelijke geurhinder van het start te monltoren wordt aanbevo

len geurmetingen op en rond het start ult te voeren tijdens de 
exploitatiefase. 
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2. Om na te gaan of, en In welke mate stortgasproduktle optreeclt 
wordt aanbevolen tljdens de exploltatlefase en blj elndbestemmlng 
in de bovenlaag van het start bodemluchtmetlngen te verrlchten. 

3. Om eventuele effecten van het affakkelen van het stortgas te 
bepalen wordt aanbevoten monsters te nemen van het afgas en te 
Iatan analyseren op organlsche componenten. 
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5 Lijst van begrippen en afkortingen 

Achtergrondconcentratle 

Anaeroob 

Bronsterkte 

Emissie 

Geurdrempel 

Geureenheid 

lmmissle 

I so-concentratielij n 

MAC 

MIC 

het concentratlenlveau van een verontrei
niglng In een gabled, wanneer tot op 
grate afstand daarvandaan geen emlssies 
door menselijke actlvltelten plaatsvinden. 

onder zuurstofloze omstandlgheden. 

haeveelheid emlssle van een bepaalde 
stat gemeten per tljdseenheid. 

uitworp van staffen. 

een (mede beleidsmatlg bepaalde) 
drempelwaarde waaraan de concentratie 
van een geurstaf getoetst kan worden. 

de concentratle waarblj 50% van de 
proefpersonen van een panel 'geurlucht' 
kan onderschelden van 'schone' lucht. 

de concentratie van een stof op leefni
veau. 

een lljn die punten met dezelfde 
concentratie met elkaar verbindt. De 'iso
concentratielijn van de geurdrempel, 
ultgaande van de 50-percentlel' verbindt 
de punten, waarblj in de helft van de tijd 
(statlstisch gezlen) de geurdrempel niet 
wordt overschreden. 

Maxlmale Aanvaarde Concentratle. Dlt is 
de concentratie van een gas, damp, nevel 
of stof die op de werkplek, voor zover de 
huldlge kennis relkt, blj herhaalde 
blootstelling oak gedurende een langere 
tot zelfs een arbeldsleven omvattende 
perlade, in het algemeen de gezondheid 
van de werknemers niet schaadt. 

Maxlmale lmmlssle Concentratle. Dlt is de 
concentratle van een gas, damp, nevel 
of stof die in de lucht vaor zover de 
huldige kennis relkt, bij herhaalde 
blootstelling oak gedurende een mensen
leven omvattende periode, In het 
algemeen de gezondheid van de mens 
niet benadeelt. 
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getal, dat in een cumulatieve frequentie
verdeling in procenten de kans aangeeft 
dat een bepaald meetresultaat niet wordt 
overschreden. 

getalswaarde (meetresultaat) die met een 
gegeven kans of frequentle (in procenten) 
niet wordt overschreden. De 98-percen
tlelswaarde is dus de waarde die met een 
kans van 98% (of in 98% van de 
gevallen) niet wordt overschreden. 

de plaats op het start waar de stortactlvi
telten plaatsvlnden. 
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1. lnleiding 

1.1 Geuronderzoek proefontgraving 

Op verschillende plaatsen van de stortplaats ontstaat geur. Bij de 
herinrichting van Spinder is daarbij een extra belasting aanwezig 
namelijk het ontgraven en herstorten van het afval van Spinder Ii. 
Hiertoe is tijdens de proefontgraving van jull 1991 geuronderzoek 
uitgevoerd. Dit onderzoek wordt afzonder1ijk in appendix 4.2 gerappor
teerd. 
De resultaten van het geuronderzoek en gegevens van recente 
onderzoeken zijn in deze rapportage gebruikt om de locaties en de 
sterkte van de bronnen te bepalen. De verspreldlngsberekeningen met 
conclusies zijn in appendix 4.3 aangegeven. 

1.2 Doorgerekende alternatieven 

De berekeningen zljn gemaakt voor de gebrulksfase van het nulalterna
tief, voor de aanlegfase van het voorkeursalternatief en voor de 
gebruiksfase van het voorkeursalternatief na 2008. De aanleg- en 
gebruiksfase van de overige alternatieven verschiilen qua geuremissies 
niet wezenlijk van het voorkeursalternatief. De nazorgfase van de 
alternatieven zijn wel beschreven, maar bevatten geen elementen die 
afzonderlljke berekeningen nodig maken. 

1.3 Gebrulkt model 

De berekenlngen voor de geurcontouren warden uitgevoerd volgens 
het Lange Termijn Frequentie Dlstributlemodel (LTFD-model), dat is 
gebaseerd op het nationale model luchtverontreiniging. 

1.4 Begrippen 

De begrippen die daarbij voor geuremissle en geurbeleving zijn 
gehanteerd, betreffen: 

geureenheid: 
Een hoeveelheid geurcomponent, die verdund wordt met schone 
lucht tot 1 m3

, door 50% van de proefpersonen wordt waargenomen; 
geurconcentratie: 
Het aantal geureenheden per m3 (ge/m3

) komt overeen met het 
verdunningsgetal, ofwel het aantal malen dat geurende lucht met 
schone lucht moet warden verdund om 1 ge te bereiken; 
geurdrempel: 
De geurdrempel komt veelal overeen met een geurconcentratie van 
1 ge/m3

; afwijking van deze grens tot 10 ge/m3 Is diverse malen 
geconstateerd. 
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2. Geuremissiebronnen 

2.1 lnlelding 

Geurbronnen 
Bij de activiteiten bij Spinder kunnen de volgende geurbronnen 
aanwezig zijn: 
- storten van afval blj het stortfront en bij stortbordes; 

stortoppervlak van gestort afval met een zeer geringe of geen 
afdeklaag; 

- storten van chroomhoudend afval; 
- compostering van green- en plantsoenafval; 
- stortgas; 
- percolaat; 
- ontgraven en herstorten cud afval. 

Onderzoeksresultaten en literatuurwaarden 
Ult Duitse onderzoeken (lit. 8 en 1 O) zijn gegevens te verkrijgen over 
de geuremissie van verschlllende bronnen. Het probleem is dat de 
methode van geuremlssiebepallng in deze onderzoeken sterk afwljkt 
van de in Nederland gehanteerde methoden. Van Nederlandse 
stortplaatsen zijn enkele gegevens bekend van recente onderzoeken. 

De Duitse literatuurwaarden geven voor het storten van afval een 
geuremissie van 1 tot 5 ge/s/ton gestort afval en voor een stortop
pervlak 100 tot 200 ge/s/ha. Recente metingen aan vers gestort 
huishoudelljk afval bi] de VAM te Wijster wljzen op een geuremissle van 
5 tot 12 ge/s/m2 met een meetgemlddelde van 7,2 ge/s/m2 

(72.000 ge/s/ha). Blj de bepallng van de bronnen zal zoveel mogelijk 
de recente meetresultaten worden aangehouden. 

2.2 Storten van afval 

Het storten van afval vlndt plaats bij het bordes en op het stortfront. 
Als emissie wordt het oppervlak aangehouden waarop dit plaats vindt. 
Bij het bordes Is het oppervlak 400 m2 en bij het stortfront 5000 m2

• 

2.3 Stortoppervlak van gestort afval met een zeer geringe of geen 
afdeklaag 

Een stortoppervlak dat Is voorzien van een (tijdelljke) afdeklaag met 
enige dikte (0,20 a 0,30 m) zal door de filterende werking van de 
afdeklaag geen stank geven. Het stortvak waarvan het gedeelte bulten 
het stortfront matig is afgedekt heeft geen maximale fllterwerking. 
Uitgegaan wordt van 10% van het stortfront, overeenkomend met 
0,7 ge/s/m2

• 

2.4 Storten van chroomhoudend afval 

Naar de geuremissie van het chroomhoudend sllb en vast afval heeft 
in oktober 1991 geuronderzoek plaats gevonden. Dit onderzoek is in 
appendix 4.2 gerapporteerd. De emisslegegevens zljn in de berekenin
gen verwerkt. 
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2.5 Composteren van groen- en plantsoenafval 

Het composteren van dit groene afval is voor de geur te vergelijken 
met de voor- en nabewerking van een GFT-composteringslnstallatie. 
Voor een installatle van 50.000 ton per jaar wordt in "Handboek 
Composteren en Vergisten van GFT-afval" van het Ministerie van VROM 
3.0 x 106 ge/uur aangehouden. 

2.6 Stortgas 

Bronsterkte door stortgasonttrekking 
Stortgas geeft in een ongeflltreerde en niet behandelde sltuatie veel 
stank. De gegevens hlerover varleren stark. Afhankelijk van het soort 
gas liggen de gegevens over geuremissies tussen 25.000 ge/m3 en 
1.100.000 ge/m3

• Daze laatste hoge waarde Is gevonden voor stortgas 
met veel stankstoffen ult de zure fase. 

Reductle· qeuremlssle 
Bij deze stortplaats kan door stortgasonttrekklng de geuremlssie door 
stortgas warden verwaarloosd. Zodra er gasontwikkeling van enige 
omvang wordt geconstateerd warden stortgasonttrekkingsbronnen 
aangebracht. Met llchte onderdruk wordt het stortgas onttrokken en 
naar de opwerkingslnstallatle gevoerd. Hierdoor wordt het vrljkomen 
van stortgas gemlnlmallseerd. De geringe hoeveelheden die blj het 
stortoppervlak zonder bronnen vrijkomen zijn In de emissle van het 
stortoppervlak ondergebracht. 

2. 7 Percolaat 

Vooral zuur percolaat bevat veel stankstoffen. De percolaatopvang- en 
transportleldingen zljn dlchte systemen en geven geen stank. Een 
eventuele zuiveringslnstallatle zal van stankfllters warden voorzien. 

2.8 Ontgraven en herstorten oud afval 

Bij de proefontgraving Is geuronderzoek verricht. De resultaten zijn in 
appendix 4.2 weergegeven, en zljn In de verspreidlngsberekeningen 
verwerkt. 

2.9 Externe geurbronnen 

In de Richtlijnen voor de inhoud van het MER warden de geurcontou
ren van 1 ge per m3 blj 99,5 percentlel gevraagd ten gevolge van de 
stortactlviteiten. Een contour zou daarblj in relatie tot het achtergrondni
veau moeten warden beschouwd. Als achtergrondniveau zijn twee 
belangrljke externe bronnen te noemen. De naastgelegen AWRI vormt 
op dlt moment een zeer grote geurbron waarvan gegevens beschlkbaar 
zijn. Ter beperking van de geurhinder warden in 1992 maatregelen 
genomen. Voor de te hanteren geuremlssies na het effectueren van 
deze maatregelen wordt een reductle van 75% aangehouden. Op het 
industrleterrein Vosdonk is het geur- en smaakstoffenbedrijf de grootste 
geurbron. Ook hiervan Is een rapport beschlkbaar. Echter blj dlt bedrijf 
zijn processen en geuremlssies sterk aan het veranderen met positieve 
gevolgen voor de geur. Ook hiervan zijn voor de korte en middellange 
termijn geen gegevens. Aangenomen is dat deze bron op ca. 3 km 
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geen geurwaarnemlng zal geven op Splnder na de sanerlngsmaatrege
len. 

3. Te beschouwen situatles en bronnen 

3.1 Verschillen tussen fasen en alternatieven 

Voor de In het MER te beschouwen alternatleven verschlllen het 
nulalternatlef, het voorkeursalternatlef en het meest milieuvriendelljk 
alternatief ten aanzien van de geuremlssies. Het ultvoeringsalternatief 
A komt wat geuremissle betreft overeen met het voorkeursalternatlef. 
Bij het nulalternatief is te onderschelden de gebrulksfase (stortperlode 
1993-1996) en de nazorgfase. Het voorkeursalternatlef kent voor de 
geuremissle als bijzonderheld de aanlegfase (ontgraven Spinder II). 
Daarnaast Is de gebrulksfase zo langdurlg dat hlerln vele sltuatles ten 
aanzien van geuremissle kunnen voorkomen. Beschouwd worden de 
periode tot ca. 2008 en de periode na ca. 2008. Het meest milieuvrlen
delijke alternatief is In de aanlegfase niet verschlllend. In de gebrulksfa
se zouden verschillen kunnen ontstaan. Hier wordt in paragraaf 3.4.1 
lngegaan. 

3.2 Nulalternatief 

3.2.1 Gebrulksfase (stortperiode 1993-1996) 

Stortvak Spinder Ill 
Op figuur 4.4 zljn de gebleden aangegeven waar geurverwekkende 
activiteiten optreden. Het stortvak, waarblnnen zich stortfront en 
stortoppervlak bewegen bevlndt zlch aan de westzljde van Spinder Ill. 
Het momentane oppervlak van stortvak is ca. 4 ha, hlervan is 0,5 ha 
stortfront en 3,5 ha matlg afgedekt stortoppervlak. 

De totale emissie bedraagt 5000 m2 x 7,2 ge/s/m2 + 35.000m2 x 0,7 
ge/s/m2

= 60.500 ge/s. Deze emlssle Is over het gehele stortgebled 
verdeeld over 8 bronnen, waarbij ervan uitgegaan wordt dat 1 bran 
gedurende 1 /8 deel van het jaar de totale emlssle levert. Voor de 
bronhoogten zljn de gemlddelde storthoogten gehanteerd. 

Deponte leerafval op Splnder Ill 
Aan de noordzijde van Spinder Ill is een gedeelte voor het storten van 
het vaste chroomhoudende leerafval. De bronhoogte Is ca. 7 m. De 
emissie is afgeleid uit appendix 4.2. 

Groencompostering 
Groencompostering vlndt plaats aan de zuldzijde. Op dit moment wordt 
ca. 1500 ton op jaarbasls gecomposteerd. In de stortperlode is 
rekening gehouden met een groei naar gemiddeld 10.000 ton/jaar. De 
emissie Is daarbij evenredlg met de standaard van 50.000 ton.jaar 
berekend (zle 3.1) en bedraagt 0,6X106 ge/uur of 170 ge/s. 
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3.2.2 Nazorgfase 

Als nazorgfase geldt de periode na storten, waarbij de stortplaats 
volgens het nulalternatlef is voorzlen van bovenafdlchting. Door deze 
afdichting en de winning van stortgas zijn dan geen emissies van de 
stortplaats te verwachten die hoger zijn dan een natuur11jk achtergrond
niveau. 

3.3 VoorkeursaHernatief 

3.3.1 Aanlegfase 

De aanlegfase valt in dezelfde periode als de gebrulksfase van het 
nulalternatief met als extra actlviteit het ontgraven van Spinder II en 
herstorten op Spinder I. De meest geurbelastende situatie tijdens het 
ontgraven valt van augustus 1994 tot oktober 1995, waarbij de 
ontgravingen aan de rand van de stortplaats plaats vinden. 

In appendix 4.2 en 4.3 is ingegaan .op de bronsterkten voor ontgraven 
en herstorten. De acht bronnen zijn verdeeld over het gehele ontgra
vings-c. q. stortvak, waarbij er weer vanuit gegaan is dat iedere bran 
een maximale emissie gedurende 1 /8 deel van het jaar geeft. Voor 
bronhoogte is aangehouden de gemiddelde hoogte van Spinder II, 
oostzijde en de gemiddelde hoogte boven bestaand Spinder I 
(figuur 4.5) 
In deze periode is oak het eerste stortvak van het monodeponie in 
gebruik. 
De groencompostering is verplaatst van de zuldzljde naar de definitieve 
plaats op het toekomstige terrain van de centrale voorzieningen. 

3.3.2 Gebruiksfase tot ca. 2008 

Het stortgedeeite dat tot ca. 2008 in gebruik is, is op figuur 4.6 
aangegeven met de overlge geurbronnen. De bronnen llggen enlgszins 
in het centrum en ten noorden en zuiden daarvan. Ten opzlchte van 
de situatie na ca. 2008 (figuur 4. 7) zal buiten de inrichting minder 
geurverspreiding aanwezig zijn. Berekeningen voor deze periode zijn 
daarom niet uitgevoerd. 

3.3.3 Gebruiksfase na ca. 2008 

lnmiddels is het afvalaanbod vermindert met ca. 50.000 ton. Deze 
reductie is met name bereikt door de categorle huishoudelijk afval. Het 
aandeel stankverwekkend afval wordt op ca. 80% van de gebruiksfase 
van het nulalternatief ingeschat. Het stortbordes Is inmiddels oak 
verplaatst. 

Op figuur 4. 7 zijn de stortgedeelten aangegeven. Voor de contourbere
kening is de meest ongunstige situering voor de bronnen gekozen, nl. 
aan de zuldzijde van Spinder II. Tot de geuremissie van het stortvak 
is gerekend met 0,8x7,2 ge/s/m2xsooom2 + 0,8x0,7 ge/s/m2x 35.000 
m2 = 48.400 ge/s. Deze wordt weer verdeeld over acht bronnen. 

De groencompostering is inmiddels toegenomen tot 15.000 ton/jaar. Dit 
levert een geuremissie van 250 ge/s. 

heidemij 



3.3.4 Nazorgfase 

De nazorgfase is gelijk aan de nazorgfase van het nulalternatlef (zie 
paragraaf 3.3.2). 

3.4 Meest milieuvriendelljk alternatief 

3.4.1 Gebruiksfase 

Kenmerken 
Kenmerkend voor geuremlssie in het meest milleuvrlendelijk alternatlef 
is het lagere afvalaanbod, het dagelijks afdekken van het stortfront en 
tljdeli]ke bovenafdichting direct bi] het bereiken van de eindhoogte. 

Klelnere oraanlsche fractie 
Het lagere afvalaanbod wordt vooral berelkt door minder te storten 
organische fractie. Te verwachten zou zljn dat hlerdoor de geur van 
het storten afneemt. Geurmetingen bij stortplaatsen voor reeds 
gescheiden hulshoudelljk afval geven echter nauwelljks afwijkingen ten 
opzichte van een integraal storten (Nauwernasche polder, PWS-Noord
Holland). 

Dagell!ks afdekken en tljdell!ke bovenafdlchtlng 
Door het dagelijks afdekken Is de emlssie van het stortfront minder. 
Gerekend kan warden met een reductle van 50% doordat minder tl]d 
de maximale emissie plaats vindt. De contour zal hierdoor naar de 
start opschulven. 

3.4.2 Nazorgfase 

De nazorgfase verschilt nlet van de nazorgfase van het nulalternatlef. 

heidemij 
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1 Inleiding 

In het kader van een MER studie die door de llcidemij wordt opgest.t~ld vuor d1' ii•'r
inrichling van de slortplaats Spindcr t.e Tilburg client. de l.c verwarhi.c'11 g1'11rhi11de r l<' 
warden omschreven. Dit rapport betrefL het geuronderzoek tijdens de proef'ontgraving. op 
grand waarvan de aspecten van geu rh i nder Len gevolge van de af graving <·11 lwt. iiPrsl-ort •.·11 
van het afval van Spinder II kunnen warden be-oorrl<'eld. 

Het totale af Le graven volume bedraagt ca . l. l 111iljcw11 111 3. !l e t. af 11 ~ graw11 lllal.<'riaal . 
dat circa 15-20 jaar geleden werd gestort . zal op •:••11 bcstaa11d cb~ I va11 IH't stort . waar 
reeds afdoende bodembeschermend r• rna n l.rt~gel f' 11 f.i .i n µ;e1101r11'11. np11i<'11w wnrd••11 ).';•'slc1r1 
en va11 een den n itieve afdek laag wo rde1 1 voorzic11. 

Voor wat betreft de geuremissif' Le11 gevolge va11 dro afgravi11gswc·:rkt,:1a111iirodc11 1,ijn d<' 
vol gen de bronnen onderscheiden: 

I. emissies bij het afgraven van d<· CJ11dc· s1or1.: 

2. emissies bij het transport va11 het. oude dec:I ';u1 de st.or! 11<1M li\'l 11i•·u11·1· .!1•cl \':111 
de slortplaats; 

3. ernissics tijdcns het herstort.c11 e11 aa11scl111ivl'11 v;111 afval op d" 111 <' 1111-. · J,.k;d1" 

Het oude dee! van de storlplaats is begroeid en wordt. dc~rha.lw ;1ls z1j11d " •'<' 11 11ic•1 r1'l(•1·a11I•· 
geurbro11 verder builen beschouwing gelale11. 

Hel onderzoek is uitgevoerd Lijdens de proefafgraving op 4 lokat.ie;; op clt~ vuilsl.ort plaal.s c11 

heeft op 2 en 9 juli 1991 plaalsgevonden. Aa11vulle11cle 111etinge11 lwi>hc11 pJ;rnt.sgcvcrnclrn op 
14 ok t.ober 1991, aan vers gestort afval van leerlooierijen. Di l mp port. lwrn.t de' rc•s1il I.a I •'II 
van zowel hel hoofdonderzoek als hel actnvullendc' 011d1~r1,o<'k. 



2 Doelstellingen van het onderzoek 

Het onderzoek heeft tot doel de te verwacl1t,en e111issi(! van gt·'ur t.r•n gt•volgr· v;u1 hr·I 0111-

graven en herstorten van het afval Vl\11 Spindr~r II va;.;t lf' stdlP11. als11wd1• <I·· 1r· \'<•rwar·h1"11 

imniissie ter plekke van de meesl hcla-~k woortlwhr111wi11g lii.i \'1'r;;rhilli:r1d<' S<'•'11ar1•i s 

Deze doelstelling is nagestreefd door de volg;e11d<' d<'PIH;;fw<·1t:11 le l"·;;1.11d. ·1· "11 

I. vaslstelle11 van de poLcnlii!lt: gc11r1:111is:>i1! \-;_111 nijko111t:11d sl.orl.ga_-; I).: ga,;\·iJl'J111g1 · 

fractie van het materiaal ('sLortgas'), mel de daari n heslolen geu rc·o1r 1 pone11 L1~11. ;-.o I 

bij het afgraven en hersl.ortc~n v rij wel gelie<'I vrij kon1e11: 

2. vaststellen van de potentiele efllissie 11il de~ vlc"~ilmre l'<-1St' van ht•\ r1i:t1criaal. Van11it 
de vloeibare fase van het. matcriaal zal. t.e11 ge\•olge van \'•'rhongdP 11i1.wissrling 11wl 

de omgevingslucht, geuremissie naar de at111osr1~er op kunne11 t.n•dr~11. 

3. vaststellen hoeveel geur vrijkomt van een afvcil -oppervlak in rust .. liij la11g"->'t.rijk1•11d<· 
wind. 



3 Geuremissie onderzoek 

3.1 Werkwijze geurmonstername 

Orn de bij de "Doelstellingen vn.n hct. 011dcrz.<wk" li1·s c l1reve11ge11re·1111;;si1·~11· k1111111•11 kll';u1 -
t.ificeren. iijn de volgende rneti11ge11 vi~rricht.: 

1. Geuremissie van vrijkomeud stol't.gas 
Om vast te stellen hoe groot df' pot.e11t.ii;1t~ 1' 1111s;;1P va11 gr·11r 1s d<JOI' lw1 vrijko111<"11 
van stortgas zijn een aantal 111011s1.ers gc110111<•11 va11 sl.<>rlg;is. 1·a11u11 11" lw;;I an11d1• 
voorzieningen voor het. winnen van stortga.s. di• gaswi11p111.1e·11 :\ a11 1lc- lia11d 1·a11 
de daarin va.stgestelde geurconcenlratie, e11 lict. porie11volurn1: 1·1~r 111:1 1n<Lt.l'riRal. k;u1 
w de hoeveelheid vrijkomende geur per afgegraven hoewcllwid ;tf\'al wordP11 va:.:t.
gesteld. Het geschatte porienvolurne is door de opdra.cht.gever ( Hcider11ij) ;.i.a11g<'j!;eve11: 

2. Het vaststellen van de potentiele emissie nit de vloeiban! fase 
Hiertoe is een experiment uitgevoerd, waarbij ecri lwpaald1• lt<w1·t:1·llieid 0111gravt·11 
afval (ca. 1 m 3 ) in een grote kunsl.ofzak (pot.<'nt.ielc inhcrnd ca. 10 111:1) g1•hracl11 
werd. Het afval werd over de bode1n va11 deze :rnk uiL)l;esprc~id, w;rnrna di~ z;tk 1111·1 
geurvrije lucht opgeblazen werd tot. 1!e11 volu11](' van ca . ;> 1.01.1'1111:1. De )!;<'11rvrij1· lucli1 
werd verkregen door buit.enlurhL o\'er 1•c11 ;ict.iel' koolfilLl~r 11• l1•id<•11. \';111 de·1.e l11rli1 
zijn, na ca. een uur (een t.ijd die 011gev1~er ovnkornl. 111L·I rk l!;1'1111.J1kl•k ni111;1e11.ij.J 
van heL afva.I rnet. de a1.111os1'1'.•,r hij IH~I. cifgra;ifpmct·•;;) . . ~<·111·1111111,.;\ ,·r~ .~.··11"11w11 I J.. 
rnonsternametijd bedrocg ca. 1.5 rniuut.cn. Bij elk der ·I pnwf;1fgr;1, 1;1v;,.;Jnka1 ,,'.;; zi,111 
op deze wijze 2 grote zakke11 111el. afnd gcv1ild l'IJ is v<111 i(·.J,.,., 1.ak i l11cl11111t111,;1.,·r 
µ;r:n omen: 

3. Geuremissiemeting van 1:tfval 111.b.v. <fo Liudvall-doos 
Met behulp van een oppervlakte-bernonst.eri11gsa.ppara;i.t., de 1.g11. Li11d1·;dl-doos. 1.ij11 
twee luchtmonsters genome11 op prodlokal.i1• :·1 llic>rlo•' w1•rd 111 Ji., .. <'1'11 ;;J1ovel e•P11 
laag afval uit heL afgraaffront ge110fllt!Jl door e<~rst. de bui1.c11s1.1· Ja71g van liet. al'valfro111. 
weg Le graven en vervolgens een hoeveelheid ui1. de c111dcrliggc·11dr· l;1;1g t.r· 111.·111e•11. !)i1 
afval werd in een ca .. 0,5 m dikke laag op dl' grond 11i1.gesprc•1d. Hovr.·11 "Jl d1'1.e• 
laag werd de Lindvall-doos geplaal.sl., waarbij gcwrgd wc·nl d;11 <'r ge·•·11 l>11i1.1·11l11rli1 
tussen de laag afval en de onderka.111. van de Li11dvall-doos door J..:011 J..:01111·11. f·:r w1·rd 
door middel van een ventilator en <~en act.id' konlfil1.1•r 1•e•11 k1111"1111;.ir.iµ: d1•lii1·1 dnnr 
de doos gecreeerd en aan de uitga11g van d1! doos werd ct·11 g•·11r111011s1n g1·1101111·11 
Voor elk monster werd een nieuwe laag afval 11i1. het afgraafl'r<i111 )l;e!11011u•11 

Figuur l bevaL een plattegrond van de v11ilst.orl.plaat.s 111c1. daarop aa11g1·1!/'l'<'11 .Ji· 1 p1•1,..faf
gravingslokaties en de gaswinpuLten. Er ii.in lucht111onsters 11it. dit· ga;.;wi11p111.11·11 .t'/'1101111•11 
die het dichtsL bij de betreffend proefafgravingslok<Ltic gesil.11ccrd war,~11 1·11 die• sl-orlga.-, 
bevat.te11, Le weten de gaswinput.ten :~. fi, 11 en 17 . 

Aanvullend op het onderzoek bij de proel'ontgravingslokaties zij11 11w1.i11g1~11 111(•1. dt~ Li111kall
doos ui tgevoerd aan vers ch roornhouden d al'val aJkornstig va11 lenlooieri.i•·11. [)j 1. ;if1«d 
best.and uiL twee (niet hermetiscl1) afgedekt.c co11li,i11ers dif~ reeds :1 d<tgc11 op l1c1. 1.cm'i11 
aanweiig waren voorda.t. de monst.cr11ame pJ;t;1t..s ko11 vindr~11 . I),. >'111· "0111 ai11n l"·1·a111· 
leerschrn.apsel , in de anderc hevond zich z11iv1•ri11g.s;;Jih. Bcid1· co111.a11wr,.; zi.i11 (....;1 •scl ... id1·11 J 
geleegd en rneL een laagdikt.e.va11 rn. U,S 111 ove'r de• bod1•111 11i1g1'.sprr·id lli1'.rop 1s de· 
Lindvall-doos geplaaLsL en iijn µer soorl. afval 2 luclil.111011st.ers g1!110111c11. 1·;1. :I() 111111u1.1·11 
na legen van de containers . D1~ rnonstcr11ar11eduur hPdroeg ca. 20 1111111111•11 fH'I' 111u11sl.Pr. 

3.1.1 Temperatuur 

Temperaturen zijn met thermokoppels dan wel Pr. I no elclllt>lll.c>JI ge111rl.i'll 

ti 



3.1.2 Emissiedebiet 

De luchtsnelheid in de Lindvall-doo;; werd genwt.1'11 11wt. ·~·'11 vl<'11gc•lrn.d- a111·11101111'ln 01 <'I' 

de hele breedte van het uitstroomoppervlak van de Linclvall-doos . 

3.1.3 Vochtigheid 

Bet vochtgehalte wordt berekend op grand van 11w1.i11g va11 dt' drog<' - •'11 11n1t1· hlll L1·111-

perat11ur . 

3 . 1.4 Geuranalyse 

De gevulde monstername:iakken werde11 naar lii•t. ge11rlaborat.ori11111 1·;ir1 PB0.J1o:cr !{~:

SEARCH AMSTERDAM BV getransporLeerd . De a11alys1.':; l'<tll de gc:lll'lllOllSl.l'l'S zij11 11111111·11 

24 uur na monstername verricl1L 111eL beh11lp V<tll <'<'11 OLFAl\"l'Oi'vl ,\T ollak1011w\.•·r 1'11 ····11 

geoefend geurpanel van 8-12 persone11. De gehanl.t't'rde met.hodi(•k t' ll "'' g1'hrt1ik1.1· 111slr11-

menten voldoen aan de Nederlandse Voorn.orm Olfaktomelru NVN'2t'~O (Zie hijlage C) 
Yan elk van de geurmonsters is de geurc:.011cent.rat.i<~ hepa.a.ld door "" 111011stns zm·1·r I<' 

verd1111ncn dat. de geurdrernpel were! h1 :1-cikl. Et.·11 ,t;•·11r di·· 1..,1 .!1 !.!,•·;1 r. Jr. ·1111" ·i j,., .1•rd1111d 

beval per ddinitie ee11 ge11reenheid P•'I' kulii<'.k< ' 1111'1.f'I' ((;1>111·- :1) Ji<-1 :t.11il;d lll'li••J1 .J;1I •Tl: 

monster moet worden verdund tot a<t11 d1~ ge11rdr1·111pel wordt. g1'lijk g1:,.:1.cl.J ;1a11 111'1 ;La.111 ;iJ 
geureenheden dat een monster per rn:i 1.wvaL. ofwel d<" geurco11c1!11t. ra1. i, ~. I),, li1·r.-k1·11i111-\ 1';111 

de p;e11rdrernpel is uitgevoerd \'Ol~·~11s Drav11iC'b. zuals lws··lin·,···11 111 .J,. \'\·'.'~~'.2(1 

Bij de inetingen zijn t.wee olfaktou1at 1ill'akt.01111'\.1•rs g1:lirn1k1. s•·1w11111111111·1· p/1234S/dt2 

en olf3m.002, ontworpen en verva<1rdigd door PHu.11-:cr H1-:s1·:,\1u·11 .-\\IST\·:1<11,1'1 111· 

DP belangrijkst.e kennierken van dc-· ·~11 de µ;d1a.11l1'•'rd1' 1111·'f'l 1111'1 .lio.l1' zi111 111 laliel ,I 
wcergegeven. 



4 Meetresultaten 

De geuremissie resultaten van de uitgevo<~rcle 111ct.i11gc·11 op '2 Pl\ ~J j11li l\J\J I zi.i11 \\'r•r•rg1·gc\'<'11 
in tabe! 1. In t.abel 2 staan de resultaten van de aa11v11lle11d<' 111el i11g<'11 aa11 ,.,,r,- af\·:-i.I v:lll 
leerlooierijen, verricht op 14 ok tober 1991. 

Iv! onsterdat um Monsterpu n t Temp. geu rco11c. Zak vol 1111H' (~c11 n·rni~:"i(• 
0 (~ Ge·111-·1 "C'/ 11 II r 

;\ 
a[val pr-r Ill 

2-7-1991 Ontgraving I JO 2:329 8.'I l9<i60 
35 10<14 5 8.:1 1rn:iso 

2-7-1991 Gaswinput 17 16tl<i4 
1003:.! 

'.l-7-1991 Ontgraving ·2 '2 ~) 1114 I 8.1) 'llilltl () 

'1') 1:, I I I .>U) 21 (i•l60 

2-7-1991 Gaswi11put 11 IH·1811 
I:\ 1 ·2.~, 

!!- 7-1991 Ontgravi11!:\ \ 
,. -. 11;,1-: ! •• · , ] ti ll 

.! r• 1-111 i . - 'l '-\ ll 

9-7-1991 Ga.swinpul. :3 :) . ~ 11 

liK·'l 'I 
9-7-1991 Ontgravi11~ ti '2!i ti7h ;, n '.!'21!!1 

2fi :1•1\11 i 1, .! :I c,,'lf I 

~I-/- 1991 GaswinpuL Ci \lfill l 

2·111 I I 

Tahel l: Resultaten van het. geuron<lerz.oek bij tijdc·11s dr• 111'(wfc1111µ:r:1vi11µ,•·11 ,·:111 1·11il,;1nrl
pl<rnt.s 'De Spinder' 

De geuremissie van een afgegraven materiaal is berekend door lit•t. l11ch1.vol1111\I' va11 de· z;ik 
waarin het afval gebracht was (uitgedrukt in m;~ bij .)0% n'la1.iev1' vorlit.igll!'icl 1•11 :m 0

(: • I 
atmosfeer) te vermenigvuldigen mel. de geuranalyse-r·o11c<'nl.ra1.i1' r•11 clcz1· 11• <ic'IP11 clnor cl1· 
tijd dat. het afval met de lucht in de zak in cont.act. was. llieri>ij die111. lwdacl1t 1.1· word<'.11 
dat het volume van de zak niet erg nauwkeurig t.e lwpale11 was (oa . door df' 011rc.~clr11a.1i~P 
vorm en het in enkele gevallen langzaarn leeglope11 van de 7.ak door kl~·i1w g;aar.jl's i11 df' 
wand). Uit de tabel valt op te inaken dat op U(' e1·rs1e tlW<'i.dag b<·d11id1•11d 1111·c·r µ;1·11r ni.i 
kwan1 uit het in een zak gestorl.c afva.I, dn.11 op <k t.we<!dc· 111c1·tcl;1µ; . fl1ww1·l li•·l. 11i1·t 11it 
te sluit.en is dater verschillen waren t.u:-;se11 het. afval op cit! prclC'flokalic•s '"111 clc' 1•1•rsl.c~ 1•11 
van de tweede meetdag (op het oog was er gec11 duidelijk versc:liil r.1-· C"o11s1.al.f~l'1'11). lijkt 
de (hogere) temperatuur hierhij de hepal1~1H.IP faki.nr l.<> zij11. 01> de· <'>:l'><i•' 1111•,.rdaµ; w:1s 
hcl vrijwcl onbewolkt weer, z.od<tl de z.1>11 dirck1 op ck zak 1111'1 :il'val ,;1·li1•1·11 11"<1:trcln"1' 
de temperat.uur van de lucht i11 de zak st.erk ko11 uplope11 lk 11,·1·1•11.: 111r·1·t1l;1g \\':t.~ li1•l 
bewolkt weer, zodat eerdergenoerncl "broeika.~drr'kt." 11ic~1. opt.rad . 
De gemcten geurconcentra!.ies i11 lier. st.ort.ge1s ligg1·11 1.11sse11 5000 <'11 :J'200lJ ( ;<' 111 · :i. t'IJ zij11 
per gaswinput verschillend . 

Monslerda.tum rnonslerpu 111. 

9-7-1991 011lgra.vi11g :l 

14.-10-1991 leerschraapsel 
14.- l 0-1991 
1'1-l 0-1991 
14-10-1991 

chroomhoudend slib 

T1·111p . 
oc 
10 

l!J 
I G 
I G 
J(i 

16 

Cc·11 rco111·. 
(;e·m -.· 

•H:S .1; 

'28:!.ll 
4'2 .8 
I :J.:\ 

'17.'.!. 

JlC'i>ic·I (;\'II r('lll i!'.'I<·' 

111·/~ e 11 IJ I - i l; (' J ll'°·lll\f-I 

fi .l :-; (I !>:Cl 

ii:\X ii IX I 
!"1:-) ,o,J, II 11·2·1 

r1.~.i..:. II .Olli 
:\.'.>X 11_11'211 

* = zak lek geraakt tijdens transport, gcen gc11 ranaly~c 11w1?,clij_k ___ _ 

Tabel 2: Geurmetingen met behulp van de Lindval!-cloos (per oppc•r,·l;1k va11 tU.J 111~) hij 
proefo11tgravi11g 3 en bij vers afval afkorn;;t.ig vnn lecrlooie1·ijc11 

Het. afval van de leerlooierijen was in '2 co11Lai11er,; aa11g<·voerd. llf't. 111ar.1~r1<ial 111 lwid<' 
containers was zeer vochtig. De gemeLen geurconccnl.raties boven Vl' l'S al'val zi.i11 zcc·r laag. 
in de orde-grootte van achl.ergro11dco11ce11Lral.ies. Daan:11Legen Wf'l'd hij lw1 lP<'gsl.()rl.c'n 

(j 



o••••• ,.--~o~ ~ 

~;~"' , 
._. J 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
I 
I 
I 

Figuur 1: Plattegrond van vuilstorlplaa.t.s De Spinder rnct claarop ;ia11gep;1•vp11 di' ;;iL11eri11g 
van de gaswinputten. 
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van de container met chroomhoudend sli b een zeer sterke geu r waargeuome11 . ged u rende 
ca. een kwartier . Bij het legen van de container met leerschraapsel werd weinig geur 
waargenomen door de onderzoekers . 



5 Konklusies 

• De geurconcentraties van hel sl.orlgas, ge111et.e11 op de vier procf"o11I ~ra\· i11~:-;loka1 . it'S 

varieren van lokatie tot lokatie en ligger1 lusst~11 ca. 5000 t'll :l:!lJlHJ c;L'"111-:1\"rijkc111H'IHI 
st.ortgas bij de ontgravingswerkzaaniheden zal 111ogelijk een lwla11grijh hijdra!!;P 11a11 
de to tale geurernissie van de ontgravi ng lcveren . 

• Het vrijkornen van geur uit de vloeibare fa.se van het. afval is st.erk afliankelijk va,11 
de ternperatuur. Het zou daarom zinvol zijn bij dl' ont.gra.vi11g nwt rk l.f'111rwr

atuur rekening te houden, door bijvoorbeeld niet in de t:omer deze 011lgravi11gswerk
zaamheden uit te voeren. Op ba.<>is van de resultaten van dit onderzock is nieL c<:n 
kwantitatieve relatie aan te geven tussen ternperatuur en geurernissie 

• Met name in het geval <lat afgravingswerkzaamheden plaatsvinden bij hogere te111-
peraturen , is het zinvol het afval zoveel mogelijk afgedekt te houden, bijvoorheeld 
met een laag schone grond. 
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A Bijlage: Gedetailleerde meetresultaten van het geur
onderzoek bij vuilstortplaats De Spinder. 

Bemonsteringspunt Monster 13cmonstcri 11gs tij<l A n;il ysccodc (;l!ll ITOllC 

C<'·111-J 
Datum: 2-7-91 
Ontgraving I PRA Al 13 .00-13.14 pr070J08 ·23·2u 

PRA A'2 JJ.:J5-13.'1U prorn :w.1 111-1·15 

Gaswinput 17 PRA A3 14.00-14.17 pr0703U7 16464 
PRA A5 14 .20-14.36 pr07030.5 10032 

Ontgraving 2 PRA A4 16 .35-16.52 pr070303 11141 
PRA A6 17.50-18.05 prOi0 .10'..! ·2.=i 111 

Gaswinput 11 PRA A7 lfl.15-16.25 pr070:11) I 18,180 

PRA A8 16.26-16.36 pr07ll :IOCi J.1125 

Datum: 9-7-91 
Ontgraving 3 PRA 83 14.34-14.49 prOi I 006 lti-17 

PRA 78 14 .50-15.05 rrfliOio ·2 1404 
Gaswinput 3 PRA Al 15.35-15.51 prll7 I OfEl .5;37 I 

PR.A AB l 6.26-16.36 prfl7 l 0 I 0 fiR8'1 

Ontgraving 4 PRA A3 L!. I :.!-l'.!.25 prlll 1011 '1 (jj(j 

PRA A'I 1'2,'lfi-12.40 prOi 100 .'1 .1!110 

Ga.swinput 6 l3206cl2 17 .00-17.13 p rill 100:1 :11 fj()J 

D3Dfi 17.2:1-17.27 prOl 1 !10 I ·2.10 I I 

Outgraving 3, Lindvalldoos PRA F2 15 . 18-15 .3'2 pr07 I 007 -1.-1.1 
PRA C2 15 .33-1.5.47 prll71llll8 'lt<:I 

Datum: 14-10-91 
lee rsch raa.psel PRA G2 IJ.OU-11.23 prlOJ.'i0·2 4:.!.8 

PRA 86 l l.25-11.4•\ prl 0 I SD l 1 Ll 
~uivcringsslib PRA 106 12 .:14-12.53 pr I IJ I f>IJ:j '!.7 .".!. 

PH.A A6 12 . 15-12.35 
* = za.k lek geraakt tijdens transport, l!,ee11 geurana.lyse 111o~dijk- --- --

Tabel 3: Gedetailleerde meetresullaten van het geuronderzoek hij ck prcwfo11t.gravi11g van 
vuilstortoplaats De Spinder. 
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B Bijlage: Samenhang tussen aantal geur analyses en 
betrouwbaarheid 

Des-log waarde, een maat voor de nauwkeurigheid van de uitgevoerd1! gc11rko11re11t.ral.ie11wt.in
gen, van de OLF'AKTOMAT bedraagt 0,182 1. Deze waarde is bereke11d uit. ee11 grooL aa11t.al 
(40) metingen met de OLFAKTOMAT aan een standaa.rd hutanol/h1rht.-111c11g!<d, f'll ~' ~"("[ 

de standaard deviatie (logaritmisch) van de verkregen meetwaarden weer. 

Het 95%-betrouwbaarheidsinterval van de meetre:;u[Laten ka11 als volgL bcrekc11d wurJcu: 
l•0. 147 

bovengrens: x * 10~ 
ondergrens: x * 10-~ 
met: 

x = meetwaarde of meetkundig geiniddelde van 111eerdere 111ccLw;i.arJcn 

n = aantal meetwaarden 

Onderstaande tabel geeft het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor x 
jkheid van het aantal waarnemingen: 

aantal waarnemingen : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

95%-beLrou w lmar hci dsi 11 l.crval : 

433 - 2312 
553 - 1808 
616. 1622 
658 - 1521 
687 - 1455 
710. 1108 
728 - 1373 
744 - 1345 
756 - 1322 
767 - 1303 

1000 i11 a!11ankeli-

1 Ter indika.Lic: de laatst bekende s-log-waarde voor de TNO-snuilkar (riuglr.sl I B8i") t,.,clraag~ U. I HO 
2 Gcurkoncentraties worden per definitie meet.kundig gerniddcld: van d" individuel" W<Lard" worrlr.n 

de logaritmen rekenkundig gemiddeld en vervolgens wordl van hel berekcnde geiniddel<lc de a11ti-logari1 """ 
gen omen. 
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C 0 lfaktometrische meting van de geurconcentratie 

C.l Geurmeting PROJECT RESEARCH AMSTERDAM 13\': volgens NVN 
Olfaktometrie 

Meting van geurconcei:itratie wordt bij PROJECT RESEARCH AMSTlmDAM AV uit.gevoerd 
volgens de Nederlandse Voornorm Olfaktometrie: NYN2820. Deze norm is in J\J90 door hel 
Nederlands Normalisatie Instituut gepubliceerd. Zij werd opgest.dd door de WPrkgro<'p 
Standaardisatie Olfaktometrie, die deel uitrnaakt van de Subcomm.1.~sic F:1111ss1r ."ll11l1<ma11·c 

bronnen van de Normcommissie Luchtkwaliteit. 

Bij de metingen wordt een olfaktomat olfaktometer gebruikL, serie111a1111H::r p/12345/dt2. 

onlworpen en vervaardigd door PROJECT RESEARCH AMSTERDAM l:lY . 

De belangrijksle kenmerken van de olfaktomat en de geha11l.eenk 111ct~l 11wt.h()(k 1,ij11 in 
tab el •1 weergegeven. 

C.1.1 K waliteitsborging geunuetingeu 

Een belangrijk aspect van de NVN Olfaktometrie iH dat. t~r. nar1st aa11hcn'li11gen vnor 
apparatuur en methode, een eis is gesteld aan de kwalit.eit va11 111c:li11ge11 . 

Deie eis is geformuleerd als een bepaalde maxima.le waardc voor Jc lwrhan.lbaurliPid r en 
de reproduceerbaarheid R. Voorlopig luidt de kwaliteitseis: 

Herhaalbaarheid : 
Re prod uceerbaarheid: 

log 1· = r + log 111 111•'t. r < -o.:rn 
log1· = o + log111 11w1 ,, < +IJ.00 



Olfaktomete1·: olfaktomat 
Aan bied i ngsmethode 
Bekerdebiet 
Bekerd iameter ( conisch) 
Materiaal in contact met mo11st.er 
Verdunningsbereik 
Variatie verdunning 
Herhaalbaarheid van verdunning 
Instelling instrument, uitlezing 
kali b raticgegevens 
Besturing meetprocedure 
Panel instructies, dataregistratie 
Opslagmedium meetgegevens 
Gegevensverwerking, rapportage 

Gedwongen kc11zc. I uil. '2 (2AH') 
20 l·111in- 1 

0.07 Ill 

RVS :!!Ci, FEI' 1dlo11 
·1 - fiO 000 vcrdu1111i11g1'11 
l:3i1111en 5% konst.ant. 
<I 0% van set.point 
Volledig bestuurd door 111icroproces1mre11 

Geheel volgcns ingcbouwdc sof'l.warr· 
Via toetsenbord met LCD display 
Hard copy (papier) en disket.t.t' 
Met. bchulp van PC en pro,1i;ra111111i\ 
OLFCALC.EXE 

Meet procedure 
Aantal verdunningen in een meetserie G 
Minimaal aantal meetseries per monster 2 
Aanbiedingsvolgorde Toe11emende geurko11rt'lll.raLic 
Vcrschil in koncentratie tussen Fakt.or 2 
verd unningsstappen 
Beoordelingsduur per waarneming 
Interstimulus tijd 

Panelgrootte 
Selectie 
Leeftijd 
Training 

Omgevingslucht 
Volume panelruimte 
Ventilatievoud 

Maxima.al 20 second<~n 
Tcnminste 20 secondcn 

Panel 
Minimaal 8, zie specifickr rapport.age 
Op basis van i11divid11elr hu1.anoldrf'11qwls 
Io -- .50 jaar 
M i11irna.al 2 volledig<.' 111Pt.ingr11 

Meetruimt'~ 

Geurarrn , filt<'ri11y; 11w1 akt.iel' koolfil1.1:r 
(i() rtl:l 

Mi11iniaal 10 
Temperatuur ha111ertern perat.u 11 r 
Relatieve vochtigheid Onhekend 

Calibratie 

J ustering 

Calibratie en justering olfaktometc-?r 
!11sl.ru111c11Lel<-' 
kalibratie van debicLr1~gcli11g 111<'1. 11ia.s1tt1-

stroommeter, automa.tische proced 11 r<~, 6'1 
puli'ten over regelgcbied 
Door i ngebo11 wdr sol'l
ware op basis van kalihrnt.iet.alwllt~ll rnn 
iedere debietregelaar 

Tabel 4: Kenmerken toegepaste methode voor geurn1et.ing volgens NVN2820 bij i>1t0.11-:cT 
RESEARCH AMSTERDAM BV . 
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Kwaliteitsborging meetmethode 
Interne kwaliteitscontrole Regelmatige drempelbcpalingcn aan in

!.erne st.andflard SO pp111 11-h11t.a11ol 
Externe kwaliteitskonLrole Deelnar11e aan Ringonn<'l'W<~k Olrakt.011w

trie NMi vlgs . ISO.'i7'2fi. vanaf der<~ 111ber 

1989 
Herhaalbaarheid r 
Reproduceerbaarheid R 

Nog 011b<~kend 
Nog 011beke11d 

Tabel 5: J\waliteitsborging Olfakt.omeLrie bij P1to.11::CT H.1·:SEAllCll ,\MSTEIUJ,\:\I H\'. 
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1 Inleiding 

In het kader van een MER studie die door de Heidemij wordt opgesteld voor de her
inrichting van stortplaats 'De Spinder' te Tilburg dient de te verwachten geurhinder te 
warden omschreven. Dit rapport bevat de resultaten van de verspreidingsberekeningen 
die voor de verschillende geuremissie-situaties uitgevoerd zijn. De geuremissieseenario's 
zijn door de Heidemij in overleg met PROJECT RESEARCH AMSTERDAM BV opgesteld. 
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2 Verspreidingsberekeningen 

De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met de door PROJECT RESEARCH AM

STERDAM BY ontwikkelde PC-versie van het Lange Termijn Frequentie Distributie-model 
(LTFD-model). Per roosterpunt zijn de uurgemiddelde geurconcentra.ties berekend, die 
98% en/of 99,5 % van de tijd worden overschreden. 

De keuze van de te berekenen percentielen is gebaseerd op de door het ministerie van 
VROM aangegeven grenswaarden voor geurconcentra.tie. Voor besta.ande inricbtingen 
geldt een geurconcentratie van 1 Ge·m-3 als 98-percentiel bij woonbebouwing. Voor 
nieuwe inricbtingen en nieuwe activiteiten binnen een bestaande inricbting wordt een geur
concentra.tie van 1 Ge·m-3 a.ls 99,5-percentiel bij woonbebouwing aangebouden. In bet 
geval van een nieuwe activiteit binnen een bestaande inrichting geldt dus voor de nieuwe 
activiteit a.fzonderlijk de grenswaarde a.ls 99,5-percentiel en voor de hele inrichting (inclu
sief de nieuwe activiteit) de 98-percentielgrenswaarde. Voor een enkele woning in a.gra
risch gebied of woningen op een industrieterrein geldt een soepeler eis van 1 Ge·m-3 a.ls 
95-percentiel. 

Bij de verspreidingsberekeningen van deze mer-studie is er zowel spra.ke van nieuwe in
richtingen (C3-compa.rtiment waaronder storten van leera.fval en GFT-vergisting), nieuwe 
a.ctiviteiten binnen een besta.ande inrichting (ontgraven en herinrichten van stortplaats 
'De Spinder') als van bestaande bronnen (GFT-compostering en AWZI-Noord). Er zijn 
da.arom naast de cumulatieve geurbelastingscontouren uitgedrukt als 98-percentiel van 1 
Ge·m-3 ook de individuele geurcontouren van de nieuwe inrichtingen berekend (uitgedrukt 
als 99,5-percentiel van 1 Ge·m-3 om de relatieve bijdragen van de verschillende bronnen 
zichtbaar te maken. Het is bij de herinricbting van de stortplaats niet goed mogelijk een 
indeling in bestaande en nieuwe activiteiten/bronnen te maken. Daarom is ervoor geko
zen zowel de 98-percentiel als 99,5-percentiel van 1 Ge·m-3 te berekenen voor alle op de 
stortplaats gelegen geurbronnen. 

Bij de berekeningen zijn de volgende invoerparameters gebruikt: 

Meteo-gegevens 
Ruwheidslengte zo 
Grenskoncentratie 
Overschrijdingsfrequentie 
lmmissie-gebied 
Roosterafstand 

0.3 
1.0 

2.0 en 0.5 
2500 bij 2500 

100 

Eindhoven 
meter 
Ge·m-3 

% 
meter 
meter 

Een belangrijk aandachtspunt bij de bepaling van de te verwachten geurbelasting van 
de omgeving is het vaststellen wa.t de geurbronnen zijn en wa.t de geuremissie per bron 
is. Er zijn op dit moment nog geen schriftelijke richtlijnen van de rijksoverheid hierover. 
Volgens het ministerie van VROM wordt alleen afval dat aan handelingen onderhevig is 
als geurbron beschouwd. Afval in rust en afgedekt afvalmateriaal worden derhalve niet 
als geurbron bescbouwd (Mondelinge mededeling van beleidsmedewerker 'Geur' van het 
ministerie van VROM, 5-12-91). In bet kader van bet MER voor De Spinder is bier in 
grote lijnen op aangesloten, waa.rbij echter afgedekt a.fval wel als geurbron meegenomen 
is, op een bronsterkte van 1/10 van de geuremissie van ona.fgedekt afval. 

De geuremissie van afval wordt veela.l vastgesteld met bebulp van een oppervlaktebemonsteringsa.pparaa.t, 
een zgn. Lindvall-doos. Deze doos heeft een open onderkant, die op bet te bemeten op-
pervla.k gezet wordt . Vervolgens wordt een stroom geurvrije lucbt door de doos geblazen 
gedurende ca. 15 minuten en wordt a.an de uitgaande luchtstroom lucht bemonsterd. Bet 
lucbtmonster wordt in een Tedla.r folie za.k opgevangen en naar bet labora.torium gebra.cbt 
voor olfa.ktometriscbe analyse. De Lindva.ll-doos methode is ecbter nog niet voldoende 
ontwikkeld maa.r wordt wel, bij gebrek a.an betere methoden, op dit moment a.lgemeen 
gebruikt voor bemonstering van oppervla.ktebronnen. De resultaten van deze metingen 
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dienen da.arom met enige voorzichtigheid geinterpreteerd te warden. 

Geurmetingen met behulp van de Lindvall-doos methode boven een gra.sveld geven geu
remissies van ca. 6 ge/s/m2 . De gemeten geurconcentraties liggen in de ordegrootte van 
ca. 20 Ge·m-3 • Dergelijke geuremissies verschillen nauwelijks van de gemeten geuremis
sie boven een afvaloppervlak zoals die in deze studie aangehouden zijn bij de bronsterkte 
bepaling, namelijk 7,2 ge/s/m2 • Door vermenigvuldiging van deze zeer lage geuremissies 
met het totale stortoppervlak van enkele hectares, ontsta.at een grate geurbron met 
bijbehorende geurcontour. Hierdoor ontstaat een discrepantie tu.ssen de gemeten/berekende 
geurbelasting van de omgeving en de feitelijk waar te nemen geur in de omgeving. Door 
de lage geurconcentraties, dezelf de aard van de geur van het afval als de omgevingslucht 
en het feit . dat het om oppervlaktebronnen gaat, kan gesteld warden dat de berekende 
geurcontouren neigen naar een overschatting van de feitelijke geurbelasting. Dit effekt is 
vooralsnog niet verder te kwantificeren. 

De resultaten van de verspreidingsberekeningen zijn gepresenteerd op een topografische 
kaart van 1:25.000. Bij de berekeningen is de oprit van de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
als oorsprong gekozen. 

3 Verspreidingsberekeningen nulalternatief 

3.1 Stortperiode 1993-1996 

In tabel 2 zijn de brongegevens opgenomen. Er is aangenomen dat a.lie bronnen continu, 
dwz. 8760 uren per jaar aanwezig zijn. Voor bet stortbordes is dit een overscha.tting, 
aangezien bier 50 uren/week gewerkt wordt. Deze overschatting heeft een verwaarloosbaar 
effekt op de uiteindelijke geurcontour van de inrichting. 

De geuremissie van de GFT-vergistingsinstallatie (Valorga precede) is berekend op basis 
van gegevens verstrekt door het SMB wat betreft de ca.paciteit en wijze van verwerking 
van het GFT-afval. De capaciteit van de installatie zal 40.000 ton/jaar bedragen. Met 
uitzondering van de opslag van compost, vindt het hele vergistingsproces in een afgeslo
ten en geventileerde'hal hal plaats, waarbij de afgezogen lucht via een biofilter gereinigd 
in de buitenlucht geloosd wordt. De ruimteventilatie lucht besta.at uit geuremissies die 
vrijkomen bij de aanvoer en opslag van GFT-afva.1 en voor- en na.bewerking. De afgassen 
van de vergistingsinstallatie worden a.ls bioga.s a.fgevangen en dra.gen derha.lve niet a.an de 
geuremissie bij. De geuremissies van de installa.tie zijn overgenomen uit het Milieu Effekt 
Rapport van deze GFT-vergistingsinstalla.tie (Ha.skoning, 1992). In dit rapport wordt de 
ingaande geurvra.cht van het biofilter geschat op 56.8 Ge· l06 ·uur- 1 . Bij een geurverwijde
ringsrendement van 90 %, een rendement da.t in de pra.ktijk bij dergelijke biofilters veelal 
aangetroffen wordt, betekent da.t een geuremissie van ca. 6 Ge· 106·uur-1 . 

bron 

Biofilter ruimtelucht 
Compostering 
Opslag van compost 
totaal 

geuremissie 
(Ge·l06·uur- 1) 

6 

10 
16 

geuremissie 
(Ge·s- 1) 

1667 

2778 
4444 

Tabel 1: Overzicht van de geuremissies van de GFT-vergistingsinstallatie (Bron: MER 
GFT-vergistingsinstallatie te Tilburg, Haskoning, 1992) 

Naast de vuilstortplaats is de afvalwaterzuiveringsinstallatie Noord (AWRI-Noord) gele
gen. In 1990 is een geuronderzoek aan deze AWRI uitgevoerd 1 ). Mede op basis van dit 
rapport is een programma gestart waarbij de geuremissie van deze zuiveringsinstallatie 
gereduceerd zal worden. Het is nog niet bekend hoeveel de geuremissie hierbij verminderd 
zal worden, maar aangenomen wordt dat een emissiereduktie van ca. 75 % bereikt zal 
worden. Er is bij de verspreidingsberekeningen daarom uitgegaan van een geuremissie 

1 Geuronderzoek AWRI-Noord, TNO, ref. 00.180, mei 1990 
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van 25 % t.o.v. de totale door TNO gemeten geuruitstoot van 1550 Ge·l06 ·uur- 1 , zijnde 
387.5 Ge-106-uur- 1 • Voorts is verondersteld dat de geuremissie gelijkelijk verdeeld over 
een zestal plaatsen vrijkomt. 

Bron x y Bronhoogte Emissie 
m m m Ge·s-1 

Stortbordes -600 450 6.0 2880 
Stort-front/oppervla.k -990 675 4.0 7560 

-915 700 5.0 7560 
-915 625 5.0 7560 
-840 740 4.0 7560 
-840 700 7.0 7560 
-840 625 11.0 7560 
-765 675 11.0 7560 
-765 600 11.0 7560 

Groencompostering -675 -120 2.0 170 
C3-compa.rtiment -525 750 7.0 23333 
AWRI-Noord 125 0 1.0 17940 

150 50 1.0 17940 
50 25 1.0 17940 
70 70 1.0 17940 
90 100 1.0 17940 

100 170 1.0 17940 
GFT-vergisting -75 425 2.0 4444 

Tabel 2: Gebruikte inputgegevens voor de verspreidingsberekeningen nulalternatief stort-
periode 1993-1996 bij vuilstortplaats De Spinder. 

In figuur 1 zijn de 98-percentielcontourlijnen van 1 Ge·m-3 en 10 Ge·m- 3 ten gevolge van 
alle in bet gebied gelegen relevante bronnen (zie tabel 2) gepresenteerd op een topografische 
kaart . Uit deze figuur valt op te maken dat er overscbrijding van de 98-percentiel van 1 
Ge·m-3 plaatsvindt in de dichtst bij bet beschouwde bronnengebied gelegen Tilburgse wijk 
Stokbasselt. 

In figuur 2 zijn de afzonderlijke 98-percentielcontourlijnen van 1 Ge·m-3 gepresenteerd van 
de afvalwaterzuivering, de GFT-vergistingsinstallatie en de stortplaats, zodat de bijdrage 
van iedere bron afzonderlijk duidelijk wordt. Voor de GFT-vergistingsinstallatie is tevens 
de 99,5-percentiel van 1 Ge·m-3weergegeven, omdat deze percentielwaarde de toetsings
waarde voor deze nieuwe inrichting zal zijn. Uit deze figuur blijkt dat de AWZI-Noord 
de voornaamste bijdrage levert aan de overschrijding van de 98-percentielcontour van 1 
Ge·m-3in de wijk Stokhasselt. 

Hierbij wordt nogmaals opgemerkt dat er vooralsnog uitgegaan is van een geuremissie
reduktie van 75 % bij de AWRI, na afronding van de geurreduktie-maatregelen zal door 
middel van metingen vastgesteld dienen te worden wat de feitelijke geuremissiereduktie is. 

De bijdrage van de GFT-vergistingsinstallatie aan de geurbelasting van de omgeving is 
beperkt. De invloedssfeer van deze bron reikt niet verder dan enkele honderden meters en 
beinvloedt de woonomgeving niet . 

3.2 Autonome ontwikkeling 

Bij de autonome ontwikkeling is berekend wat de geurbelasting is ten gevolge van de 
aanwezigheid van de de AWRI-Noord (uitgaande van 75 % geuremissiereduktie t.o.v. de 
metingen in 1990) en de nieuw te bouwen GFT-vergistingsinstallatie. De karakteristie
ken van de geurbronnen van beide installaties zijn gelijk aan die bij bet 'Nulalternatief, 
stortperiode 1993-1996)'. 

In figuur 3 is de cumulatieve geurcontour als 98-percentiel van 1 Ge·m-3gepresenteerd. 
Met name ten gevolge van de geuremissie van de AWRI-Noord treedt een overschrijding 
van de 98-percentielgrenswaarde van 1 Ge·m-3 in de wijk Stokhasselt op. 
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4 Verspreidingsberekeningen voorgenomen activiteit 

4.1 Aanlegfase periode 1-8-94/1-10-95 

De bronsterkte van het ontgraven en herstorten van afval van Spinder II tweede fase op 
Spinder I tweede fase, is gebaseerd op de geurgevens van het geuronderzoek tijdens de 
proefafgraving (zie PRA rapport heid9la2.tex). Er is uitgegaan van de meetgegevens van 
de tweede meetdag. Er is vanuit gegaan dat 60 % van de emissie vrijkomt bij het ontgraven 
en 40 % bij bet herstorten. De totale emissie is de som van de (geometrisch) gemiddelde 
emissies van (stortgas + potentiele emissie van de vloeibare fase). 

• De geometrisch gemiddelde geuremissie die per afval vrijkomt uit de vloeibare fase 
bedraagt 5561 Ge·m-3. Uitgaande van een afgravingssnelheid van 360 m 3 ·uur- 1is 
de uurlijkse bronsterkte 360 x 5561 = 2 Ge·l06·uur- 1 • Dit komt overeen met 556.1 
Ge·s- 1• 

• De geometrisch gemiddelde geurconcentratie van het stortgas bedraagt 12942 Ge·m-3 • 

De poriefractie van het afval bedraagt 25 %. Per uur komt aldus 0.25 x 360 = 90 
m3stortgas vrij. De geuremissie is 90 x 12942 = 1.16 Ge·I06·uur- 1, zijnde 323 
Ge·s- 1. 

• De totale geuremissie van het afgraven en herstorten samen bedraagt 556 + 323 = 
879 Ge·s- 1 . 

Aangenomen wordt dat 60 % van de geur vrijkomt bij het ontgraven: 0.6 x 879 = 527 
Ge·s- 1• 

De overige 40 % van de geur komt bij het herstorten vrij: 0.4 x 879 = 351 Ge·s- 1 • 

Aangezien het afgraaf/herstort oppervlak zich over het terrein beweegt in de tijd, is de 
geuremissie in 8 delen opgesplitst, en over het betreffende terreindeel verspreid. In deze 
bronsimulatie vindt de geuremissie aldus gedurende 1/8 van de tijd van bet jaar in vak 1 
plaats, vervolgens gedurende 1/8 van de tijd in vak 2 etc .. 

Berekening van de 99,5-percentielcontour van de aldus gecreeerde bronnen levert geen 
overschrijding op van de 1 Ge·m-3 . Er is daarom geen aparte geurcontour voor deze 
situatie in een figuur opgenomen, omdat de overige bronnen die wel een geurcontour geven 
al in figuur 1 aanwezig waren. Geconludeerd kan warden dat het ontgraven en herstorten 
van afval geen voor de omgeving relevante bijdrage aan de geurimmissie levert. 

4.2 Gebruiksfase tot 2008 

Geen aparte berekening voor uitgevoerd, omdat dezelfde emissies ook plaatsvinden in de 
situatie na 2008, maar dan (na 2008) op een voor de omgeving ongunstigere lokatie. 
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4.3 Gebruiksfase na 2008 

De geuremissiegegevens van de gebruiksfase na 2008 zijn in tabel 3 opgenomen. Er is 
bij de berekeningen uitgegaan van de meest ongunstige situering van de bronnen op de 
stortplaats, namelijk aan de zuidzijde van het terrein. 

Bron 

Stortbordes 
Groencompostering 
C3-computiment 
Stortfront en stortoppervlu 

AWRI-Noord 

GFT-vergisting 

x 
m 

-250 
-150 
-320 
-400 
-320 
-250 
-170 
-90 

-330 
-250 
-170 
125 
150 
50 
70 
90 

100 
-75 

y 
m 

350 
420 
500 
-20 
-20 
-20 
-20 
-20 

-100 
-100 
-100 

0 
50 
25 
70 

100 
170 
425 

Bronhoogte Emissie 
m Ge·s-1 

4.0 2304 
4.0 250 

20.0 23333 
35.0 6120 
20.0 6120 
10.0 6120 
10.0 6120 
5.0 6120 

10.0 6120 
10.0 6120 
8.0 6120 
1.0 17940 
1.0 17940 
1.0 17940 
1.0 17940 
1.0 17940 
1.0 17940 
2.0 4444 

Tabel 3: Gebruikte inputgegevens voor de verspreidingsberekeningen voorgenomen activi
teit na 2008 bij vuilstortplaats De Spinder. 

In figuur 4 zijn de berekeningsresultaten in de vorm van de 98-percentiel-contourlijnen 
van 1 Ge·m- 3 en 10 Ge·m-3 ten gevolge van de geurbronnen op de stortplaats, de GFT
vergistingsinstallatie en de AWRI-Noord op een topografische kaart gepresenteerd. Hieruit 
blijkt dat de 98-percentielcontour van 1 Ge·m-3iets verder reikt dan bij bij de geuremis
siesituatie van bet nulalternatief 1993-1996, de contour ligt tot net in de noord-oosthoek 
van de Tilburgse wijk Heikant. 

In figuur 5 zijn de 98-percentiel en 99,5-percentielgeurcontouren van 1 Ge·m-3 opgenomen 
ten gevolge van de geuremissies van de stortplaats. De 99,5-percentielcontour loopt door 
een gedeelte van de wijk Stokhasselt, de 98-percentielcontour overschrijdt nergens de grens 
van woonbebouwing. 

In figuur 6 zijn de afzonderlijke 98-percentielgeurcontouren van 1 Ge·m-3 gepresenteerd 
ten gevolge van respectievelijk de bronnen op de stortplaats en van de GFT-vergistingsinstallatie 
en de AWZI-Noord samen. Hieruit blijkt dat uitgaande van de eerder aangegeven geure
missiereduktie van 75 % bij de AWRI, deze inrichting een grotere bijdrage aan de geurbe
lasting bij de woonbebouwing van Tilburg levert dan de geurbronnen die op de stortplaats 
gelegen zijn. 
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5 Konklusies 

• Bij bet Nulalternatief 1993-1996 vindt overschrijding van de 98-percentielcontour 
van 1 Ge ·m-3 plaats bij woonbebouwing in de noord-oost hoek van Tilburg, uit
gaande van de geuremissies van de op de stortplaats gelegen geurbronnen, de GFT
Vergistingsinstallatie en de AWRl-Noord samen. Uit de berekeningen blijkt dat 
deze overschrijding voornamelijk veroorzaaakt door de geuremissies van de AWRI. 
De individuele geurcontour van de stortplaats leidt niet tot overschrijding van ge
noemde geurcontour. De 98-percentielcontourlijn van 10 Ge·m-3 wordt in geen geval 
overschreden bij woonbebouwing. 

• Bij de Autonome Ontwikkeling zijn alleen de GFT-Vergistingsinstallatie en de AWRI
Noord in de berekeningen betrokken. De aldus berekende 98-percentielgeurcontour 
van 1 Ge·m-3 overschrijdt de woonbebouwing van de wijk Stokhasselt aan de noord
o08t kant van Tilburg. De 99,&-percentielcontour van 1 Ge·m-3 van de GFT
vergistingsinstallatie afzonderlijk heeft een maximale reikwijdte van ca. 250 m van 
deze inrichting. 

• In de geuremissiesituatie die ontstaat na 2008, uitgaande van de op de stortplaats 
aanwezige geurbronnen, treedt een lichte overschrijding op van de 99,&-percentiel 
van 1 Ge·m-3 bij woonbebouwing. De 98-percentielgeurcontour van 1 Ge·m-3 ten 
gevolge van de bronnen op de stortplaats reikt niet tot a.an de grens van woonbebou
wing. De cumulatieve geurcontour als 98-percentiel van 1 Ge·m-3 ten gevolge van 
de geuremissies van de AWRI, de G FT-Vergistingsinstallatie en de stortplaats sa
men, ligt in de wijk Stokhasselt. Hieraan draagt de AWRI, ook na geurreducerende 
maatregelen nog het meeste bij. 

• De berekende geurcontouren voor de verschillende emissiescenario's van herinrichting 
van vuilstortplaats De Spinder neigen naar een, niet kwantificeerbare, overschatting 
van de feitelijke geurimmissiesituatie. Dit wordt veroorzaakt door de beperkingen 
van de op dit moment beschikbare methodieken waarmee emissies van oppervlakte
bronnen gekwantificeerd kunnen worden. 
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Figuur 1: De 98-percentiel contourlijnen van 1 Ge·m-3 (buitenste lijn) en 10 
Ge·m-3 (binnenste lijnen) cumulatief ten gevolge van de bronnen op de stortplaats, 
de GFT-vergistingsinstallatie en de AWRI-Noord, bij het nulalternatief, stortperiode 
1993-1996.(Schaal: 1:25 .000) 
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Figuur 2: De afzonderlijke 98-percentiel contourlijnen van 1 Ge·m-3 van de AWRl-Noord 
(meest aan de rechterkant gelegen contour), de GFT-vergistingsinstallatie {kleine binnen
ste contour, met daarbij in een dikkere lijn de 99,5-percentielcontour van 1 Ge·m-

3
) en 

de op de stortplaats gelegen bronnen (meest aan de linkerka.nt gelegen contour), bij bet 
nulalternatief, stortperiode 1993-1996.{Schaal: 1 :25.000) 
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Figuur 3: De 98-percentiel contourlijn van 1 Ge·m-3 cumulatief ten gevolge van de geur
bronnen van de GFT-vergistingsinstallatie en de AWRl-Noord, bij de autonome ontwik
keling. (Schaal: 1:25.000) 
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Figuur 4: De 98-percentielcontourlijnen van 1 Ge·m-3 en 10 Ge·m- 3 in de gebruiks
fase na 2008 cumula.tief ten gevolge va.n geurernissies va.n vuilstortplaats De Spinder, de 
GFT-vergistingsinstalla.tie en de AWRI-Noord. (Scha.a.l: 1:25.000) 
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Figuur 5: De 98-percentielcontourlijnen van 1 Ge·m-3 (binnenste) en de 99,5-percentiel
geurcontour van 1 Ge·m-3 in de gebruiksfase na 2008, ten gevolge van de geuremissies van 
vuilstortplaats De Spinder. (Schaal: 1:25.000) 
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Figuur 6: De 98-percentielcontourlijnen van 1 Ge·m-3 in de gebruiksfase na 2008 ten 
gevolge van de geuremissies van vuilstortplaats De Spinder (binnenste dikkere lijn) en ten 
gevolge van de GFT-vergistingsinstallatie en de AWRl-Noord samen (buitenste dunnere 

lijn). (Schaal: 1:25.000) 
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Appendix 4.4: Percolaatsamenstelllng en stortgasontwlkkellng 
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1 lnleiding 

Vaar het inrlchtlngsplan van "de Spinder" maet rekening warden 
gehauden met diverse stramen die vrijkamen uit het start zaals 
percalatiewater en startgas. De patentiele vervuiling van deze stramen 
is een belangrijke parameter. Vaar zawel de potentiele vervuiling van 
het percalaat als de stortgaspraductie zijn de valgende aspecten van 
groat belang: 
- de aard van het gestorte materiaal; 
- de hoeveelheid gestart materiaal. 

Uit de Maximum- en Minimum-prognoses (bljlage 1) blijkt dat in het 
afvalaanbod gedurende de stortperiode wljzlglngen te verwachten zijn. 
De veranderingen in samenstelling en hoeveelheden van het afvalaan
bod en de invloed hiervan op percolaatsamenstelling en stortgaspro
ductie warden in de volgende hoafdstukken beschreven. 
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2 Samenstelling afvalaanbod 

2.1 Hulshoudelijk afval 

Ult paragraaf 2.1 van bijlage 1 blljkt dat ongeveer 50% van het gestorte 
afval bestaat ult huishoudeli]k afval. In tabel 1 is de samenstelling van 
het huishoudelijk afval weergegeven voor de periode 1981 t/m 1987. 

Tabel 1: Samenstelling hulshoudelijk afval (bran RIVM). 

Samenstelling 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
In% 
G.F.T. 48.1 50.3 51.7 50.3 48.4 49.0 50.5 48.9 48.0 
papier /karton 21.3 21.0 22.3 24.0 24.6 22.8 22.8 23.8 24.2 
kunststoffen 6.0 6.5 6.8 6.5 7.5 7.5 6.8 7.1 7.1 
glas 13.8 11.9 8.1 6.7 6.7 6.7 7.2 6.2 7.2 
ferro 2.6 2.6 2.5 2.2 2.6 2.6 2.8 2.7 2.6 
non-ferro 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 
text I el 1.5 1.7 2.2 2.2 2.4 2.2 2.1 2.3 2.1 
brood 1.7 1.8 1.9 1.6 2.0 1.8 1.8 2.0 2.3 
dlerl. afval 1.0 1.3 1.1 1.3 1.7 2.1 1.7 2.4 2.1 
keramiek 1.6 1.3 1.0 2.1 1.2 1.3 1.5 1.5 1.3 
tapijten etc. 0.6 0.1 0.2 0.3 0.5 0.4 0.5 0.3 0.8 
led er /rubber 0.7 0.3 1.1 1.1 0.6 0.6 0.8 0.8 0.7 
hout 0.5 0.5 0.4 0.7 0.7 0.5 0.5 0.9 0.8 
bliz. afval* 0.2 0.2 0.2 0.4 0.6 0.3 0.4 0.5 0.4 

* De component bestaat uit: batterijen, medicijnen, verfresten, cosme-
tica, e.d. (incl. circa 30% verpakkingsmateriaal). 

Uit deze tabel blijkt dat het hulshoudelijk afval voor circa 50% uit GFT, 
25% uit papier /karton, 7% ult kunststoffen en 18% ult overig afval 
bestaat. 

De samenstelling van het hulshoudelijk afval zal door de herge-
brulkstaakstelling gedurende de stortperiode wljzigen. Door zowel de 
verglsting van het GFT als de afvalverbranding zal zowel de orga-
nlsche fractie als de totale afvalstroom voor de Maxlmum-prognose 
en Minimum-prognose veranderen. Voor de Minimum-prognose geldt 
dat na 2003 geen huishoudelijk afval meer gestort wordt op "de 
Spinder". 

2.2 Grof huisvuil 

In tabel 2 is een overzicht gegeven van de samenstelling van grof 
huishoudelijk afval (1977). 
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Tabet 2: Samenstelling grof hulsafval (bron RIVM) 

Materiaal Percentage waarvan 
gercentag~omgonent 

Papler en karton 27 11 verpakking 
16 kranten e.d. 

Metaal 18 2 fietsen 
3 wasmachines /centrifuges 
1 koelkasten 
0,3 radio's 
1 tv's 
2 bed spiral en 

Kunststoffen en rubber 2 0,8 emmers 
Hout 23 2 tafels en 

stoelen 
5 takkenbossen 

T extiel /vloerbedekking 26 
Diverse lnerte materialen 4 2,4 aarde 

Totaal 100 

Door de hergebruikstaakstelling, het gescheiden inzamelen van de 
verschlllende componenten en de afvalverbranding zal de afvalstroom 
gedurende de periode 1990 tot 2003 voor de Minimum-prognose 
afnemen van 21 tot O kton. Voor de Maximum-prognose zal, na 2000, 
deze afvalstroom weer toenemen. De fractie goed afbreekbaar 
organisch materiaal bedraagt maximaal 5%. 

2.3 Plantsoenafval 

De samenstelling van plantsoenafval is weergegeven in tabel 3. 

Tabel 3: Samenstelling plantsoenafval 

Component 

Gras/blad 
Snoeihout 

Samenstelling [%] 

30 
70 

Ult de tabel blijkt dat de organische-fractie van deze afvalstroom 100 
% bedraagt, hiervan is 30 % biologisch goed afbreekbaar. Door aparte 
groencompostering, vergisting en verbranding van deze afvalstroom 
neemt deze, voor zowel de Minimum-prognose als de Maximum
prognose at. 

2.4 Veegafval 

De samenstelling van het veegafval is weergegeven in tabel 4. 
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Tabel 4: Samenstelling veegafval 

Component Samenstelling [%] 

Zand 
Groen 
Zwerfvuil 

50 
25 
25 

Uit de tabel blljkt dat de biologisch goed afbreekbare fractle van deze 
afvalstroom 25 % bedraagt. De prognose van deze afvalstroom geeft 
aan dat voor zowel de Maximum- als de Mlnlmum-prognose deze 
afvalstroom constant blijft. 

2.5 Bagger/putmodder 

De samenstelllng van de bagger /putmodder bestaat voornamelijk 
(>80 %) uit zand. Deze afvalstroom bevat geen biologisch afbreek
bare fractie van betekenis. 

2.6 Marktafval 

De samenstelling van het marktafval is weergegeven in tabel 5. 

Tabel 5: Samenstelling marktafval 

Component Samenstelling [%] 

GFT 50 
Hout 10 
Papi er /Karton 30 
Rest 10 

Uit de tabel blijkt dat de organisch goed afbreekbare fractie van deze 
afvalstroom 50 % bedraagt. De brandbare (organische) fractie zal vanaf 
1997 word en verbrand waardoor zowel het afbreekbare deei als het 
totale volume voor de minimum- en maximum-prognose van deze 
afvalstroom zal afnemen. 

2. 7 Drijfafval 

De samenstelling van het drijfafval is weergegeven in tabel 6. 

heidemij 
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Tabel 6: Samenstelling drijfafval 

Component Samenstelling [%] 

Groen 
Papier /karton 
Rest 

25 
25 
50 

Uit de tabel bli]kt dat de blologlsch goed afbreekbare fractie van deze 
afvalstroom 25% bedraagt. De prognose van deze afvalstroom geeft 
aan dat voor zowel de minimum- als maxlmumprognose deze 
afvalstroom zal afnemen. Voor de mlnimumprognose is er vanuit 
gegaan dat deze afvalstroom wordt gereduceerd tot O kton in het jaar 
2007. Voor de maximumprognose blijft een afvalstroom van 1 kton 
bestaan tot het einde van de stortperiode. 

2.8 Bouw- en sloopafval 

De hoeveelheid organisch afbreekbaar materiaal in deze afvalstroom 
is verwaarloosbaar. 

2.9 Verontreinigde grond 

De hoeveelheid organlsch afbreekbaar materiaal in deze afvalstroom 
Is verwaarloosbaar. 

2.1 O Chemi$Ch afval 

Zowel het chroomhoudend sllb, het vast chroomhoudend afval als het 
overlge C3- en C4-afval bevatten geen biologisch goed afbreekbare 
fractle. 

2.11 Zuiveringsslib 

De samenstelling van zuiverlngsslib Is weergegeven in tabel 7. 

Tabel 7: Samenstelling zuiverlngsslib 

Component 

Organische stof 
Rest 

50 
50 

Samenstelling [%] 

Ult de tabel blijkt dat de organische fractie deze afvalstroom 50% 
bedraagt. Hiervan is circa 50% matlg/snel afbreekbaar (25 % van de 
totaal stroom), 30% langzaam afbreekbaar en 20% inert. Voor de 
Minimum-prognose Is er vanuit gegaan dat deze afvalstroom wordt 
gereduceerd tot O kton in het jaar 2000. 

heidemij 



8 

Voor de maximumprognose is er vanuit gegaan dat een constante 
afvalstroom van 50 kton/jaar aangevoerd blijft warden. 

2.12 Kantoor-, winkel- en dienstenafval 

De samenstelling van het KWD-afval is weergegeven in tabel 8. 

Tabel 8: Samenstelllng KWD-afval 

Component Percentage 
G.F.T. 33 
pa pier /karton 40 
kunststoffen 11 
glas 4 
ferro 4 
non-ferro 0,6 
textiel 1 
brood 2 
dierl. afval 2 
keramlek 
tapijten/matten 0, 1 
led er /rubber 0,5 
hout 0,5 
bilzonder afval 0.3 

Het percentage organlsch goed afbreekbaar materiaal bedraagt 30 -
40%. Door verbrandlng en hergebruik zal bij de Minimum-prognose 
de totale afvalstroom en de organlsche fractie afnemen. Voor de 
maximum-prognose Is er vanuit gegaan dat een constante afvalstroom 
van 34 kton/jaar aangevoerd blijft worden. 

2.13 'ndustrleel afval 

De samenstelling van het lndustrleel afval is zeer heterogeen, het is 
niet eenduldig vast te stellen hoeveel de afbreekbare fractle hiervan 
bedraagt, deze is afhankelljk van de bedrijfsprocessen. 

heidemij 
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3 Potentiele vervuiling 

Om te komen tot een globaal lnzicht van de theoretisch potentiele 
vervulllng van het percolaat warden aan de verschillende vervuilings
stromen per kg nat gestort afval vervuilingsfactoren toegekend. Deze 
factor wordt ultgedrukt in kg chemisch zuurstofverbruik (CZV) per kg 
nat materiaal. In tabel 9 zijn deze factoren voor de verschillende 
afvaistromen met het geschatte droge stofgehalte van de afvalstromen 
weergegeven 

Tabel 9: lnschatting van de vervulllngsfactoren en droge 
stofgehaltes van de verschillende deelafvalstromen . 

AFVALSTROOM 
kg nat gestort 

Huishoudelijk afval 
-GFT 
- Papier /karton 
-Overig (glas, blik, 
hout, kunststof ed.) 

Bedrljfsafval 

P rocesafval 

Bouw- en sloopafval 

Grand 

Overig afval 

kg CZV per 
stofgehalte 
[%] 

0.9 
0.6 
1.4 

0.1 

1.0 

1.0 

0 

0 

0.1 

droge 

65 
40 
90 

90 

80 

100 

afh. van 
situatle 
90 

Hierblj wordt aangetekend dat voor het bedrljfs- en procesafval geldt 
dat deze zeer heterogeen van samenstelling zijn waardoor de gegeven 
waarden een zeer grof gemiddelde zijn. 

Op grond van deze waarden is een inschattlng gemaakt van de 
potentiele vervuiling. Hierbij is rekenlng gehouden met de beschreven 
veranderlng in de hoeveelheid gestort afval en de verandering van de 
samenstelling van de afvalstromen (zie bijlage 1 ). 
Door de reductie van de GFT-fractie in het huishoudelijk afval zal zowel 
de vervuiling van het gestorte afval per kg als het vochtgehalte 
afnemen van 1992 tot 1999. Hierbij is uitgegaan van de doelstelling 
voor de Maximum- en Mlnimum-prognose. 

De afname van het huishoudelijk afval zal de samenstelling van de 
totale afvalstroom gaan be'invloeden. Door de verhoging van het 
percentage van zowel het bedrijfs- als het zuiveringsslib zal het droge 
stof gehalte gaan afnemen. Hierblj is uitgegaan van droge stofgehaltes 
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van circa 30 - 40 %. De droge stof gehalten van het slib zijn afhanke
lijk van het proces, de aard en de samenstelling van het slib. Daze 
afname van het droge stofgehalte zal voor de Minimum-prognose 
merkbaar optreden vanaf het jaar 2000. De invloed van de slibben op 
de totale samenstelling van het afval, uitgaande van de Maximum
prognose, zal geleidelijke en minder eenduidig zijn. 

In de onderstaande tabel 10 is de potentiele vervuiling weergegeven 
voor zowel de Minimum- als de Maximum-prognose voor de jaren 
1990 en 2000. 

Tabel 10.: Jaarlijkse potentiele vervuiling [miljoen kg CZV] 

MAXIMUM-PROGNOSE MINIMUM-PROGNOSE 
1990 2000 1990 2000 

Huishoudelijk + 200 170 200 50 
green 

Bed rijfsafval 30 30 30 10 

Procesafval 180 180 180 140 

Bouw + Sloopafval 40 0 40 0 

Grand 30 0 30 0 

TOTAAL 490 380 490 200 

De gegevens uit deze tabel tonen aan dat de potentiele vervuiling bij 
de Maxlmum-prognose in de periode 1990 - 201 O afneemt met circa 
25 %, bij de Minimum-prognose geldt een afname van circa 60 %. 
Hierbij moet rekenlng warden gehouden met het feit dat het proces
en bedrijfsafval een grotere invloed krijgen op de totale potentiele 
vervuiling. De mogelijkheden voor de inschatting van de invloed van 
deze afvalstromen zijn door het heterogene karakter van deze stromen 
beperkt. 
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4 Potentiile vervuiling en percolaatsamenstelling 

4.1 Algemeen 

Tijdens de percolatie van water door het stortllchaam neemt het water 
relatief goed oplosbare organische en anorganische stoffen op. Het 
uittredende percolatiewater zal hierdoor verontreinigd zijn. De aard en 
de mate van verontreinlging van het percolatiewater warden bepaald 
door: 
- de aard van de gestorte afvalstoffen; 
- de contacttijd tussen afval en percolerend water; 
- het adsorptie-desorptiegedrag van de oplosbare verontreinlgende 

stoffen in het stortlichaam (dit wordt ondermeer bepaald door de 
adsorptiecapaciteit van de vaste stoffen, de oplosbaarheld van de 
verontreinigende stoffen in het water en de zuurgraad in het 
stortlichaam); 

- chemische processen in het stortlichaam, waardoor verontreinigen
de stoffen kunnen neerslaan of in oplossing gaan en waardoor 
complexvorming kan optreden; 

- microblologisch en biochemlsche processen in de afvalberging. 

Onder invloed van micro-organismen wordt het organische afval 
afgebroken en ondermeer omgezet In biogas. Dit mlcrobiologische 
afbraakproces wordt gekenmerkt door twee hoofdfasen namelijk de 
zuurvormende en de methanogene fase. 

In de zuurvormende fase warden organische verbindingen omgezet in 
H2C02 en lagere vetzuren. Hierdoor daalt de zuurgraad en stijgt de 
verontreinlgingsgraad tot CZV-waarden van 30.000 tot 80.000 mg/I. 

De methanogene fase in een start begint op het moment dat me
thaanbacterien de lagere vetzuren verder afbreken en omzetten in 
methaan. 
Zadra de methaanproduktie op gang is gekomen stijgt de pH en daalt 
de verontrelnlgingsgraad van het percolatiewater. Als de gisting in de 
methanogene fase stabiel Is geworden, de verhoudlng methaan en 
koolstofdloxiden in het biogas is dan constant, daalt de verontreini
gingsgraad tot CZV-waarden van 2000-5000 mg/I. Het tijdstip waarop 
de methanogene fase start is ondermeer afhankelijk van het gestorte 
materiaal, de verdichting van het afval, het vochtgehalte van het start 
en het wel of niet recirculeren van het percolaat. Vooral het al dan niet 
reclrculeren van het percolaat en de mate waarin dit slaagt Is sterk 
bepalend voor het tljdstip waarop de start van de zuurvormende fase 
overgaat in de methanogene fase. 
Doorgaans wordt bij recirculatie van het percolaat dit moment binnen 
een a twee jaar na het gereedkomen van het start bereikt. Als niet 
wordt gerecirculeerd treedt dat moment pas op na 4 tot 10 jaar. In 
volgende afbeelding is dit verschil voor een stortplaats weergegeven. 

heidemij 



12 

x 10- rng i l 
> 4~~~~~~~--.-~~~...,.......~~~-.-~~--,.--~~~~~---, 

"' u 

2 r---~----tnr-~~-r-~~~...,......~~~-t-<r-~--ir---~~--+-~~--1 

"' ~ \...,." 
- - -i ·--- - \ , .. --·· ,,k---

01'-___ .._; - _J~J~ \ ___ _ 
0 1 2 3 4 ---~~~5~~~~~,a-a-r~7 

- leeft1;d stort 
> 2 j ----, 
~ i f ··-,----r-- n= 

! . ! . I 
_ __,· __ _j_ __ _ - I - - ~ 

I 

2!-- - . -- --1----
. 

1
1 1 
j I'/\ : 1 

~%-(-1 --j 
\ _, 
~-r.._/ i\ 

0o 2 :3 4 5 6 1aar 7 
- IP.efti1d stort 

zonder recirculatie 
--- met reclrculatie 

Afbeelding 1: Verloop van het chemlsch zuurstofverbruik (CZV) en het 
biologisch zuurstofverbruik (BZV) van het percolatiewater ais functie 
van de bedrijfsvoering. Hoge C'Z>/ en BZV duidt op een zuur stort
lichaam. 

Wanneer het stortllchaam methanogeen Is en biogas produceert, daalt 
de vuilvracht in het percolatlewater aanzienlijk. Te zien is dat door 
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percolaatrecirculatie het ontstaan van de methanogene fase aanzienlijk 
versneld kan warden. 

In onderstaande afbeelding is de kwaliteit van het percolatiewater als 
functie van de tijd weergegeven voor twee proefvelden te Ambt Delden. 
Op deze proefvelden werd het percolaat niet gerecirculeerd. Te zien is 
dat In deze situatle de methanogene fase pas na 7 jaar bereikt wordt. 
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Afbeelding 2: de kwaliteit van het percolatiewater als functie van de 
tijd voor twee proefvelden te Ambt Delden (bron SVA). 

Tenelnde na te gaan of er een kwantitatieve relatie is af te leiden 
tussen de potentlele vervuiling en de vervulllng van het percolaat in 
de zuurvormende fase, is met behulp van de kentallen van tabel 9 
voor deze twee proefvelden een massabalans van de vervuiling 
opgesteld. 

Bepaling potentlele vervuiling 
Op de proefvelden 3 en 4 te Ambt Delden is huishoudelijk afval (50%), 
bedrljfsafval (30%) en bouw- en sloopafval (20%) gestort tot een 
hoogte van ca. 1 o meter: de dlchtheid bedroeg ca. 800 kg/m3

• 

Het neerslagoverschot wordt gesteld op 250 mm/jr. hetgeen over
eenkomt met een jaarlijks deblet van 2500 m3 /ha. 

De potentlele vervuiling is per afvalstroom In tabel 11 weergegeven. 

heidemij 



14 

Tabel 11: Potentiele vervuillng per ha deelafvalstromen proefvelden 3 
en 4 Ambt Delden in miljoen kg CZV. 

potentlele vervuiling per ha 
in miljoen kg CZV 

Huishoudelljk afval 36 
Bedrijfsafval 24 
Bouw- en sloopafval O 

Totaal 60 

% totaal 

60% 
40% 
0% 

100% 

In totaal Is er per hectare potentieel 60 mlljoen kg CZ.V gestort. 

In de zuurvormende fase is gedurende 7 jaar een gemiddelde 
vervuiling van het percolaat is op de twee proefvelden gemeten van 
65 g CV /I (zie afbeeldlng 2). 

Dit geeft over deze periode per hectate een kwantitatieve vervuiling 
van (7 jaar x 65 kg CZV /m3 x 2500 m3 /jr.) 1.14 mil]oen kg CZ.V. 
Dit is nog geen 2% van de potentieel berekende vervuiling. 
Uit dit voorbeeld mag geconcludeerd warden dat de potentieel 
berekende vervuiling ongeschikt is als instrument om de vervuiling van 
het percolatiewater in de tijd kwantitatlef te kunnen voorspellen. Gesteld 
kan warden dat in een situatie van een lagere potentiele vuilstort dit 
uitelndelijk wel zal resulteren in een lagere vuillast in het percolatlewa
ter. Hoe groot deze verlaging Is en In welke vorm deze optreedt (lager 
CZ.V-concentratles in zuurvormende fase of het eerder bereiken van de 
methanogene fase) Is voorshands niet te voorspellen. 
In de vuillastberekeningen Is het daarom wenselljk uit te gaan van de 
vervuiling die in de worst-case wordt verkregen (beperkt rendement van 
GFf-inzameling en/of klelne capaciteit verbrandlng). 

4.2 Potentiele vuillast 11de Spinder11 

In de hoofdstuk 3 is beschreven dat de vuillast in de tijd veranderd. 
Afhankelijk van de Maximum- of Mlnimumprognose neemt de poten
tiele vervuillng per kg nat gestort In de periode 1990 - 201 O at met 
25 % tot 60 %. 

Zoals beschreven in de paragraaf 4.1 is het berekenen van de 
potentiele vuillast en het doorberekenen van de reductie-percentage 
niet (alti]d) verantwoord. 

De gegevens tonen aan dat de verwachte afname van de potentiele 
vervuiling voor vooral de Minimum-prognose groat is maar dat het 
geringe percentage (2% bij Ambt Delder) wat de werkelijke vervuiling 
bedraagt ten opzichte van de potentiele vervuiling zodanig gering is 
dat ook hier de potentlele vervuiling geen geschlkt Instrument lljkt om 
de werkelijk vervuiling van het percolaatwater in de tljd kwantltatief te 
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kunnen voorspellen. Oak geeft de heterogene samenstelling van het 
bedrijfs- en processlib een grate onzekerheid aan de potentiele 
vervuillng. 

Uit de resultaten blljkt echter dat zeker blj de Mlnlmum-prognose een 
verandering van de percolaatsamenstelling te verwachten is. 
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5 Stortgasontwikkeling 

5.1 Ontstaan en samenstelling 

De organlsch afbreekbare fractle zal ender anaerobe omstandlgheden 
omgezet worden In stortgas. Deze gasontwikkeling wordt voornamelijk 
be"invloed door de aanwezigheld van het afbreekbare materiaal en het 
vochtgehalte van het afval. De afbraak an het organisch materiaal is te 
verdelen In de volgende fasen: 

-Aerobe fase. In deze fase wordt in een korte perlode het aanwezige 
zuurstof verbruikt voor hydrolise van organlsche verbindlngen. 

-Zuurvormende fase. 
De geohydroliseerde verbindlngen warden gedurende enkele jaren 
door bacterien omzet In H2C03 en lagere vetzuren. 

- Methanogene fase. 
Na enige jaren gaan methaanbacterien de lagere vetzuren omzetten 
in methaan. Blj een optimale recirculatie kan dit proces binnen 1 a 
3 jaar op gang komen en levert dan het "stortgas". 

Van verschillende proefonttrekkingen en werkende installaties zljn de 
samenstellingen bekend. Voor een indicatie is in tabel 12 de gevon
den range van concentraties gegeven bi] huishoudelljke afvalstort
plaatsen. 

Tabet 12: Concentraties in stortgas 

Verbinditig 

Methaan (CH4) 

Kooldioxlde (C02) 

Stikstof (N2) 

Zuurstof (02) 

Zwavelverblndingen (als S) 
Fluorverblndingen (als F) 
Gechloreerde koolwaterstoffen (als Cl) 
Koolwaterstoffen 

heidemij 

Concentraties 

45 - 60 
38 - 40 

< 1 - 15 
< 1 - 2 
20 - 200 
10 - 200 
10 - 200 

vol% 
vol% 
vol% 
vol% 
mg/m3 

mg/m3 

mg/m3 

mg/m3 100 - 500 
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5.2 Berekening van de stortgasontwikkeling 

De theoretische beschouwlng gaat uit van een zogenaamde eerste 
orde reactie (de hoeveelheld organische stoffen die per tijdseenheid 
wordt aangebroken is rechtevenredig met het neg aanwezige orga
nisch materiaal). 
De vergelijklng luidt als volgt: 
dP /P, = - kP (1) 

Na integratie: 
Pt = P0 * e ·kl (2) 

waarin: 
P, = hoeveelheid afbreekbaar organisch materiaal op tijdstip t 

(kg/ton organisch houdend afval) 
P 0 = idem op tljdstip t - 0 
t tijd Oaar) 
k = afbraaksnelheidscoefficient per jaar 

De gasproduktie ult organlsch afval mag warden voorgesteld door de 
reactle 2(CH20}n--> nC02 + nCH2 (3} 

Ook kan warden berekend dat per kilogram afbreekbaar organisch 
materlaal 0,8 m3 gas wordt gevormd, bestaande uit circa 50% C02 en 
50% CH4. 

De specifleke gasproduktie kan warden berekend met behulp van de 
formulas (1} en (2): 
a. = 0,0· dP / dt = o,8 * k * Po * 1 -kl (4) 
waarin a. = specifieke gasproduktie (m3 /ton afval jaar) 

De waarde van k Is moellijk met voldoende nauwkeurigheid vast te 
stellen. Uitgegaan wordt van k = 0.0365 per jaar, bepaald aan de 
hand van gegevens omtrent de gasproduktie in lyslmeters met vers 
afval (ROVERS and FARQUHAR 1973}. 

Door integratie over de tijd van formule (4} wordt de cumulatieve 
gasproduktie At, gerekend van het begin (t=O} als volgt: 
At = 0.8 * P0 (1-e ·kl) (5) 

De gasproduktie is afhankelijk van de fractie afbreekbaar organische 
materialen in het afval (= P0 ). Door gescheiden GFT-inzameling en 
compostering is de fractie in de tijd niet constant. Tabel 13 geeft een 
overzicht van het totale afvalaanbod en het aandeel afbreekbaar 
organisch materiaal. 
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Tabel 13: Aandeel organlsch afbreekbaar materiaal 

Jaar MAXIMUM PROGNOSE MINIMUM PROGNOSE 
T otaal Afbreekb. Po Totaal Afbreekb. Po 
aanbodorgan. aanbod organ. 

mat. mat. 
[KTon] [KTon] [kg/ton] [Kton] [Kton] [kg/ton] 

1990 523 145 280 523 145 280 
1995 537 140 260 449 104 230 
2000 527 120 230 291 40 130 
2005 510 105 210 230 25 100 
2010 493 100 200 223 25 100 
2015 493 100 200 223 25 100 

Na het jaar 201 o blijf het afvalaanbod constant tot de totale stortca
paciteit van het start volledig benut is. Aangenomen wordt dat het 
start voor de Maxlmum-prognose tot het jaar 2017 en voor de 
Minimum-prognose tot het jaar 2037 kan warden gebruikt. 

Uit formulas (4) en (5) en tabel 13 is de stortgasproductie te bereke
nen. De resultaten hiervan zijn weergeven in de onderstaande tabel 
14. Bij deze berekenlng is ervan ult gegaan dat de stortgasproductie 
pas goed op gang komt na circa 2 jaar. 

Tabel 4.4-16: Stortgasproductie van het in de periode 1990 - 2040 
gestorte afval 

Jaar MINIMUM-PROGNOSE MAXIMUM-PROGNOSE 
Produktle Produktie 
[m3 /uur] [m3 /uur] 

1990 0 0 
1995 650 650 
2000 700 700 
2005 650 1000 
2010 600 1200 
2015 600 1300 
2020 550 1400 
2025 500 1400 
2030 500 1100 
2035 450 850 
2040 400 800 

In de figuren 1 en 2 is grafisch de stortgasproductie weergegeven. 

Bij de bovenstaande berekening is alleen die hoeveelheid stortgas 
berekend die vrij gaat komen uit de afvalstroom die gestort wordt 
vanaf 1990. De stortgasproductle van het reeds gestorte afval is in 
deze berekening nlet meegenomen. De huidlge effectieve stortgas-
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winning bedraagt circa 1200 m3 /uur. De hoeveelheid gewonnen 
stortgas ten opzichte van de totale gasproductie wordt voornamelijk 
bepaald door het wel of nlet aanwezig zijn van een bovenafdichting. 
Het winbare percentage stortgas bij een start zonder bovenafdichting 
bevindt zich rand de 50%, dit percentage leapt op tot circa 90% bij 
een start met bovenafdichting. Dit houdt in dat momenteel de werkelijk 
stortgasproductie circa 2400 m3 /uur bedraagt. 

Van het reeds gestorte afval kan aangenomen worden dat de komende 
jaren nog een hoeveelheid gas zal blijven ontstaat uit het reeds gestort 
afval waarvan de hoeveelheid afhangt van de samenstelling en de 
leeftijd van het afval. Aangenomen wordt dat de gasproductie zal 
vermlnderen van 2.400 m3 /uur tot een verwaar1oosbare hoeveelheid in 
circa 30 jaar. De totale gasproductie, van het reeds gestorte afval 
gecummuleerd met de gasproductie van en het nog te storten afval, 
is grafisch weergegeven in de figuren 3 en 4 

Tot 1998 Is een groat gedeelte van Splnder nog niet voorzien van 
bovenafdichtlng en wordt de winbare hoeveelheid ingeschat tussen 
50% en 70% van de produktie. Na 1998 zal door vergroting van het 
afgedichte oppervlak de wlnbare hoeveelheid tussen 70% en 80% 
komen te liggen. Voor de minimum prognose betekent dit dat de 
stortgaswlnning van ongeveer 1.400 m3 /uur In 1997 afneemt tot ca. 
400 m3 in 2030. Voor de maximum prognose betekent dit een 
stortgaswinning van ongeveer 1.500 m3 /uur in 2000 afnemend tot 1.300 
m3 /uur in 2020. 
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1 Bestaande toestand van het milieu en autonome 
ontwikkeling 

1.1 Bestaande toestand van het milieu 

1.1.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het blotlsch milieu 
van het studlegebled. Deze beschrijving is gebaseerd op bestaande 
inventarisatlegegevens. 
Het studiegebied voor het blotlsch milieu llgt globaal tussen de 
bebouwing van Tilburg en Loon op Zand (zle figuur 5.1). De keuze 
van de begrenzing van het studlegebled wordt bepaald door de rede
lijkerwijs te verwachten reikwijdte van de effecten van de ingreep. 
Het studiegebled bestaat voornameiijk ult cultuurgronden. Enkele bosjes 
zijn In particuiier bezlt. Landgoed Huls ter Helde is slnds 1975 in bezlt 
bij Natuurmonumenten. 

In paragraaf 1.1.2 komen de flora en vegetatie aan bod. Allereerst 
wordt een beknopt overzlcht gegeven van de aard, schaal en inventa
risatiemethoden van de gebrulkte gegevens. Vervolgens komt de 
beschrijving van de bestaande toestand aan bod. 
Op dezelfde wijze wordt in paragraaf 1.1.3 de fauna behandeld. Als 
belangrijkste lndicatorgroepen voor de beschrljving van de biotlsche 
toestand zljn de broedvogels, amfibieen, reptlelen en zoogdieren 
gekozen. 
In paragraaf 1.1.4 wordt aandacht besteed aan beleldsaspecten. Aan 
de hand van een inventarisatie van verschillende beleidsnota's wordt 
aangegeven aan welke gedeeiten van het studlegebied een speclale 
status is toegekend vanwege de aanwezigheid van relatlef grate eco
logische en/of landschappelijke waarden. 
De huldige en potentlele natuurwaarden van het gebled komen in para
graaf 1.1.5 aan bod. 

heidemij 
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In paragraaf 1.1.6. wordt kart ingegaan op de kwetsbaarheid van het 
biotische milieu voor effecten van het vuilstort en in hoeverre er In de 
huidige sltuatie effecten optreden. Voor zover bekend, wordt ook 
globaal aangegeven welke lnvloed het vuilstort heeft op het biotisch 
milieu bulten het studiegebied. 

Flora en vegetatie 

Basisqegevens 
Figuur 5.2 geeft een overzicht van de herkomst van de inventarisa
tlegegevens. In het kader van de provlnciale vegetatlekartering is een 
gedeelte van het studiegebled gekarteerd. Daarblj zljn alleen gegevens 
verzameld van vegetatietypen die in het beleid als waardevol warden 
beschouwd. Tevens is de verspreiding van een aantal aandachtsoorten 
gekarteerd. In de Karteerhandleiding en de Methodebeschrijving geeft 
de provincie Noord-Brabant een ultgebreide beschrijving van de ge
volgde werkwljze (lit. 1 en 2). 
De deelgebleden van de provlnclale karterlng warden hler als volgt 
genoemd: 
- omgevlng van Huls ter Heide1

; 

- de vloeivelden; 
- Moleneind-Molenstraat. 
De locatles van de deelgebieden staan aangegeven In figuur 5.4. 
De aangegeven indicatlewaarden van de vegetatletypen zijn tevens 
overgenomen ult de bovenstaande literatuur. 
In deze studie zijn alleen die aandachtssoorten betrokken die een 
lndlcatiewaarde hebben voor een bepaald milieu of landelljk zeer 
zeldzaam zljn. Appendix 5.1 geeft een overzicht van de lndicatlewaar
den. 

1 Eigendommen van Natuurmonumenten zijn niet door de provincie 
gekarteerd. 
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In 1975 zijn het Lelke- en het Plakkeven ge"inventarlseerd (lit. 3). De 
ligglng van deze vennen Is aangegeven op figuur 5.4. De vege
tatlesamenstelllng Is beschreven en vervolgens vergeleken met die van 
20 jaar daarvoor. Omdat er geen gegevens beschikbaar zijn over de 
ontwikkelingen na 1975 meet hler warden volstaan met deze beschrij
ving ult 1975 waarvan onduldelijk is in hoeverre zij nag actuele waarde 
heeft. De hler gepresenteerde vegetatiebeschrljving mag niet warden 
gezten als een betrouwbare weergave van de huldlge situatie, wel geeft 
zij een beeld van de potentiele natuurwaarden van deze beide vennen. 

De beschrljving van de huidlge situatle van het resterende deel van het 
studiegebied dat ten westen van de provinciale weg Tilburg-Loon op 
Zand ligt, is nagenoeg integraal overgenomen ult het onderzoek 
Afvalberglng Heidebloem/Spinder (lit. 4). ln het kader van de deelnota 
Landschap en Vormgeving van de afvalberglng Splnder Is in 1980 met 
veldbezoeken de vegetatie van het studlegebled in kaart gebracht. 

Beschrijvlnq huidige situatle 

Verspreiding milieu-lndicerende plantesoorten 
Per milieu-aspect warden enkele aangetroffen lndicerende plantesoor
ten genoemd. Vervolgens wordt aangegeven In welke gebieden de 
betreffende lndlcatles ztjn aangetroffen. De bronvermeldlng Is als volgt: 
1. provinciale vegetatlekarterlng 1989-1990 (lit. 2); 
2. onderzoek Afvalberging Heldebloem/Spinder (lit. 4), gegevens ult 

1980. Hlerblj Is het onzeker of de genoemde plantesoorten en 
vindplaatsen niet al genoemd zijn in de twee andere bronnen; 

3. tnventarlsatie Lelke- en Plakkeven (1975) (lit. 3). 

De verspreiding van de genoemde milteu-tndtcerende soorten zljn niet 
op kaart weergegeven, omdat de plaatsaanduldlngen onvoldoende 
nauwkeurig zijn weergegeven In de inventarisatlegegevens. In appen
dix 5.2 wordt de vtndplaats van de aandachtsoorten van de provincia
le kartering kart beschreven. 
Aangezien bij de verschillende karterlngen niet op dezelfde wijze 
aandachtsoorten zijn ge"inventarlseerd, geeft de hier gepresenteerde 
beschrijving alleen lnformatte over waar indtcatles voor een bepaald 
milieu-aspect wel zijn aangetroffen. Het is zeker niet gezegd dat 
daarbuiten geen indicatles voorkomen. 

Soorten van voedselarme omstandiqheden 
Wilde bertram (1) Kleine zonnedauw (2, 3) 
Pilzegge (1) Ronde zonnedauw (2, 3) 
Tandjesgras (1) Veenpluis (2, 3) 
Waternavel (1, 3) Gagel (3) 
Tormentil (1, 3) Knolrus (3) 
Vlottende bles (1) Witte waterranonkel (3) 
Blauwe knoop (1) Waterpostelein (3) 
Gaspeldoorn (1, 2) Drijvende waterweegbree (3) 
Klokjesgentiaan (2, 3) Veelstengelige waterbies (3) 

heidemij 
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Gebieden met een matige tot sterke indicatie voor voedselarme om
standigheden zijn: 
- de omgeving van Huls ter Heide (1); 
- het Leike- en het Plakkeven (1975) (3); 
- enkele lokaties bij de vloeivelden (1); 
- de resterende heidevelden (2); 

Soorten met een lndlcatle voor mineraalarm tot matlq mineraalrllk 
grondwater 
Vlottende bles (1) 
Gagel (3) 
Knolrus (3) 
Witte waterranonkel (3) 
Waterpostelein (3) 
Drijvende waterweegbree (3) 
Veelstengelige waterbies (3) 
Draadzegge (3) 
Snavelzegge (3) 
Waternavel (matig indicatlef) (1, 3) 
Veldrus (matlg indicatief) (1) 

Enige indlcaties voor deze omstandigheden zijn aangetroffen in de 
volgende gebieden: 
- het Lelke- en Plakkeven (1975) (3); 
- het natte graslandperceel ten zulden van het Lelkeven (1975) (3); 
- matig op enkele lokaties ten zulden van Huls Ter Heide (1 ). 

Soorten met een lndicatle voor mlneraalrlik grondwa:ter 
Holpljp (matlg lndlcatlef) (1) 
Adderwortel (1) 
Grote pimpernel (1) 

Gebieden met een matlge indicatie voor mineraalrijk grondwater zijn: 
- ten westen van Huls ter Helde zeer lokaal (1): 
- bij de vloeivelden (1). Uit de hydrologische gegevens blijkt dat hier 

geen sprake is van kwel van mineraalrijk grondwater, maar dat het 
oppervlaktewater zelf door de lozingsproducten mineraalrijk is; 

- zeer lokaal bij Molenelnd (1); 

Soorten van de Rode Liist 
Vlottende bies (1) 
Klokjesgentiaan (beschermd) (2, 3) 
Gaspeldoorn (1, 2) 
Witte waterranonkel (3) 

Globale beschrijving vegetatie (lit. 4) 
De vegetatiekaart (figuur 5.3) Is overgenomen van het onderzoek 
Afvalberging Heldebloem/Splnder (1989). De gegevens van de provin
ciale kartering zijn daarin nlet verwerkt omdat de exacte vindplaatsen 
niet bekend zijn en slechts zeer klelne stukjes als waardevol zijn 
genoteerd. Een weergave van de exacte verspreidlng van de vegetatie-

heidemij 
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typen in het Leike- en het Plakkeven In 1975 wordt nlet als relevant 
geacht, omdat deze niet de actuele situatie weergeeft. 

Bossen 
In het gebied liggen verschillende bas- en natuurgebieden (zie figuur 
5.4). De belangrijkste zijn: 

bosgebied Huis ter Heide en omgeving, inclusief drie vennen; 
- bosgebied Galgeneind; 
- bosgebled de Mast, direct ten noorden van de stedelljke bebouwing 

van Tilburg, nabij Kraaiven; 
- bas- en heidegebled het Lepelaerezand ten zuiden van de afvalber

glng Spinder; 
- diverse kleine boscomplexen In de nabljheid van de vloeivelden, 

aan weerszijden van de weg Tilburg-Loon op Zand. 
- Bosgebiedje in het deelgebied Molenstraat. 
De bossen hebben nauwelijks een natuurlijk karakter en de samenstel
ling Is dan oak voornamelijk bepaald door de aanplant. 

Loofbos komt in het studiegebied slechts op zeer kleine schaal voor, 
zoals in het Lepelaerezand en in het deelgebied Molenstraat. Het zijn 
slecht ontwikkelde Berken-Zomereikenbosjes met een ondergroei van 
varens en grasachtlge planten. Ze zljn kenmerkend voor een droog tot 
vochtig, voedselarm milieu. 

Het overgrote deel van de bossen bestaat ult soortenarme naaldhout
bossen, met een ondergroei behorend tot het Berken-Zomereikentype. 
Oak dit type Is kenmerkend voor een droog en voedselarm milieu. De 
grotere aaneengesloten bosgebleden zijn Galgenelnd, De Mast en 
Landgoed Huis ter Helde. 
Aan de randen van de boscomplexen en fangs de paden is er nag bij
menging met loofboomsoorten als Amerlkaanse elk, Ruwe berk, en 
Zomerelk en komen struiken voor als Vuilboom en Amerikaanse vogel
kers. In dichte bospercelen is geen ondergroei van betekenis aan
wezig; in de meer opener opstanden wordt een kruldlaag van grasach
tige planten aangetroffen waarbij Pijpestrootje plaatselijk overheerst. 

heidemij 
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Half-natuurlljke vegetaties2 

Deze vegetatles bestaan hoofdzakelljk uit heidevegetaties, waarbij 
onderscheld wordt gemaakt in droge heide (struikheide-Kruipbremver
bond) en natte heide (Dopheldeverbond). In het studiegebied warden 
echter ook overgangen tussen beide vegetatletypen aangetroffen. 
Tevens komen aanverwante vegetatietypen voor (ender andere met Pij
pestrootje) . Op Mn plaats werd in 1975 een oeverkruldvegetatle aan
getroffen. 
Deze halfnatuurlijke vegetatles zijn kenmerkend voor een zeer voed
selarm milieu. De kwetsbaarheid ten aanzien van voedselverrijklng is 
dan ook groot. 
Voor het hele studiegebled geldt dat de heldevegetatles gedeeltelljk zijn 
dichtgegroeid door zaailingen van voornamelljk Grove den en Berk. 

Droge heldevegetaties komen voor op de landgoederen Huls ter Heide 
en de Mast en op het Lepelaerezand. Het gaat om een betrekkelijk 
soortenarme dwergstruikengemeenschap met (korst)mossen. Het voor
komen van Klokjesgentiaan en Gaspeldoorn maakt deze vegetaties 
plaatselijk zeer bijzonder. 

Op enkele plaatsen warden natte heldevegetaties aangetroffen. Dlt 
vegetatietype is een relatief soortenrijke dwergstrulkengemeenschap met 
een moslaag bestaande uit veenmossen, bebladerde levermossen en 
algen. Plantesoorten die worden aangetroffen zijn onder andere Dop
helde, Veenbies, Veenpluis en Zonnedauw. 

Het natte grasland ten zuiden van het Lelkeven ligt lager dan de 
omgeving en staat perlodlek onder water. Dlt vegetatletype behoorde 
in 1975 nog tot de Oeverkruldklasse (Llttorelletea) met soorten als 
Egelboterbloem, Knolrus en de zeldzame Witte waterranonkel. Dlt duidt 
op aanwezigheid van voedselarm water. Aangezien er geen recentere 
vegetatiegegevens zijn, kan niet warden aangegeven in hoeverre dlt 
graslandje nu nog natuurwaarde heeft. Wei is duidelijk dat hler veel 
natuurpotenties liggen. 

Welnlg tot niet-natuurlilke vegetaties 
Deze vegetaties worden aangetroffen In gebleden die sterk worden 
be'invloed door menselijk bodemgebruik, zoals agrarische percelen 
(bouwtand, grastand, boomgaard) en de gronden ter plaatse van de 
afvalberging, de vloeivelden en de zandwinplaats. 

De cultuurgraslanden bestaan uit intensief beweide, zwaar bemeste en 
daardoor zeer soortenarme graslanden. 
De akkers bestaan doorgaans uit een monotone vegetatie van cultuur
gewassen; akkeronkruiden komen plaatselijk aan de randen van de per
celen voor. 

De vloeivelden kennen een regelmatige toevoer van slib- en humushou
dend afvalwater, dat enkele dagen boven het maaiveld staat alvorens 
het In de ondergrond verdwljnt. De vegetatle wordt voornamelijk be-

2 Het Leike- en Plakkeven zijn apart beschreven op pag. 14 
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paald door raaigrassen. Daarnaast komen enkele kruiden van open 
plaatsen en bouwland voor. 

De vegetatie op de afvalberging bestaat voornamelljk ult aangebrach
te soorten, zowel houtgewassen, struiken als grassen. 

De zandwinplas het Blauwe Meer wordt gekenmerkt door vrij stelle 
oevers en een grote dlepte. Vegetatie is vrl]wel afwezlg In de plas. 
Vanwege de grote diepte Is ontwlkkeling van een stablele vegetatle niet 
te verwachten. Het Blauwe Meer zal tot circa 1992 als zandwinplas in 
gebruik bli]ven. 

Verspreiding vegetatietypen over enkele deelgebieden (provinciale 
kartering 1989-1990) 
Alleen vegetatietypen met een zekere natuurbehoudswaarde, die tevens 
specifieke milieu- en/of beheersomstandigheden indlceren, zijn opge
nomen. Op figuur 5.2 is het inventarisatiegebled weergegeven. 

Graziqe vegetatles indlcatlef voor voedselarme omstandlgheden. waar
devol. mnvormlq 
Deze vegetaties komen nagenoeg alleen voor langs onverharde wegen. 
In de omgeving van Huis Ter Heide zijn zij regelmatiger aangetroffen. 
Het betreft voornamelljk vegetatles met Pljpestroot]e en Bochtlge smele, 
soms komt Struikhelde In grote dlchtheden voor. 
Blj de vloeivelden komen daarnaast vegetaties met Schapezuring, 
Schapegras en/of Gewoon biggekruid voor. 

Veqetatles van akkers en andere plonierssltuatles. waardevol. lllnvormlg 
In het noordelijk deel van Huls ter Heide is langs een akker een korte 
strook met een soortenrl]ke vegetatle van akkeronkrulden als Melganze
voet en Akkervlooltje aangetroffen. 

Veqetatles van slootkanten, qrondwaterafhankelllk. waardevol. IHnvormig 
Bij de vloeivelden komt een zeer korte strook met Gladde witbol, 
Kruipende boterbloemen en Ruw beemdgras voor. 

Moerasvegeqetaties. qrondwaterafhankelllk. waardevol. vlakvormig 
In deelgebied Molenstraat liggen enkele poelen en vennen met een 
vegetatie met Bltterzoet. 

Graslandvegetaties. extenslef beheerd. welnlq natuurwaarde, vlakvormlg 
Tussen de vloeivelden liggen twee kleine vlakken met vegetaties met 
soorten als Witte klaver, Gewoon struisgras, Greppelrus, Rood zwenk
gras en/of Schapezuring. In hetzelfde gebled komen deze vegetaties 
ook lijnvormig voor. 

Meer gedetailleerde beschrijving van de vegetatie van het Leikeven 
en het Plakkeven uit 1975 (lit. 3) 

Landgoed Huls Ter Helde 
Het landgoed Huis ter Heide, bestaande uit diverse naaldhoutcom
plexen, landbouwgronden en twee vennen, is sinds 1976 eigendom van 
de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten (totale opp. 633 ha). 

heidemij 
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Het gebied is vrlj toegankelljk op wegen en paden, met uitzonderlng 
van enkele gedeelten random het Lelkeven en het Plakkeven die niet 
toegankelijk zijn. Bij aankoop waren de naaldbossen zeer soortenarm 
en weinlg gevarieerd, doordat er sprake was van een eenzljdlge leef
tijdsklasse-opbouw (lit. 5). 
In het bosgebied bevindt zich een kleine, ondiepe, door leemwinning 
ontstane plas, die na beelndlglng van de exploitatie Is aangekocht 
(circa 1978). Natuurmonumenten wil deze plas tot een natuurlljk ven 
ontwikkelen. Tot nu toe wordt het ven als 'Mllleubouw' betiteld (zie 
flguur 5.4). De oevervegetatle bestaat ult Pltrus en blezen en at en toe 
komt Zonnedauw voor (lit. 6). 

De meest recente vegetatiebeschrijving van het landgoed dateert uit 
1975 en is beperkt tot de vennen het Leike- en het Plakkeven (lit. 3). 
Het Leikeven is 12 ha groat. Het Plakkeven heeft een grootte van ca 
9 ha en bestaat ult twee vendelen die nlet met elkaar in verblndlng 
staan. Het westelljke deel valt 's zomers droog. 
Zowel blj het Lelkeven als bij het Plakkeven vond veel opslag plaats 
met houtige gewassen. Bovendlen waren in 1975 de meeste karakteris
tleke vegetatletypen slecht ontwikkeld. Vermoedelijk is dlt te wi]ten aan 
de inlaat van voedselrijk water in de vennen en aan het regelmatig 
droogvallen van grote delen van de vennen. Bi] vergelljking van de 
vegetatieopnamen uit 1975 met die uit 20 jaar daarvoor bleek dat in 
het verleden nog een goed ontwikkelde Oeverkruidvegetatle aanwezig 
was. De zeldzame soorten Oeverkruld en Waterlobella waren in de 
tussentijd verdwenen ten gunste van de veel algemenere soorten 
Pitrus, Krulpend struisgras en Gewone waterbles. 
In 1975 zljn de volgende vegetatles aangetroffen: 
- vegetaties met Pijpestrootje dominant en veal opslag van houtige 

gewassen. In het Lelkeven en het Plakkeven in tamelijk grate 
oppervlakten en vaak op de meest droge delen. Doorgaans duldt de 
vegetatiesamenstelling op storing van een heldevegetatie, in het 
Plakkeven zljn deze vegetaties minder gestoord. Sams komen Klok
jesgentiaan of Gagel voor, soorten die gebonden zijn aan een 
voedselarm milieu; 

- vegetatles met Pitrus als dominante soort. Op de overgang van land 
naar water, in het Leikeven en het Plakkeven. Een storingsgemeen
schap die duidt op voedselverrljking van het venmllieu; 

- heidevegetaties met Dopheide en Struikheide dominant. Regelmatig 
komt opslag voor. Op paden zljn tamelljk bijzondere soorten als 
Ronde en Kleine zonnedauw aangetroffen. Alleen In het Leikeven 
onderscheiden; 

- soortenarme rietvegetaties. Deze vegetaties komen vooral voor op 
plaatsen waar sioten voedselrijker water ult de omgeving op het ven 
afvoeren. In het Leikeven en het Plakkeven; 

- vegetaties met veel Snaveizegge. In het Lelkeven en het Plakkeven. 
Sams is de vegetatle soortenrijker, een enkele keer Is In het 
Leikeven het bijzondere Waterpostelein aangetroffen; 

- op plaatsen met veel organisch sllb komen zeer soortenarme Lis
doddevegetaties voor, zowel in het Leikeven als het Plakkeven; 

- aan de rand van de meest noordelljke plasjes van het Leikeven 
komt Veenpiuis regelmatlg voor en Is Knolrus soms aangetroffen. In 
het Plakkeven komen verspreid vegetaties met Veenpluis voor in 
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combinatie met Waterveenmos en Draadrus of met Snavelzegge. 
Veenpluis, Knolrus en Waterveenmos hebben een voorkeur voor 
voedselarm water. Draadzegge en Snavelzegge komen in iets 
voedselrijker water voor dat tevens iets verrijkt is met mlneralen; 

- nog meer In het water komen In belde vennen In alle plasjes vege
tatles met Gewone waterbies. Knolrus en/of Waterveenmos voor. Dit 
zljn kenmerkende soorten voor zeer voedselarme vennen; 

- in de dlepere delen van het open water van het Plakkeven met veel 
organisch slib komt de Water1elle veel voor. Het voorkomen van 
deze soort duidt doorgaans op een voedselrijk milieu; 

Behalve bovengenoemde vegetatles komen de volgende soorten lokaal 
zeer veel voor: 
- Wateraardbei, een indicator voor voedselarme wateren die enigszins 

verrijkt zijn. Deze indicator komt voor in het Leikeven en Plakkeven; 
- Veelstengellge waterbies, vaak In comblnatie met Waterveenmos. 

Veelstengelige waterbles ls gebonden aan voedselarm en mlneraal
arm tot matig mineraalrljk grondwater 

- Drljvende waterweegbree komt op Mn plaats van het Lelkeven nog 
massaal voor, een soort ult het oeverkruldverbond en gebonden aan 
voedselarm water. 

Het is niet bekend in hoeverre de vegetatie van de vennen sinds 1975 
is veranderd. 

Fauna 

Baslsgegevens 
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de broedvogels, reptle
len, amflbieen en zoogdleren. De keuze voor deze dlergroepen Is ge
baseerd op het felt dat het studiegebied voor deze dieren van waarde 
(lit. 7) is en dat deze diergroepen kwetsbaar zljn voor veranderingen 
in het milieu. Een tweede reden Is dat de verspreidlngsgegevens over 
deze diergroepen toegankelljk zijn. De broedvogelgegevens zijn boven
dien gebiedsdekkend beschlkbaar. 

Broedvogels 
Figuur 5.5 geeft een overzlcht van de herkomst van de inventarisa
tiegegevens. 
Het studiegebied is in 1983-1987 door de provincie onderzocht op het 
voorkomen van broedvogels. Het betreft een globale karterlng waarbij 
tijdens een aantal maanden het gebled drle keer Is bezocht. Tljdens 
deze bezoeken zijn alle bljzondere vogelsoorten lngetekend. 

heidemij 
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De provincie heeft zich hierbij beperkt tot het agrarisch gebied; de 
natuur-/bosgebieden grater dan 20 ha zijn niet onderzocht. De ver
spreiding van de soorten is nauwkeurig op een topografische kaart 
weergegeven. Deze stippenkaarten geven het relatieve belang aan van 
een gebied voor de onderzochte soorten. Een concentratle van stippen 
wit zeggen dat er in dat terrain meer indlviduen voorkomen dan el
ders. Aan de stippen mogen geen ultspraken over exacte aantallen 
warden ontleend. 
Als aanvulling op deze inventarisatiegegevens is gebrulk gemaakt van 
een inventarisatie in 1987 van het hele studiegebied, inclusief de 
bossen (lit. 6). Ongenae heeft de soorten die als minder algemeen of 
bljzonder betiteld kunnen warden in een tabel weergegeven. De ver
sprelding van 11 soorten wordt door hem nader besproken. 

De verspreidingsgegevens van de provincie en van Ongenae zijn in 
tabel 5.1 weergegeven. Het studlegebied is daarvoor verdeeld in vier 
biotopen, die als karakterlstlek voor het gebied en voor bepaalde 
vogelsoorten kunnen warden beschouwd: moerassen en vennen, de 
vloeivelden, open agrarisch gabled, bos en kleine bosjes. 
De soorten zijn ook ingedeeld naar hun karakterlstleke blotoop. Binnen 
de categorie 'bosvogels' Is aangegeven in hoeverre de soorten een 
relatle hebben met open rulmtes. In navolging van Opdam & Schot
man (lit. 8) is onderscheid gemaakt tussen soorten die een relatie 
hebben tussen het bosperceel en de wijde omgeving (rust- en foura
geergebleden) of leven op de grens van open ruimte en opgaande be
groeilng (houtwallen, bosranden) (1) en soorten die nagenoeg alleen 
in bossen verblijven (2). Zle hlervoor oak lit. 12. 
Blj deze tabel meet wel uitdrukkelijk worden vermeld dat er geen 
sprake is van een weergave van de hele broedvogelbevolklng; alleen 
de bijzondere en minder algemene soorten zijn opgenomen. Bovendien 
is dus vaak niet duldelijk of de door de provincie ge'inventariseerde 
vogelsoorten ook in de bossen voorkomen. 
Soorten die door Ongenae wel zijn aangetroffen, maar waarvan hi] de 
verspreidlng niet nader heeft aangegeven, zijn apart vermeld. 
Vervolgens wordt kart aangegeven wat de betekenls ls van het gebied 
voor de vogels. 
In appendix 5.3 is een volledlge inventarisatie ult 1980 van de vogels 
van het Leike- en het Plakkeven opgenomen. 

Amfibieen, reptielen en zoogdieren 
De versprelding van amblbleen, reptielen (samen herpetofauna 
genoemd) en zoogdieren Is ontleend aan de bestanden van het BIC 
te Arnhem (Biogeografisch lnformatie Centrum). Bij het gebruik van het 
gegevensbestand van het BIC moet met de volgende beperkingen 
rekening warden gehouden: 
~ de gegevens zijn niet systematisch verzameld; het bestand is opge

bouwd uit een verzameling Iossa waarnemingen. Dit houdt in dat 
wanneer een soort niet genoemd wordt in een uur- of kllometerhok, 
dit nlet zonder meer lnhoudt dat de betreffende soort dan ook niet 
in het gebied voorkomt; 

- de verspreidingsgegevens zljn op een zeer grove schaal weergege
ven, zodat het onmogelijk ls om het studiegebied in deelgebieden 
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op te splitsen met karakteristleke diergroepen. Blj enkele waarnemln
gen wordt het begroeiingstype vermeld; 

- er worden geen aantalsopgaven gedaan van de aangetroffen 
soorten. 

Het bestand geeft dus wel een geed overzicht van de fauna die in 
ieder geval in het onderzoeksgebied aanwezig. De gegevens zijn ech
ter nlet geschikt om verspreiding en aantalsdichtheid van de fauna af 
te lelden. 

Beschrl!ving huidlqe situatle 

Broedvogels 

Tabel 5.1: Verspreidlng van bljzondere en minder algemene broed
vogels in het studlegebied (Provinciale lnventarlsatle, 1983-
1987, lit. 6 (gegevens uit 1987)) 

VENNEN VLOEl OPEN KLElN GROTER 
MO ERAS VELD EN GEBIED BOSJE BOSl 

ilater/moeras 
Dodaars2 ** 
Slobeend2 ** 
Zomer ta ling I -
Wintertaling ** 
Kuif eend * 
Tafeleend -
Water snip I * - -
Porseleinhoen2 I -
Waterral * 
Rietgors3 ** -
Kleine karrelU.et ** 
Open agrarisch gebied 
Patri js I - ** 
Kwartel2 * 
Gra81Dus2 I * ** * 
Gele kwikstaart -
Graspieper * 
Veldleeuwerik * -
Roodborsttapuit -
Wulp2 ** 
Grutto I * ** 
Scholekster - ** 
Kievit ** ** 
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Bossen 
Relatie wijde 2!!!8eving 
Holenduif ** • 
Tortelduif ** * Gekraagde roodstaart - -
Boompieper * -
Bosrietzanger * * Geelgors I -
Grote lijster * Zwart:e specht:2 * * Groene specht - * Buizerd * Sperwer2 - * Ransuil * St:eenuil -
Torenvalk - * Boomvalk - -
Hout:snip -
Gesloten bos 
trU!shek3 * Vuurgoudhaan2 - ** Goudvink * -
Boomkruiper * Wielewaal * Nachtegaal - -
Grote bonte spec ht: * * 
LEGENDA TABEL 1 
l De grotere bosgebieden zijn niet door de provincio gernvent:ariseerd 

aoorten die niet van een 2 of J zijn voorzien, kunnen hier dua wel 
voorkomen hoewel ze in de tabel niet in die kolom voorkomen. 

2 Soort: door de provincie en door Ongenae gernventariaeard. 
J Soort alleen door Ongenae geinvent:ariseerd. 
I Soort die voorkomt op de nationals lijst van met uitroeiing 

bedreigde of gevaar lopanda vogelsoorten (lit. 9) 
- Soort zeer weinig waarganomen . * Soort regelmatig i n gebied waargenomen. 
** Soort op veel l okaties in gebied waargenomen. 

De volgende bijzondere en minder algemene broedvogels zljn in 1987 
verder nag aangetroffen (lit. 6) : Havlk, Wespendlef, Koekoek, Braam
slulper, Fluiter, Grauwe vllegenvanger, Zwarte roodstaart, Appelvink en 
Kneu. 

Ult de tabel wordt duldelljk dat het studiegebled een grate waarde 
heeft voor de broedvogelbevolking. Ongenae (lit. 6) geeft een korte 
schets van de ontwlkkeling van de broedvogelbevolklng In het studle
gebied: 
- In 1987 zijn 84 soorten als broedvogel vastgesteld, hetgeen landelijk 

gezien veel is. Zeven soorten staan op de Rode lijst van bedreigde 
en karakteristieke vogels in Nederland; 

- ten opzichte van de jaren zestig lijken vooral bosvogels vooruit te 
gaan, zoals Havik, Buizerd, Zwarte specht, Bosun, Vuurgoudhaantje 
en Kruisbek. Van de laatste soort waren tot 1987 zelfs nag geen 
broedgevallen in Midden-Brabant bekend. Ook de Zwarte specht 
komt steeds meer voor. Verwacht wordt dat deze soort nog meer 
zal toenemen met het ouder en structuurrijker warden van de 
bossen op het landgoed Huls ter Heide; 

- de situatle voor de moerasvogels is verbeterd omdat er plasjes bij 
zijn gekomen. Bovendien was er in 1987 een nat voorjaar. Het 
voorkomen van de Dodaars en het Porseleinhoen houdt hiermee ver
moedelijk verband. De laatste soort was daarvoor nooit als broed
vogel vastgesteld in het studiegebied. 
Ook de ruige begroeiing van het Leikeven en het Plakkeven is 
gunstig voor vogels; 
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- bij de waterzuivering en de vuilnisbelt zijn veel territoria van de 
Grasmus vastgesteld. De grasmussen bevonden zlch daar in ruige 
overhoekjes en In een parkachtig landschap dat ingericht is na 
beeindiging van het storten van huisvuil; 

- in vergelijking met tien jaar daarvoor was het Korhoen in 1 987 
verdwenen. 

Ambifieen en reptielen 
In tabel 5.2 is aangegeven welke soorten amflbleen en reptielen in het 
studiegebied zljn aangetroffen (gebaseerd op gegevens van het BIC). 
De gegevens zljn alleen kwalitatief (al dan niet voorkomen van een 
soort). De waarnemingen komen uit de jaren 1981 t/m 1988. 

Tabel 5.2: In het studiegebied aangetroffen amflbieen en reptielen (BIC) 
en een algemene omschrijving van biotopen (lit. 30) 

Soort Voorkomen Biotoop 
(landelijk) 

Ambif iel!n 
Gewone pad algemeen k.leinschalig, gedifferen-

tieerd landechap 
Rugstreeppad niet algemeen k.ale zandgronden, grenzend 

aen laag gelegen vochtig 
terrain 

Bruine kikker algemeen ondiepe wateren in weide-
gebieden, beekdalen 

Kleine groene kikker algemeen allerlei wateren 
Middelste groene kikker algemeen allerlei wateren 
Groene kikker onbepaald algemeen allerlei wateren 

Reptiel.en 
Ring slang niet algemeen vochtige, waterrijke gebie-

den 

Alie waarnemingen komen uit het Galgenelnd, de omgeving van de 
vennen of het Blauwe Meer. Hieruit mag dus geconcludeerd warden 
dat deze gebleden waardevol zijn voor amblfibieen en reptielen (zie 
ook lit. 7). Onduldelijk is in hoeverre de rest van het onderzoeksgebied 
dieren ult deze groepen herbergt. 
De enige minder algemene soorten die zijn aangetroffen zijn de Rug
streeppad en de Ringslang. Van beide soorten is slechts Mn waarne
ming bekend. 

Zoogdieren 
In bijlage 5.4 is aangegeven welke soorten zoogdieren in het studie
gebied voorkomen. Het betreft een selectie uit het gegevensbestand 
van het Biogeografisch lnformatie Centrum (BIC) te Arnhem. De waar
nemingen zijn gedaan tussen 1980 en 1986. 
De enige minder algemene zoogdieren die zijn aangetroffen zijn: 
Bunzing, Hermelijn en Wezel. Deze dieren zijn een aantal keren waar
genomen. 
Aangezien de verspreidingsgegevens in uurhokken zijn weergegeven 
kan niet worden afgeleid welke delen van het studiegebied veel waarde 
hebben voor de zoogdieren. Het studiegebied lijkt in zijn geheel geen 
bijzondere waarde te hebben voor de zoogdieren. Uitgaande van 
hetgeen bekend is over de biotoopeisen van diverse soorten mag wor-
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den aangenomen dat het overgrote deel van de zoogdleren In de 
bossen zal voorkomen. 

1. 1 .4 Beleidsaspecten 

In verschlllende beleidsnota's wordt aan gedeelten van het het stu
dlegebied een speclale status toegekend vanwege de aanwezlgheld van 
relatief grate ecologlsche en/of landschappelljke waarden. 

Streekplan Midden en Cost-Brabant. PartHHe herzlenlng (1985) Oit. 
10) 
- het open argrarlsch gebled ten zuiden van Galgenelnd maakt onder

deel ult van een weldevogelgebied (indlcatle); 
- alle bosgebieden worden aangewezen als bosgebled met natuur

waarde; 
- ten noorden van het studlegebied llggen de Loonsche en Drunen

sche duinen. Dit gebied is aangewezen als Natlonaal Park (indicatle). 

Als criterium voor het bepalen van het belang van weidevogelgebie
den geldt dat de dichthefd, dat wil zeggen het aantal broedparen per 
ha, een bepaalde norm dfent te overschrijden. Deze norm is verschil
lend voor de afzonderlljke soorten. De normen zijn tot stand gekomen 
op basis van een lnschattlng per soort van de zeldzaamheid en de 
mate van achteruitgang op landelljk nlveau en in Midden en Oost
Brabant, alsmede op basis van de gevoellgheid van de soort voor 
diverse ontwlkkellngen In het agrarlsch gabled. 
Het gebied ten zulden van Galgenelnd is van groat belang voor de 
Grutto en de Wulp. Met name de normen voor de Wulp worden ruim 
overschreden. 

Natuurontwikkelingsplan voor de provincle Noord-Brabant (1990) 
(lit. 7) 
In het Natuurontwlkkelingsplan is de visie op de gewenste landschap
pelijke en ecologische hoofdstructuur in de provincie uitgewerkt. De 
gewenste ecologische hoofdstructuur zal zoveel mogelijk warden opge
bouwd vanuit ecologische uitgangspunten. Zlj zal moeten warden 
opgebouwd uit elementen van de nag bestaande structuur op zo'n 
wljze dat verbroken ecologlsche relatles hersteld warden en ontbreken
de delen warden aangevuld. 
De gewenste ecologische structuur is een samenhangend netwerk van 
kern- en ontwikkelingsgebleden (gebieden met veel potenties), geba
seerd op ecologische, geomorfologlsche, hydrologlsche en biotlsche 
relatles. 

Kerngebieden zijn gebieden met een hoge concentratle aan natuur
waarden die door de provlncie van belang warden geacht. Deze 
kerngebieden vervullen een functie als leefgebled voor een groat aantal 
plante- en dlersoorten of voor een bepaalde diersoort. Als de julste 
ablotische en anthropogene omstandlgheden daar aanwezig zijn, 
kunnen de soorten zlch in de kerngebleden duurzaam handhaven en 
zlch van daaruit naar andere (kern)gebieden verspreiden. Te bescher
men en te ontwikkelen kerngebieden in het studiegebled zijn: 
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- landgoed Huis ter Helde (natuurkerngebied); 
- Leike- en Plakkeven (amfibleen en reptielen); 
- open gebled ten zuiden van Galgenelnd (weidevogels) . 

In het plan warden per stroomgebied de knelpunten en ontwikkellngs
perspectleven aangegeven. Het studlegebied Hgt deals in het stroom
gebled van de Donge. In dit gabled is nauwelljks sprake van een 
ecologische hoofdstructuur: er llggen slechts enkele kleine kerngeble
den. Ontwikkellng van de ecologische hoofdstructuur wordt In het 
studiegebled niet voorgestaan. 

Natuurwaardenkaart 1988 (lit. 11) 
Ten behoeve van het opstellen van het Natuurbeleidsplan was het 
wenselijk een actueel overzicht te hebben van de natuurgebieden en 
de overige vanuit natuurbeleidsoogpunt belangrijke terreinen in 
Neder1and. In het studlegebied liggen de volgende waardevolle gebie
den: 
- het weldevogelgebied ten zuiden van Galgeneind; 
- alle bossen en struwelen; 
- de heidevelden het Lepelaerezand en de omgeving van het Leike-

en Plakkeven. 

Onder helde vait nat en droog heideterreln, lnclusief vergraste helde. 
De ondergrens is 5 hectare en de mlnimale breedte is 50 meter. 
Bosopslag Is maxlmaal 20%. 
De categorle bos en struweel omvat bossen In rulme zln, incluslef 
productlebos en nleuwe aanplant. De ondergrens Is 5 hectare blj een 
breedte van 75 meter. 

Huidige en potentiele natuurwaarden 

Uit de inventarisaties in paragrafen 1.1.2 t/m 1.1.4 blljkt dat de 
volgende deelgebieden natuurwaarde hebben: 
- landgoed Huis ter Heide (flora en vegetatle, broedvogels, amflbleen 

en reptlelen). Hoewel er geen recente lnventarisatlegegevens van het 
Leike- en het Plakkeven beschikbaar zljn, mag aangenomen warden 
dat de huldige waarde nog relatief hoog is. Wei is er sprake van 
een sterke aantasting, voornamelijk als gevolg van verdroging en 
verzuring van het venmilleu (lit. 13). De verrulglng (mede veroorzaakt 
door de verdroging) heeft positieve effecten op de broedvogelbevol
king maar daar staat tegenover dat de bijzondere water- en moeras
vegetatle verdwenen Is; 
het natte graslandje ten zuiden van het Lelkeven. Hier gelden 
dezelfde kanttekeningen als blj het Lelke- en het Plakkeven; 
het helde- en bosgebled Lepelaerezand; 
de bosgebieden Galgeneind en de Mast (broedvogels); 
het open gebied ten zulden van Galgeneind (weldevogels); 

Doorgaans hebben natte gebieden of open water veel potentles wat 
natuurwaarde betreft (de hoge grondwaterstand is het gevolg van kwel 
of van een belemmerde afvoer van het regenwater). De volgende 
gebieden kunnen genoemd warden: 
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- Het Leike- en het Plakkeven, het hierboven genoemde graslandje en 
de nabije omgeving van de vennen zijn de enige gebieden waar 
grondwater de vegetatleontwlkkeling bei'nvloedt (flguur 5.6). Kwel
sltuaties treden echter slechts tijdelljk op; 

0 het ven 'Mllleubouw' in het landgoed Huls ter Helde; 
De potentles van de zandwlnplas Het Blauwe Meer zijn gering, gezlen 
het felt dat er sprake Is van steile aevers en een grate waterdiepte. 

Daarnaast hebben alle huldige bosgebieden potentiele natuurwaarde. 
De natuurwaarde zal toenemen bij een meer gevarieerde begroeling. 
In hoeverre het Lepelaerezand momenteel natuurwaarde heeft kan nlet 
uit de inventarisatiegegevens warden opgemaakt, wel is duidelijk dat 
de potentiele waarde groat is. 

1. 1.6 Effecten van huidige activiteiten rand stortplaats Spinder 

lnleiding 
Omdat er geen gerlcht onderzoek heeft plaatsgevonden naar de effec
ten van de huidige activitelt op het biotisch milieu, kunnen in daze 
paragraaf alleen de mogelljke bedreigingen aangegeven warden. 

Effecten kunnen optreden als gevolg van (Richtiijnen startnotltie 
ultbreiding capaciteit stortplaats Spinder) : 
- verlaging van het grondwater; 
- emlssie via boclem, water en lucht; 
- het aantrekken van bepaalde soorten planten of dleren; 
- het optreden van zwerfvuil (als gevolg van verwaailng en/of ver-

spreldlng door vogels) . 

Grondwaterstandsdallng 
Uit de inventarisatle van de huldige ablotlsche sltuatie blljkt dat de 
huidige activitelt geen grondwaterstandsdallng bulten de stortlocatle tot 
gevolg heeft. 

Emissie via bodem. water en lucht 
Er vindt op dlt moment geen benedenstroomse verspreiding piaats van 
grondwaterverontrelnigingen die aanwezig zljn onder het start (zie 
bijlage 2). De grondwaterkwaliteltssltuatle wordt als stable! beschouwd. 
Een eventuele toekomstlge versprelding van grondwaterverontrelnigin
gen In benedenstroomse richting wordt voorkomen door de in de 
planvorming opgenomen beheers- en saneringsmaatregelen (lnterceptle
bronnen). Hierdoor wordt de grondwaterkwallteit van benedenstrooms 
gelegen gebieden niet door de aanwezigheid van het start bedreigd. 

Bij de bergingsbasslns/voormallge vloeivelden Is een vulltong geconsta
teerd. De vuiltong verspreidt zlch langzaam In benedenstroomse 
rlchtlng. De vuiltong bevat een verhoogd gehalte aan nutrlenten 
(anorganische stlkstofverbindlngen en chloride). Het Plakkeven en de 
nabij gelegen lage gebleden (zie figuur 5.6) zouden door deze 
grondwaterverontreiniglng op lange termijn bedreigd kunnen warden. 
De grondwaterkwaliteit onder de vennen kan op termljn negatief 
warden be'invloed. Momenteel bevindt de vuiltong zich op een afstand 
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van circa 150 meter van het Plakkeven. In bljlage 2 wordt nader 
ingegaan op het potentiele rislco. 
Emissle van stortgas vindt nlet plaats aangezien stortgasonttrekking 
plaatsvindt. 

Aantrekken meeywen 
Afvalverwerking, vooral storten van hulshoudelljke afvalstoffen, leldt in 
het algemeen tot een toename van het aantal meeuwen (en In mindere 
mate kraaien} op en random de stortplaats. Deze vogels kunnen 
negatieve effecten hebben op de omrlngende vegetatie als gevolg van 
voedselverrijking door uitwerpselen (guanotrofle). Vooral voedselarme 
vegetaties zoals vennen kunnen in sterke mate be'invloed warden door 
vogels die daar pleisteren en fourageren op de stortplaats. 
Met name op het Leikeven plelsteren veel Kokmeeuwen en oak de 
Zilvermeeuw komt regelmatig voor (zie appendix 5.3). Meeuwen vormen 
bovendien een bedrelglng voor de weidevogelstand, omdat zij de ei
eren prederen. Hoge concentratles meeuwen zljn oak In kwetsbare 
gebleden buiten het studiegebled waargenomen zoals Kampina en 
Landgoed Utrecht. Hier geldt dat niet aangetoond Is dat de stortplaats 
hiervan (deels) de oorzaak is. 

Zwerfvuil 
Tenslotte kan de aanwezigheld van de stortplaats negatleve effecten 
kan hebben door het optreden van zwerfvuil. Ook dlt is In het gebied 
niet aangetoond maar wel aannemelijk. 

Conclusles 
De huidige activltelten rond de stortplaats · hebben vermoedelijk de 
volgende nadellge effecten op het biotlsche milieu: 
- potentleel gevaar voor verontreiniglng van het Plakkeven via de 

vuiltong van de regenwaterbergingsbasslns/voormalige vloeivelden 
in het ondlepe water; 

- eutroflering van het Leikeven en andere voedselarme gebleden in en 
buiten het studiegebled door plelsterende meeuwen; 

- predatle van eieren van weldevogels door meeuwen, met name In 
het weidevogelgebied ten zulden van Galgenelnd; 

- het optreden van zwerfvull In het algemeen. 
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1.2 Autonome ontwikkeling 

1.2.1 lnleiding 

1.2.2 

In deze paragraaf zljn de (relevante) autonome ontwlkkelingen be
schreven. Voor zover mogell]k zljn de effecten van deze autonome 
ontwikkelingen op het biotisch milieu ingeschat en in kwalitatieve zin 
beschreven. 

Autonome ontwikkellngen kunnen op drie nlveaus ingedeeld warden. 
De samenhang tussen de nlveau's Is aangegeven In flguur 5. 7. 

NIVEAU 1 

NlVEAU 2 

Beleidsvoornemens 

v 

Autonome ontwikkeling van 
het abiotisch milieu 

v v 

NIVEAU 3 Autonome ontwikkeling van het biotisch milieu 

Figuur 5.7: Niveaus autonome ontwikkeling 

De autonome ontwlkkeling van het blotlsch milieu Is dus afhankelljk 
van zowel het gevoerde rulmtelijke beleld als van de autonome ont
wlkkeling van het ablotisch milieu. Voordat de ontwlkkellng van het 
blotlsch milieu beschreven kan warden, dienen deze twee aspecten 
bekend te zijn. 

Beleidsontwikkelingen 

lnleldlng 
In het kader van een onderzoek naar een locatle voor de stortplaats 
Splnder zijn de relevante beleldsontwlkkellngen samengevat in llteratuur 
6. Deze beleidsontwlkkelingen zijn in onderstaande weergegeven. 

Stadsrandplan Tllburq-Noord 
Mogelijk toekomstlge ontwlkkellngen blnnen het onderzoeksgebied zijn 
ondermeer weergegeven in het Stadsrandplan Tllburg-Noord (1988) (lit. 
14), een gezamenlljk plan van de gemeenten Tllburg, Loon op Zand, 
Berkel-Enschot en Udenhout en het Samenwerkingsverband Midden
Brabant. In dit plan wordt een visie gegeven op de toekomstige 
ruimtelijke structuur van het gebled Tilburg-Noord, als uitwerkingsplan 
van het lntergemeentelijk Structuurplan Midden-Brabant (1987) van het 
SMB (lit. 15). Gebaseerd op de actuele huidlge sltuatle zijn mogelijke 
en wenseli]ke toekomstige ontwikkellngen aangegeven. Mede aan de 
hand van deze nota warden onderstaand de te verwachten toekomstige 
ontwikkellngen blnnen het onderzoeksgebied In hoofdlijnen besproken. 
Flguur 5.8 geeft een schets van de toekomstlge ruimtelijke hoofd
structuur. 
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Bovendien zijn het landschapstructuurplan De Leyen (1988) (lit. 16) en 
het Landschapsplan Huis ter Heide (lit. 5) van belang. 

Gebiedenbeleid 
Het beleid van het Samenwerkingsverband, gericht op behoud en waar 
mogelijk ontwikkeling van waardevolle bos- en natuurgebieden, spitst 
zich binnen het onderzoeksgebled toe op de volgende locaties: 
- Leikeven; 
- Plakkeven; 
- Lepelaerezand; 
- Galgeneind; 
- bosgebled Huis ter Helde; 
- bosgebled de Mast; 
- klelnere boscomplexen aan weerszijden van de provinclale weg 

A261 . 

Verzurlngsbeleld 
Met name kwetsbare, voor verzuring gevoellge gebleden (ondermeer 
veroorzaakt door overbemestlng) verdienen daarbij bijzondere aan
dacht. Als rlchtlijn zou kunnen gelden dat dergelljke gebleden en hun 
directe omgeving gevrijwaard moeten blijven van bedrijven die zich 
toeleggen op lntensieve veehouderij. 
In het onderzoeksgebied betreft dit met name: 
- bosgebied Huis ter Helde en omgeving (waaronder Plakkeven en 

Leikeven); 
- kleine boscomplexen aan weerszijden van de A261; 
- bosgebled de Mast en omgeving. 

Ontwlkkeling natuurfunctles 
Binnen het onderzoeksgebled wordt In het kader van de gewenste 
ruimtelljke hoofdstuctuur met name gestreefd naar verdere ontwlkke
llng van de natuurfunctie van: 
- Lelkeven; 
- Plakkeven; 
- het Lepelaerezand; 
- landgoed Huis ter Heide. 

Extensivering landbouw 
Voor het gebled tussen Huis ter Helde en Vossenberg/Spinder dlent 
te warden bezien of extensivering van de landbouw ten behoeve van 
natuurontwlkkeling wenselijk en/of mogelijk Is. 

Bosontwlkkeling op voormallge vloeivelden 
Als belangrijkste nieuwe toevoeging wordt aanqemerkt het 100 ha bos 
op de vloeivelden ten oosten van de A261 . Naast de recreatieve- en 
de houtproduktiefunctie Is daarbij de natuurfunctie van belang. Men 
denkt hierbij aan een gemengd bos met zowel droge als natte milieus. 

Landinrichtlngspro!ecten 
In de omgeving van De Moer (ten westen van Huis ter Heide) en in 
de omgeving van Molenstraat (ten oosten van de voormalige vloeivel
den) zijn verzoeken ingediend voor landlnrichtlngsprojecten. 
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Landschapsplan Huls ter Heide 
Voor het landgoed Huis ter helde wordt vergrotlng van de structurele 
varlatle binnen de eigendommen voorgestaan, waarblj tevens de voor 
de oorspronkelijke omstandlgheden karakteristieke levensgemeenschap
pen ten dele warden hersteld (lit. 5). Het beheer van de bossen zal op 
een groot deel van de oppervlakte gericht zijn op geleldelljke omvor
mlng in het ter plekke thuishorende zogenaamde Berken-Zomer
elkenbos met een natuurlljke opslag. De vennen zullen moeten worden 
beschermd. Dlt kan door een bufferzone in te stellen. De omllggende 
landbouwgronden moeten - zodra deze pachtvrij warden - warden ver
schraald. lndlen nodig zullen sloten warden afgedamd. 

In het nieuw gecreeerde ven 'Mllleubouw' (zle voor llgglng flguur 5.4, 
gebled A.3) wordt getracht eenzelfde type ven te ontwlkkelen als 
vroeger het Leikeven. 

Landschapsstructuurolan De Leven 
Ook In het tandschapsstructuurplan De Leyen {1988), voor het gelljk
namlge landinrichtingsgebled ten oosten van de weg Tllburg-Waatwijk. 
wordt versterking van ecologische verbindingen benadrukt. 
In het kader van dit landschapsstructuurplan is een zogenaamd raam
werk opgesteld, bestaande uit droge en natte componenten. Hleraan 
gekoppeld warden hoog- en laagdynamische functles onderscheiden. 
Het gabled op de as Tllburg-Waalwljk vormt de westelljke begrenzing 
van het structuurplangebied en is gelegen op de centrale waterschei
dlng van Brabant. Het vormt derhalve een belangrljk onderdeel van het 
zogenaamde "droge systeem" blnnen het totale raamwerk (droge bos
sen) en ligt bovendlen nadrukkelljk blnnen de stedelljke lnvloedssfeer. 
Het Is een zeer dynamlsch gebled met diverse bodemgebrulksvormen 
(lntensleve recreatle, bos- en natuurgebled, lnfrastructurele voorzienin
gen, diverse stededelljk elementen). 

1.2.3 Autonome ontwikkeling abiotisch milieu 

Blj autonome ontwikkellng wordt het start ge'isoleerd door een 
bovenafdlchting. Emlssies van stoffen naar het omringende milieu zullen 
hlerdoor niet optreden. De kwallteit van het abiotlsch milieu zat 
hlerdoor niet veranderen. 
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Autonome ontwikkeling biotisch milieu 

Autonome ontwlkkellng mllleukwalltelt studlegebled 
Als gevolg van de voorziene ruimtelijke ontwikkelingen binnen het 
studiegebled warden de volgende ontwikkelingen In de kwalltelt van het 
biotisch milieu verwacht: 
- na het afwerken van het start met een lsolerende bovenafdichting 

zullen de negatieve effecten van de exploitatie van het start zijn 
opgeheven. Negatieve effecten op het biotisch milieu door de 
exploltatie zijn: 

eutrofiering van vennen door pleisterende meeuwen; 
predatie van eieren van weidevogels door meeuwen; 
aantrekken van maaien en rattan; 
enige rustverstoring door geluid voor vogels (met name wulp) en 
zoogdieren in naaste omgeving; 
het incidenteel optreden van zwerfvuil bulten de stortlocatie. 

- de voorgestelde vergroting van het bedrljventerrein Vossenberg vindt 
plaats in of nabij het weidevogelgebied. Deze ontwlkkeling zal dan 
oak negatieve lnvloeden hebben op de weidevogelstand; 

- de (werkzaamheden bij de) landinrichtingsprojecten kunnen leiden tot 
aantasting van het biotisch milieu ter plaatse. Grotere natuurwaarden 
zullen echter niet aangetast warden; 

- de vegetatle van het landgoed Huis ter Helde kan zich redelljk goed 
ontwikkelen als gevolg van de meer beschermde status en het 
landschapsplan van dat gebied; 

- een eventuele extensiverlng van de landbouw In het gebled tussen 
Huis ter Heide en Vossenberg/Spinder zal een posltlef effect hebben 
op het biotlsche milieu; 

- aanleg van bas op de huidige vloeivelden ten oosten van de weg 
Tilburg - Loon op Zand zal op den lange duur de natuurwaarde van 
het gebied kunnen vergroten. 

Autonome ontwikkellng algemene mllieukwallteit Noord-Brabant 
De autonome ontwikkeling van het abiotisch mllleu kan leiden tot de 
volgende ontwikkeling van het kwallteit van het biotisch milieu: 
- verdroging, verzuring en vermesting van het milieu, processen die 

in het studiegebied voort zullen gaan, hebben zeer nadelige effecten 
op voedselarme, vochtlge gebieden zoals vennen en vochtige heide 
en bossen. Door vergrassing en verruiglng verdwijnen zeldzame 
plante- en diersoorten. Ondanks het felt dat maatregelen getroffen 
kunnen warden, werken bovengenoemde processen in Noord
Brabant dermate ver door, dat kwaliteitsverlles van voedselarme 
vochtlge vegetaties zal blijven optreden. Oak de herpetofauna zal 
daardoor onder druk blijven staan; 
droge voedselarme gebieden zullen oak In de nabije toekomst nade
lig be'invloed blijven warden door verzurlng en voedselverrijking; 
de zoogdierenfauna zal waarschijnlijk weinig veranderen door ver
anderingen in het abiotische milieu; 
de ontwikkeling van de broedvogelfauna is moeilijk te voorspellen. 
Bepaalde kwetsbare en veeleisende soorten warden bedreigd door 
de achterultgang van specifieke biotopen. Andere soorten proflteren 
van menselijke invloeden, verruiging en vergrassing. 
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In het algemeen kan gesteld worden dat het biotlsch milieu Jn de 
nabije toekomst in waarde achteruit zal gaan. De algemene milleukwali
teit in Noord-Brabant is relatlef slecht en zal voorlopig ook zo blijven. 
Alleen in de gebieden met een status natuur of waar natuurontwlkkellng 
accent krljgt zljn er betere kansen. 
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2 Gevolgen voor het milieu 

2.1 Gevolgen bij aanleg 

2. 1.1 Voorkeursalternatief 

2. 1. 1. 1 Vegetatie 

Blotoopverlles 
Door de lngreep verdwijnt een klein sparrenbosje (ca. 2 ha) gelegen 
op Splnder. De betekenis van dlt bos voor vegetatle en fauna Is 
gering. 

Emlssies van stoffen via water. bodem en lucht 
In de normale situatie treden geen emissles van stoffen via het 
grondwater op oppervlaktewater op. In de calamiteitssituatle kan een 
beperkte hoeveelheid percolaat terecht komen in het grondwater. Een 
verdere ultbrelding naar de omgeving wordt door beheersmaatregelen 
voorkomen. Grondwaterverontreiniglngen warden door saneringsmaatre
gelen verwljderd. Emissies van stortgas naar de lucht treden niet op, 
aangezlen stortgasonttrekking plaats vindt. De overige luchtemissies bij 
de aanlegfase hebben geen merkbare effecten op de flora en fauna, 
aangezlen de grootte-orde ervan ulterst gerlng is (zle bljlage 4). 

Grondwaterstandsverlaqlng 
In en direct rand het Lelkeven en Plakkeven treedt geen grondwater
standsdallng op. De grondwaterstandsdaling tijdens de aanlegfase heeft 
daarom geen verdrogingseffecten in de vennen tot gevolg. In het 
landbouwgebled treden geen grondwaterstandsdallngen op. Daardoor 
zal er geen sprake van landbouwschade zljn. 

Aantrekken van planten 
Op voedselrijke substraten, zoals pas gestort of oud atval, kunnen zlch 
op grote schaal ruigtevegetatles ontwlkkelen van inheemse plantensoor
ten (bijvoorbeeld ganzevoet, bijvoet, distels) en uitheemse plantensoor
ten. Voorwaarde hiervoor Is dat het substraat gedurende langere tijd, 
dat wll zeggen een tot enkele jaren, onberoerd blijft llggen. Aangezien 
zowel het afgraven als het opnieuw storten van het atval ult Spinder 
II In een snel tempo plaatsvindt, is een omvangrljke ontwlkkeling van 
ruigtevegetaties niet te verwachten. 

Zwertvuil 
Gezien de in het algemeen vochtige toestand van het te ontgraven 
atval zal weinig verwaaling optreden. Oak door vogels en andere 
dleren zal weinig atval verspreid warden, gezlen het gerlnge voedsel
aanbod. 
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2.1. 1.2 Fauna 

Biotoopverlles 
Door de ingreep verdwijnt een klein sparrenbosje (ca. 2 ha) gelegen 
op Spinder. De betekenis van dit bos voor vegetatle en fauna is 
gerlng. Voorts gaan ruige begroeiingen verloren waarln de grasmus 
thans algemeen voorkomt (ca. 15 territoria). 

Emlssles van stoffen via water. bodem en lucht 
In de normale situatie treden geen emissles van stoffen via het 
grondwater of oppervlaktewater op. In de calamiteitssituatie kan een 
beperkte hoeveelheid percolaat terecht komen in de afwateringssloot 
dan wel in het grondwater. Een verdere uitbreiding naar de omgeving 
wordt door beheersmaatregelen voorkomen. Aangezien In en nabij de 
afwateringssloot geen natuurwaarden aanwezlg zijn, zljn de effecten van 
een dergelijke calamiteit op vegetatie en fauna te verwaarlozen. 
Grondwaterverontreinigingen warden door sanerlngsmaatregelen 
verwljderd. Emlssles van stortgas naar de lucht treden niet op, 
aangezlen stortgasonttrekklng plaats vlndt. De overlge luchtemissies blj 
de aanlegfase hebben geen merkbare effecten op de flora en fauna, 
aangezien de grootte-orde ervan uiterst gering is (zle bljlage 4). 

Aantrekken van dieren 
Het aantrekken van dieren zoals meeuwen, kraalen en rattan door 
afvalstorten berust op het voedselaanbod dat deze storten leveren. Dlt 
voedselaanbod Is enerzijds afhankelijk van de aard van het afval, en 
anderzijds van de bereikbaarheid van het afval voor genoemde dleren. 
Bij het afgraven, transporteren en storten van afval afkomstig uit 
Spinder II gaat het om mlnimaal 15 jaar oud afval, bestaande uit ender 
meer verteerd huisvuil, lndustrleel afval, plastic, metalen en stukken 
puln. Het Is door de opgetreden afbraak van organisch materiaal nlet 
waarschijnlijk dat het afval nog veel voedsel voor vogels en ratten 
bevat. Daarom wordt geen sterke aantrekking van dieren verwacht. 
Macht er wel geschikt voedsel in het afval voorkomen, dat is een 
sterke aantrekklng van dleren te verwachten omdat het afval tijdens 
afgraving en storten geed bereikbaar is. In dat geval kan ook een 
secundair effect op de vegetatie in de omgeving optreden, bijvoorbeeld 
doordat op het start fouragerende meeuwen In de omgeving rusten en 
daar door hun ultwerpselen eutroflerlng veroorzaken. Vooral de 
vegetaties in de relatief voedselarme vennen zijn hiervoor gevoelig. 
Indian er wel een sterke aantrekking van dieren, met name meeuwen 
en kraalen, plaatsvindt, kan ook een secundalr effect op de fauna In 
de omgeving optreden. Zo zou de predatledruk van meeuwen en 
kraaien op de eieren van weldevogels In het gebied ten zuiden van 
Galgeneind kunnen toenemen. 

Verstoring door qeluld 
Als gevolg van het werken met machines zal enige verstorlng van met 
name de avifauna en zoogdlerfauna in de naaste omgeving optreden. 
Omdat in de directe omgevlng (tot op ca. 500 m afstand) voor zover 
bekend slechts weinig dleren voorkomen die bijzonder gevoelig zijn 
voor verstoring, zullen de effecten echter gering zijn. Met name zouden 
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enkele broedparen van de wulp in het aangrenzende deel van de 
Loonsche Heide kunnen verdwljnen. 

2.1.2 Uitvoeringsalternatief A 

2.1.3 

De ecologische effecten van de aanlegfase van het ultvoeringsalternatlef 
A komen overeen met de effecten van de aanlegfase van het voor
keursalternatief. 

Meest milieuvriendelijk alternatief 

De ecologische effecten van de aanlegfase van het meest milieu 
vriendelijke alternatief komen overeen met de effecten van de aanlegfa
se van het voorkeursalternatlef. 

2.2 Gevolgen bij gebrulk 

2.2.1 Voorkeursalternatief 

2.2. 1. 1 Vegetatie 

Emlssies van stoffen via water, bodem en lucht 
In de normale stortsituatle treden geen emlssles van stoffen via het 
grondwater en oppervlaktewater op. In de calamiteitensituatie kan een 
beperkte hoeveelheid percolaat terecht komen In de afwateringssloot 
danwel in het grondwater. Een verdere uitbreiding naar de omgeving 
wordt door beheersmaatregelen voorkomen. Aangezlen in en nablj de 
afwateringssloot geen natuurwaarden aanwezlg zljn, zljn de effecten van 
een dergelljke calamiteit op vegetatie en fauna te verwaarlozen. 
Grondwaterverontrelnigingen worden door sanerlngsmaatregelen 
verwljderd. Emlssies van stortgas naar de lucht treden nlet op 
aangezien stortgasonttrekklng plaatsvlndt. De overlge luchtemissles blj 
de gebrulksfase hebben geen merkbare effecten op de flora en fauna 
aangezien de grootte-orde ervan uiterst gering is (zle bijlage 4) 

Grondwaterstandsdallng 
In en direct rond het Lelkeven en Plakkeven treedt geen grondwater
standsdaling op. Er zullen daarom geen verdroglngseffecten in deze 
vennen optreden. In het westelijk aan het start grenzende landbouwge
bied treedt bij in werking tredlng van interceptiebronnen over een 
oppervlakte van ca. 3 ha een grondwaterstandsdaling op van 5 a 15 
cm. Deze dallng kan een geringe droogteschade voor de landbouw 
veroorzaken. In het overige landbouwareaal is de dallng van de 
grondwaterstand kleiner dan 5 cm, en wordt geen droogteschade 
verwacht. 

Aantrekken van planten 
Het ontwikkelen van ruigtevegetaties tijdens de gebruiksfase wordt nlet 
verwacht, aangezien het afval tijdig wordt afgedekt. 
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Zwerfvuil 
Gezlen de aard van het afval en de aantrekkingskracht ervan voor 
dleren wordt In deze fase een grotere verspreiding van zwerfvull 
verwacht dan in de aanlegfase. 

2.2. 1.2 Fauna 

2.2.2 

2.2.3 

Emissies van stoffen via water. bodem en lucht 
De effecten voor emissies van stoffen op de fauna zijn te verwaarlozen. 
Tijdens de normale stortsltuatie zijn de emissies te verwaarlozen klein 
c.q. niet aanwezig. In calamiteitensituatles warden emissies en 
verontreinigingen direct gesaneerd (zie tevens 2.2.1 .1 ). 

Aantrekken van planten 
Omdat het tijdens de gebruiksfase het storten van ~ afval betreft, 
dat ten dele uit huishoudell]k afval bestaat, moet er van ult warden 
gegaan dat er een hoog voedselaanbod voor dieren is. Omdat het 
afval ook goed bereikbaar is, zullen daarom grotere aantallen meeu
wen, kraaien en ratten warden aangetrokken. Het eventuele secundalre 
effect op de vegetatie in de omgeving, door eutrofierlng van voedselar
me gebieden, zal hierdoor grater zijn dan in de aanlegfase. Het is 
mogelijk om maatregelen te treffen tegen de aantrekklng van dieren. 
Het meest afdoende in dit opzlcht Is het beperken van de bereikbaar
heid van het afval. Dlt kan bijvoorbeeld warden berelkt door het 
gestorte afval dagelijks af te dekken met grand en/of het stortfront at 
te schermen met een dradenconstructie. 
De kans op een negatieve be"invloeding van de fauna in de omgeving, 
bljvoorbeeld door predatle van meeuwen en kraaien in weldevogelge
bleden, is in deze fase eveneens grater dan In de aanlegfase. 

Verstorlng 
De effecten op de fauna ten gevolge van rustverstoring tijdens de 
gebruiksfase komen overeen met de effecten tijdens de aanlegfase (zie 
paragraaf 2.1.1.2) . 

Uitvoeringsalternatief A 

De ecologische effecten van de gebruiksfase van het uitvoeringsalterna
tief A komen overeen met de effecten van het voorkeursalternatief 
(paragraaf 2.1. 1). 

Meest milieuvriendelijke alternatief 

De ecologische effecten van de gebruiksfase voor het meest milieu
vriendelijke alternatief komen overeen met de effecten van het 
voorkeursalternatief. Echter, door het dagelijks afdekken van het afval 
en door het afschermen van het stortfront zullen geen dieren warden 
aangetrokken. Daardoor wordt oak de versprelding van zwerfvuil 
verminderd en is een negatieve be"invloeding van de venvegetaties en 
weidevogels in de omgeving ultgesloten. 

heidemij 
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2.3 Gevolgen bij nazorg 

2.3.1 Voorkeursalternatief 

2.3.1. 1 Vegetatie 

Emlssles via water. bodem en lucht 
Door de lsolerende bovenafdlchtlng zullen tljdens de nazorgperiode 
geen emlssles van stoffen via bodem, oppervlaktewater, en lucht 
optreden. Negatleve bernvloeding van vegetaties vlndt hierdoor niet 
plaats. 

Grondwaterstandsdaling 
De effecten van de grondwaterstandsdallng komen overeen met die 
van de gebrulksfase. 

Compenserende maatregelen 
Een mogelljkheld om het verlles van de thans op de locatie aanwezlge 
ecologische elementen te compenseren Is door de ontwikkeling van 
bloemrijke droge graslanden, rulgten en jonge struwelen op (delen van) 
het afgewerkte stort Hierdoor kunnen zich karakterlstleke plantesoorten 
en (pionier)vegetaties van voedselarme en voedselrljke droge milieus 
vestlgen. Deze situatie kan worden berelkt door verschlllende delen van 
het stort met een uiteenlopende frequentle te maalen; bijvoorbeeld 
sommige delen jaarlijks, andere eenmaal per twee jaar, weer andere 
om de drle tot vijf jaar. Het maaisel dlent te warden afgevoerd. 

2.3.1.2 Fauna 

2.3.2 

Emissles van stoffen via water. bodem en lucht 
Door de isolerende bovenafdlchting zullen tijdens de nazorgperiode 
geen emissles van stoffen via bodem, oppervlaktewater en lucht 
optreden. Negatieven be'invloeding van fauna vindt hierdoor nlet plaats. 

Verstorlng 
Er treden geen ecologlsche effecten door verstorlng (geluldsemlssle's) 
op. 

Compenserende maatregelen 
De hierboven onder "Vegetatie" aangegeven maatregelen kunnen lelden 
tot het ontstaan van een rljke insektenfauna en vestlging van vogel
soorten zeals grasmus, kneu en geelgors. 

Uitvoeringsalternatief A 

Ecologische effecten van de nazorgperiode van het uitvoeringsalterna
tief A komen overeen met die van het voorkeursalternatlef (zie 
paragraaf 2.3.1 ). 

heidemij 
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Meest milieuvriendelijke alternatief 

Ecologische effecten van de nazorgperiode van het meest mllieuvrien
delljk alternatlef komen overeen met die van het voorkeursalternatief 
(zle paragraaf 2.3.1). 

2.4 Onderlinge vergelijking alternatieven voor mllieu-effect 

2.4.1 Beoordelingscriteria alternatieven 

2.4.2 

Als beoordellngscriteria voor de alternatleven zljn gehanteerd: 
versnippering de mate waarin de ecologische 

hoofdstructuur wordt doorsneden; 
vernietiglng/aantasting de mate waarln zeldzame, 

Vergelijking alternatieven 

kenmerkende en natuurlijke 
levensgemeenschappen wordt 
vernletlgd of veranderd, door 
ruimtebeslag en door veranderingen 
in het abiotisch milieu. 

De vergelijklng van de alternatieven is weergegeven In tabel 5.3. 

heidemij 
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Tabel 5.3. Vergelijking alternatieven voor milieu-aspect ecologle. 

alternatief aanleg gebruik nazorg calamiteiten 

nul-altarnatief - Enige verstoring van - Aantasting van vege- - Negatieve - Bij lekkage fo-
vogels (met name wulp) taties in voedselarme effecten lie tifdens ge-
en zoogdieren in vennen (eutrofitiring op bruiks ase moge-
naaste omgeving ten door meeuwen) • ecologie lijk bsinvloe-
gevolge van geluid- - Aantrekken van meeu- ding oppervlak-
emissie. wen, kraaien en rat- tewaterkwaliteit 

tan. afwateringseloot 
- Predatie op weidevo- geen verdere 

gels door meeuwen en verbreiding door 
kraaien. beheer11111aatrege-

- Enige verstoring van len; geen effec-
vogels (met name wul p) ten op natuur 
en zoogdieren i n naas- waarden aange-
te omgeving t.g.v. zien daze niet 

-
~luidemissie. 

treden van zwerf vuil 
aanwezig zijn. 

Voorkeursalter- - Sparrenbos (2 ha) ver- - Ala nulaltarnatief. - Als nul- - Als nulaltarna-
nati ef dwijnt. altarna- tiaf echter 

- Ruige begroeiingan 
ha) verdwijnen. 

(10 tiaf. risico op op 
tradan calami-

- Grasmus-tarritoria ver - teit garingar . 
dwijnen (ca. 15). . 

- Enige verstoring van vo-
gels (met name wulp) en 
zoogdieren in omgeving. 

Uitvoeringsal- - Als voorkeursalterna- - Als nulalternatief . - Als nul- - Als voorkeurs 
ternatief A tief. alterna- alternatief 

tief . echter risico op 
optreden cala 
miteit geringer 
dan bij voor 
keursalternatief 

Meest milieu- - Als voorkeursalterna- - aantrekken dieren - Ala nul- - Ala uitvoerings 
vriendelijke tief. treadt niet op altarna- alternatief A 
eltarnatief - varspreiding zwarfvuil tiaf. achter risico 

geringer optreden calami 
- negatieve beinvloeding teit geringer 

van vegeteties en dan bij uit 
weidevogels uitge- voeringaal ter 
eloten natief B 
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3 Leemten in kennis en evaluatie achteraf 

3.1 Leemten in kennis 

Ten aanzien van de voorspelllng van ecologlsche effecten bestaat een 
kennisleemte betreffende de vegetatie van het Leikeven en Plakkeven. 
Het is niet bekend of de hier in 1975 waargenomen vegetatie nog in 
onveranderde vorm aanwezig is. 

3.2 Betrouwbaarheid effectvoorspellingsmethode 

De voorspelling van de gevolgen van de ingreep voor het biotisch 
milieu is op vergelljkende, kwalitatieve wijze ultgevoerd. De milieu-om
standigheden waaraan de thans voorkomende levensgemeenschappen 
zijn gebonden, zijn hiertoe vergeleken met de mllleu-omstandigheden 
die tengevolge van de ingreep zullen optreden. 

3.3 Evaluatie achteraf 

Het verdient aanbeveling tijdens zowel de aanlegfase als de gebruiksfa
se de mate van overlast door dieren vast te stellen, teneinde eventuele 
corrlgerende maatregelen toe te passen. 

heidemij 
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5 Lijst van begrippen en afkortingen 

Biotlsch milieu De levende natuur. 

Ecologle Wetenschap van de relatles tussen organlsmen en hun 
milieu. 

Eutroflering Verrljklng met meststoffen (vooral stlkstof, fosfor en 
kalium). 

Fauna De dlerenwereld. 

Fourageren Voedsel zoeken. 

Herpetofauna Verzamelnaam voor amfibieen (kikkers, padden, 
salamanders) en reptlelen (hagedlssen, slangen). 

Predatie Het bemachtlgen van proolen. 

Rode Lijst Lijst van soorten planten en dleren die in hun 
voortbestaan door de mens worden bedrelgd. 

Territorium Gebied dat door een dler tegenover soortgenoten 
wordt verdedlgd en vaak als breed- en voedselgebied 
dient. 

Vegetatie De spontane, nlet door de mens aangebrachte planten
groei. 
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APPENDIX 5.1: Lijst van in het studiegebied aangetroffen plantesoorten 
en hun indicatiewaarde (lit. 17 t/m 29) 

Adderwortel Polygonum bistorta 
Blauwe knoop Succisa pratensis 
Draadrusl Carex lasiocarpa 
Drijvende waterweegbreel Luronium natans 

Gag ell Myrica gale 
Gaspeldoorn Ulex europaeus 

Grote pimpernel Sanguisorba officinalis 
ao11ijp Equisetum fluviatile 
Kle ne zonnedauw Drosera intermedia 
Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe 

Knolrusl Juncus bulbosus 
Pilzegge Carex pilulifera 
Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia 
Snavelzeggel Carex rostrata 
Tandjesgras Danthonia decumbens 
Tormentil Potentilla erecta 
Waternavel Hydrocotyl6 vulgaris 
Waterposteleinl Lythrum portula 
Witte waterranonkell Ranunculus ololeucos 

Veelstengelige waterbiesl Eleocharis multicaulis 
Veenpluis Eriophorum angustifoliu 
Vsldrus Juncus acutiflurus 
Vlottende bias Scirpus fluitans 
Wilde bertra111 Achillea ptarmica 

1) soorten genoe111d in 1975. 
a. voedselarme 0111standigheden 
b. mineraalarm tot 111Dtig mineraalrijk grondwater 
c. 111ineraalrijk grondwater; 
d, soorten van de rode lijst 
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APPENDIX 5.2: Voorkomen van aandachtsoorten provinciale kartering 
in studiegebled 

Adderwortel (Polygonum bistorta) 
Blauwe knoop (Succisa pratensls) 
Gaspeldoorn (Ulex europaeus) 
Grote pimpernel (Sanguisorba 
offlclnalls) 

Holpijp (Equisetum fluviatile) 

Pilzegge (Carex pilulifera) 

Tandjesgras (Danthonia 
decumbens) 

Tormentll (Potentilla erecta) 
Veldrus (Juncus acutiflurus) 
Vlottende bies (Scirpus flultans) 

Waternavel (Hydrocotyle vulgaris) 

Wilde bertram {Achillea ptarmlca) 

heidemij 

een keer blj Huls Ter Heide 
een keer blj de Vloeivelden 
een keer blj de Vloelvelden 

een keer bij de Vloelvelden 
en een keer In Molenstraat 
lokaal massaal blj de Vloei
velden 
regelmatiger blj Huls Ter 
Heide 

1 keer blj Huls Ter Heide, 
1 keer blj de Vloelvelden 
vooral blj Huls Ter Helde 
lokaal In alle deelgebleden 
Mn keer ten zuiden van 
Huis Ter Helde 
ten zulden van Huls Ter 
Heide 
1 keer blj de Vloeivelden 



APPENDIX 5.3: 

1. Fuut 

2. Dodaars 

3. Wiide eend 

4. Slobeend 

5. Wintertaling 

6. Zomertaling 

7. Krakeend 

8. Pijlstaart 

9. Tafeleend 

1 o. Kulfeend 

11 . Meerkoet 

12. Waterhosen 

lnventarlsatie van de avifauna van Lelke- en 
Plakkeven (1980 maart t/m augustus), H. van 
Berkel 

Slechts een waarnemlg op het 
Leykeven. 

Op het Leykeven 3 broedpaar en het 
plakkeven minstens 1 mogelijk 2 
broedpaar. Tot half november op het 
Leykeven aanwezlg. 

Broedvogel op beide vennen, totaal ± 

25 broedgevallen. 

Broedvogel op het Leykeven, aantal 
broedgevallen moeilljk te bepalen, 
maar een schatting van 3 paar is 
waarschijnlijk te laag. 

Broedvogel op beide vennen, totaal ± 

1 O waarvan slechts enkelen op 
plakkeven. 

Waarschljnlijk wel broedvogel, 2 
paartjes aanwezig tot In junl op het 
Leykeven. 

Baltsend paar aanwezlg In aprll. Elnd 
Juli en augustus oak af en toe 'n 
waarneming, dus mogelijk een 
broedgeval op het Leykeven. In 
voorgaande jaren wel broedvogel. 

Paar aanwezig in aprll op het 
Leykeven, slechts enkele malen gezien. 
In voorgaande jaren wel broed
gevallen. 

Elnd Juli tot september 3 exemplaren 
op Leykeven. 

Broedvogel op Leykeven. 2x met pulli 
gezien. Er waren 600 aanwezig en 
mlnstens 400. 

Broedvogel op Leykeven, mlnstens 15 
nesten. Plakkeven mlnstens 6 nesten. 

Broedvogel op beide vennen, mlnstens 
17 broedpaar. 
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13. Waterral 

14. Blauwe reiger 

15. Roerdomp 

16. Kokmeeuw 

17. Stormmeeuw 

18. Zllvermeeuw 

19. Zwarte stern 

20. Sperwer 

21. Buizerd 

22. Brulne Kiekendief 

23. Boomvalk 

24. Torenvalk 

25. Fazant 

26. Korhoen 

27. Grutto 

28. Wulp 

29. Scholekster 

30. Kievit 

31. Regenwulp 

Slechts 1 x gehoord in aprll op het 
Leykeven. In voorgaande jaren meestal 
broedvogel op belde vennen. 

Op beide vennen regelmatlg aanwezig. 

Elm waarnemlng In juli en 2 In 
oktober. 

Vaak plelsterend op Leykeven. 

Af en toe op het Leykeven In voor- en 
najaar. 

Regelmatlg op Leykeven. 

leder jaar eind aprll begin mel 
doortrekker op belde vennen, ook 
overnachten. Dit jaar rond de 20 ex. 

Mogelljk broedvogel In de bossen van 
Huls ter Helde gezlen, 2 zomer- en 
melwaarnemlng. Op plakkeven. 

Regelmatig bij de vennen broedvogel 
van Huis ter Heide, mlsschlen 2 
broedparen. 

Broedgeval op het Plakkeven. Orie 
ultgevlogen jongen. 

Vaak jagend boven belde vennen. 

Vaak jagend boven belde vennen. 

Broedvogel op beide vennen. 

Enkele malen gezien (1 
baltsend bij Leykeven. 

). ook 

Regelmatig op Leykeven, broedt in de 
weilanden en rond de vennen. 

Broedt in de wellanden rond de 
vennen ± 4 broedpaar. 

Broedvogel 2 paar ten zulden van het 
Leykeven. 

Regelmatig op beide vennen. Broedt 
op de weilanden in de omgevlng. 

Doortrekker blj het Leykeven, vooral 
In het voorjaar. Bijvoorbeeld 3 mei 
28 ex. 
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32. Watersnip 

33. Houtsnip 

34. Bokje 

35. Oeverloper 

36. Witgatje 

37. Bosruiter 

38. Groenpootruiter 

39. Zwarte specht 

Doortrekker op beide vennen. 

Regelmatig in de trektljd te zien op 
Plakkeven. 

Een waarnemlng op 15 aprll, Lei
keven. 

Regelmatig langs belde vennen. 

Regelmatlg langs belde vennen, vooral 
Plakkeven. 

Regelmatig langs beide vennen, vooral 
Plakkeven. Tot ver in juli. 

1 waarneming op 19 augustus op 
Leykeven. 

Paar maaal waargenomen op beide 
vennen, gedurende het broedseizoen. 

40. Grote bonte specht: Regelmatig bl] beide vennen. 

41 . Ransuil 

42. Zwarte kraal 

43. Vlaamse gaai 

44. Ekster 

45. Spreeuw 

46. Wielewaal 

47. Roodborst 

48. Winterkoning 

49. Heggemus 

50. Fitis 

51. Tjif-Tjaf 

52. Tuinfluiter 

53. Zwartkop 

Regelmatig blj beide vennen. 

2 broedpaar op het Leykeven, 3 op 
Plakkeven. 

1 broedpaar op het Plakkeven. 

1 broedpaar op het Plakkeven. 

2 broedpaar op het Plakkeven. 

1 broedpaar op het Plakkeven. 

Leykeven 5 broedpaar, Plakkeven 7 
broedpaar. 

Leykeven 6 broedpaar, Plakkeven 8 
broedpaar. 

Plakkeven 2 broedpaar. 

Leykeven 1 O broedpaar, Plakkeven 9 
broedpaar. 

Leykeven 5 broedpaar, Plakkeven 8 
broedpaar. 

Leykeven 8 broedpaar, Plakkeven 9 
broedpaar. 

Leykeven 1 broedpaar, Plakkeven 2 
broedpaar. 
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54. Spotvogel 

55. Bosrietzanger 

56. Kleine karakiet 

57. Gekraagde rood
staart 

58. Nachtegaal 

59. Koolmees 

60. Kulfmees 

61 . Staartmees 

62. Merel 

63. Zanglijster 

64. Vink 

65. Rietgors 

66. Geelgors 

67. Houtduif 

Leykeven 6 broedpaar, Plakkeven 8 
broedpaar. 

Leykeven 1 broedpaar, Plakkeven 3 
broedpaar. 

Leykeven 2 broedpaar, Plakkeven 6 
broedpaar. 

Leykeven 1 broedpaar. 

Plakkeven 2 broedpaar. 

Leykeven 3 broedpaar, Plakkeven 3 
broedpaar. 

Leykeven 2 broedpaar, Plakkeven 
geen. 

Plakkeven 1 broedpaar. 

Leykeven 5 broedpaar, Plakkeven a 
broedpaar. 

Leykeven 2 broedpaar, Plakkeven 3 
broedpaar. 

Leykeven 2 broedpaar, Plakkeven 3 
broedpaar. 

Leykeven 3 broedpaar, Plakkeven 4 
broedpaar. 

Leykeven 1 broedpaar. 

Meerdere broedparen op beide 
vennen. 

Kneuter, Pimpelmees en matkop kunnen mogelijk ook gebroed hebben, 
maar zekerheid hierover heb lk niet. Verder moeten alleen de grate 
aantallen zwaluwen (boeren-, oever- en gierzwaluwen) vermeld worden, 
die boven de vennen op insekten jaren. 
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APPENDIX 5.4: 

Aardmuis 
Amerlkaanse nerts 
Bosmuis 
Bosspitsmuizen 
Brulne rat 
Bunzing 
Dwergmuis 
Dwergspitsmuls 
Eekhoorn 
Egel 
Haas 
Hermelijn 
Huismuis 
Konijn 
Mal 
Muskusrat 
Ree 

Aangetroffen zoogdieren in het studiegebied 
(Biogeografisch lnformatie Centrum (BIC) te 
Arnhem. 

Vleermuizen (ongedetermlneerd) 
Vos 
Wezel 
Woelrat 
Zwarte rat 
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1 Bestaande toestand van het milieu en autonome 
ontwikkeling 

1.1 Bestaande toestand 

1.1 .1 Algemeen 

De ruimtelijke structuur van het landschap is ontstaan uit een wissel
werklng tussen enerzljds de natuurlijke kenmerken en anderzljds de 
menselijke ingreep hierop: 

De natuurlijke kenmerken vormen de basis van de ruimtelijke struc
tuur en zijn te verdelen in ablotische kenmerken als geologische en 
geomorfologische opbouw van de bodem, het klimaat en daarmee 
samenhangend de waterbeweging en de blotlsche (biologlsche) 
kenmerken als verschljningsvorm van alles wat leeft. 
De occupatiekenmerken vormen het resultaat van het menselijk 
lngrijpen. In het nederlandse landschap domlneert dlt veelal In de 
totale rulmtelljke structuur. 
De huldige toestand Is gevisualiseerd. De beoordellngscrlterla voor 
landschappelijke waarden en effecten zljn nader ultgewerkt in 
paragraaf 3.5.2. 

In de volgende paragrafen wordt de ontstaansgeschiedenls van het 
gebled (paragraaf 1.1.3) en de historische ontwlkkellng (ontglnning, 
verstedelijking en industrlalisering, zie paragraaf 1.1.4) beschreven. Op 
basis hiervan wordt het abiotisch, biotisch en occupatiepatroon 
(ruimtelijke structuur) beschreven (paragraaf 1.1.5 en 1.1.6). 

1.1.2 Begrenzing studiegebied 

Het studiegebied beperkt zich tot de ruimte van waaruit de afvalber
ging is waar te nemen. De begrenzing van deze ruimte wordt gevormd 
door de aanwezige boscomplexen en de industriele en stedelijke be
bouwingselementen. In figuur 6.1 is dit In beeld gebracht. De afval
berging ligt in de oostelijke zijde van de open ruimte en is ook vanuit 
deze zijde ontsloten. 

1.1.3 Ontstaansgeschiedenis 

Pleistoceen 
De ontstaansgeschledenis, oak wel aangeduld met wordingsgeschlede
nis van het gebied, gaat terug tot het plelstoceen; de perlode tussen 
2,5 miljoen en 10.000 jaar voor Christus. De tot op grate diepte 
voorkomende zand- en grindlagen zljn in die tljd in ri-vierbeddingen 
afgezet. Na bevriezing van het rivierbed Is het fijnere materlaal ult deze 
afzettingen door de wind verplaatst en heeft zich afgezet als een 
dekzandpakket van wisselende dikte. Doordat in het toen heersende 
barre klimaat zich geen begroeiing van betekenis kon ontwikkelen, 
bleef de uitstuiving en afzetting van zand zlch lange tijd voortzetten, 
waardoor zandruggen ontstonden in de windrichting zuid-west - noord-

heidemij 
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oost. Dit jongere dekzand wordt afgewisseld door uitgestorven laagten 
waarin zich een begin van vennenvegetatie ontwikkelde. 

Holoceen 
In de latere geologische periode, het holoceen, van 10.000 Jaar voor 
Christus tot heden werd het klimaat voor plantengroei gunstiger. 

Opkomst en ontwikkeling landbouw 
Nadat de mens zich vestigde werden op daarvoor geschikte plaatsen, 
primitieve vormen van landbouw ontwikkeld. Gedurende vele eeuwen 
zijn deze gronden verrijkt met mest, strooisel en plaggen waardoor 
geleidelijk een humeuze laag op deze oude bouwlanden ontstond. De 
winplaatsen van plaggen en strooisel en de overbeweide graslanden en 
heidevelden kwamen opnieuw bloat te staan aan winderosie. Zandver
stuivingen en stuifduinen zi]n daarvan het resultaat. 

Naatdhoutproduktle/ontqinnlngslandschap 
In de 19e eeuw zijn deze gronden grotendeels vastgelegd door het op 
grate schaal aanplanten van naaldhout. De lager gelegen gronden zijn 
als bouwland in gebruik genomen. Deze jonge ontginningen zijn pas 
in het eind van de 18e eeuw ontstaan door het beschlkbaar komen 
van kunstmest. De tot cultuurgrond omgevormde Loonsche Helde is 
een voorbeeld van zo'n jong ontginningslandschap. 

Historische ontwikkeling 

Periode van 1850 
De ontwikkeling van deze gronden gaat terug tot het midden van de 
19e eeuw. Voor die tijd bestond het gebied grotendeels uit heide
velden, door beweiding met schapen in stand gehouden. Bi] de toen
malige nederzettingen werd dit grootschalige patroon onderbroken door 
een lappendeken van bouwlandles in de loop van eeuwen ontstaan. De 
vruchtbaarheid van deze gronden werd vergroot door de mest te 
benutten, uit primitieve stallen en veekralen. Het humeuze dek van 
deze oude bouwlanden is in deze periode gevormd. 

Ontglnnlng arme zandgronden en bosaanolant 
De landbouwcrisis en het beschikbaar komen van kunstmest en prikkel
draad, bracht een grate verandering teweeg. De ontginning van de 
arme zandgronden werd op grate schaal ter hand genomen. De betere 
gronden werden gebruikt als landbouwgrond; de armere gronden 
werden bebost. De toenemende vraag naar stuthout in de mijnen en 
eikenhout voor de leerloolerij sloten hier goed op aan. De hoge 
waterstand in de vennen maakte ontglnning van deze lage gronden 
niet aantrekkelljk. Ge'isoleerd van de vroegere heidevelden zijn ze nu 
in het cultuurlandschap goed herkenbaar en warden ze tot de meest 
natuurlijke delen van het gebied gerekend. 

heidemij 
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Verstedelilklng en industriallserlnq na eerste wereldoorlog 
Na de eerste wereldoorlog is de verstedelijking van het gebied ingezet. 
De ontwikkellng van industrie en woonwijken aan de noordrand van 
Tilburg breldde zich uit. Tot aan de gemeentegrens met Loon Op Zand 
ontwlkkelde zich terreinen voor afvalberglng, een rioolzuiverlngs
installatie en vloeivelden. Voor de hlstorie en ontwikkeling van de 
locatle Spinder wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van het globaal 
inrichtings- en stortplan Spinder te Tilburg. De doorsnljding van het 
gebled met lljnelementen als wegen en hoogspannlngsleidlngen 
veranderde het karakter tot het huidige landbouw- en lndustriegebled. 
Het landschap in de omgeving van het start Is te beschouwen als 
opgebouwd uit 2 van karakter verschlllende lagen. De twee lagen 
warden in onderstaande beschreven. 

Patroon lokale elementen 
In de eerste laag (zie figuur 6.2) bevinden zich elementen die met het 
lokale landschap te maken hebben zeals: verkavellngspatroon, bosjes 
en lokale wegen. Het zljn elementen die een heel duidelljke betekenis 
in hun directe omgevlng hebben. Veel van deze elementen sluiten aan 
bij het agrarlsch gebrulk van het gebied. 

Patroon reqionale elementen 
In de tweede laag (zle figuur 6.3) bevinden zlch elementen die te 
maken hebben met het regionale landschap zeals: hoogspanningsleldln
gen, de toekomstlge noordwest-tangent, de rloolwaterzulverlng en de 
PTI-toren. Deze elementen ontlenen hun betekenls aan grate reglonale 
verbanden In het landschap. Ze hebben een grotere maat en hebben 
een vorm die verwijst naar techniek. 
De Spinder hoort door zljn schaal en regionale betekenis in de tweede 
laag. 

Abiotisch patroon en occupatiepatroon 

lnlelding 
In het studiegebied komen geen grote verschillen voor in bodemop
bouw. Doordat het grondgebruik afgestemd is op de bodemopbouw 
en waterhuishouding zijn abiotlsche eenheden in het veld grotendeels 
te herkennen. Deze ablotlsche eenheden vormen het ablotlsch patroon. 
Een aantal menselljke lngrepen verstoren dlt patroon. Deze ingrepen 
vormen het occupatlepatroon. Opvallend zljn de afvalberglngingsplaats 
en de industrlele en stedelijke bebouwlng. Verder komen In het gebled 
een zandwinningsplas (het Blauwe Meer) en grenzend aan de afval
berglng vloelvelden, een waterzuiveringsinstallatle en gasfabrlek. 
In flguur 6.4 is het abiotlsch patroon en occupatlepatroon aangegeven. 

heidemij 
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Abiotisch patroon 
Op figuur 6.4. zijn de volgende abiotische eenheden te onderkennen: 

* Stuifzanden 
Door de wind afgezet zand, leem- en humusarm fljn materiaal. Deze 
gronden zijn hoog gelegen, het relief is opvallend, mede doordat de 
begroellng spaarzaam is. De grondwaterstand is voor plantenwortels 
onbereikbaar. 

* Hogere dekzandgebieden 
Arme zandgronden met een dunne humeuze bouwvoor. Deze 
gronden zijn veelal beplant met naaldhout. Ott hout werd speciaal 
voor mijnhout aangewend. 

* L.agere dekzanden 
Door de lage llgging is het grondwater berelkbaar voor de begroel
ing. Toen eind 19e eeuw de kunstmest zijn intrede deed zijn deze 
arme zandgronden ontgonnen. Het merendeel van de gras- en 
bouwlanden in het gebled bestaan uit deze zandgronden. 

* Vennen 
Zeer natte gronden met een specifieke begroeilng en open waterpar
tijen. In het gebied zijn dit de meest natuurlljk ontwikkelde gedeelten. 
De hoge waterstand maakte het in cultuurbrengen van deze gronden 
niet rendabel. 

Occupatlepatroon 
In het totale landschapsbeeld heeft het menselljk ingrijpen zljn sporen 
nagelaten. De afvalberging Is hiervan een extreem voorbeeld. De 
onnatuur:lljke hoogte- en helllngshoeken vormen een contrast met de 
omgeving. De op het stort aangebrachte beplantlng verzacht dit effect 
door de afschermende functle en nivellerende werklng. De hoogte van 
het stort reikt tot ongeveer 20 m boven maaiveld. De stortactlviteiten 
in het noordelijke gedeelte accentueren de functie. 

Ruimtelijke structuur 

De visuele opbouw van het gebied wordt gekenmerkt door de 
rulmtebepalende elementen. Boscomplexen, bebouwingsgraad en sterke 
hoogteverschlllen beperken de rulmte. Cultuurgronden, heldevelden en 
wateroppervlakten verruimen de schaal in het landschapsbeeld. Kleine 
boselementen, bomenrljen, open vegetaties rond vennen, singels en 
kaden vormen een coulissenwerklng in het landschap, waardoor diepte 
in het beeld ontstaat. Op figuur 6.5. zijn de volgende rulmtebepalende 
elementen geaccentueerd: 

heidemij 
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1. Gesloten massa. 
Deze elementen relken tot boven de ooghoogte en beperken 
daardoor de zfchtlengte. Door de duldelljke waarneembare massa 
domineren ze in het landschapsbeeld. Er is onderscheld gemaakt 
naar de aard van deze elementen: 
* Bos. Aaneengesloten complexen van voornamelijk naaldhout. In 

vorm en kleur kent deze massa welnig varlaties. 
* Aaneengesloten bebouwing. De massa Is opgebouwd ult rechtllj

nlge elementen. In het landschap is dit een onnatuurtljke harde 
vorm. 

* Kunstmatlge hoogte. Kunstmatlg gevormde hoogte van de afval
berging is in het relatief vlakke gebied sterk ruimtebegrenzend. 
Helling en relief bepalen in sterke mate de dominantie van dlt 
uitgesproken massa-element. 

2. Half open elementen. 
Deze elementen met een open structuur zijn meer of minder transpa
rant van vorm en karakter. Voor de belevlng van een landschap zljn 
deze elementen van grate waarde. Ze vormen de beweging en 
diepte van het beeld. In het studlegebied is de vegetatie rond de 
vennen maar oak het patroon van kaden langs de vloelvelden hier 
toe te rekenen. 

3. Elementen met een rulmtelijke werking. 
Door het relatief vlakke oppervlak en de llgglng onder ooghoogte 
is het overgrote gabled afstand te overzlen. De schaal in het 
landschap wordt hlerdoor bepaald. Het zljn voornamelljk de jonge 
ontglnnlngen tot bouw- en hoolland die de rulmten bepalen. In detail 
geven de waterpartijen van ontgrondlngen en In mindere mate van 
vennen een rulmtelijk effect. 

1.1 . 7 Afwisseling 

Het gebied rand de afvalberglng Is opgebouwd uit een grate variatie 
in ruimtebepalende elementen. Hierdoor ontstaat een landschapstype 
met grate varlatie In natuurlijke, halfnatuurlljke en ablotlsche elementen. 
In dit type landschap kan een abiotisch element als een afvalberging 
goed warden ingepast. 

1.2 Autonome ontwikkeling 

1.2.1 Beleidsontwikkelingen 

Het samenwerkingsverband Midden-Brabant heeft in het Stadsrandplan 
Tilburg-Noord (1988) een vlsie gegeven op de toekomstige ruimtelijke 
structuur van het gebied Tilburg-Noord. Het Stadsrandplan Tilburg
Noord is een uitwerkingsplan van het lntergemeentelijke structuurplan 
Midden-Brabant van het SMB (1987). Het studlegebied rand de 
stortplaats vormt een onderdeel van het beschouwde gebied Tllburg
Noord. 

heidemij 
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De toekomstige structuur van het gebied in de directe omgeving van 
de stortplaats Spinder ondergaat geen grote veranderingen. In de 
beleidsplannen voor het gebied ligt het accent hoofdzakelijk op 
recreatie met natuur- en landschapsontwikkeling. Ook de huidige 
stortplaats is hlerin begrepen. In het landbouwgebled, grenzend aan de 
noord-westzljde van de stortplaats is rekening gehouden met de 
ontwikkellng van natuur- en landschapswaarden. Aan de zuidzljde van 
het huldige stortterreln is een onderdeel van de rondweg om Tilburg 
geprojecteerd. Behalve een doorsnijding van het gebied vormt deze 
weg een vlsuele ontslulting van het stortterrein. De eventuele reallserlng 
van deze weg is gepland na 2000. 

1.2.2 Landschappelijke effecten eindvorm nulalternatief 

Eindvorm nulalternatief 
De eindvorm na afdekking van het stort is weergegeven in figuur 6.6. 
Volgens de vigerende vergunningen, het bestemmingsplan en het 
landschapsplan (december 1988), worden Spinder I en II gehandhaafd 
op hun huidige hoogte van respectievelijk maximaal NAP +29 m (ca. 
18 m boven maaiveld) en NAP +23 m (ca. 12 m boven maaiveld). 
Spinder Ill heeft In het huidlge landschapsplan een "landmark" functle 
en heeft een hoogte van NAP +40,5 m (ca. 29 m boven maalveld). 

Landschappell!ke effecten elndvorm 
De eindvorm kent geen eenheid van vorm en wordt in dlt opzicht 
negatlef gewaardeerd. De vorm slult aan blj zowel de eerste als de 
tweede laag van landschapselementen. De deellocatles Spinder I en II 
slulten vanwege hun gerlngere hoogte meer aan bij de locale 
landschapselemeten (eerste laag). Spinder Ill slult als landmark aan bij 
de regionale landschapselementen (tweede laag). De gebrulkswaarde 
van de eindfunctie (extentleve recreatie bijvoorbeeld wandelgebied) is 
betrekkelijk laag). 
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2 Uitgangspunten ontwerp en beschrijving vormge
vingsvarianten 

2.1 lnleiding 

De herinrlchting van Spinder omvat twee hoofdactiviteiten, namelijk het 
verplaatsen van het afval van Spinder II waardoor plaats vrlj komt voor 
het storten van nieuw afval, met betere voorzlenlngen en het lnrlchten 
van een C3-compartlment ten oosten van Splnder Ill. Concreet houdt 
dit In: 
- inrichten van een C3-compartlment bulten het huldlge stortterrein; 
- afgraven van Splnder II; 
- aanbrengen van een bodemafdlchting ender Splnder II en een 

afdeklaag op Splnder I; 
- storten van meer afval waardoor de stortcapaciteit die was vastge

steld tot 1996 wordt vergroot. 

2.2 Beschrijvlng nulalternatief 

Onder het nulalternatlef, ook wel aangeduld met ultgangssltuatle wordt 
verstaan de sltuatie zoals die zou ontstaan na uitvoering van het 
aangepaste landschapsplan van 1988. 
De rulmtelljke verschijningsvorm van de Splnder Is ult twee duldelijk 
van karakter verschlllende onderdelen opgebouwd. De basis van het 
start wordt gevormd door drle lage heuvels die afkomstlg zljn ult het 
eerste landschapsplan dat voor de Splnder Is gemaakt. Boven op deze 
heuvels llgt de stark contrasterende vorm van de "landmark", ontwor
pen In het aangepaste landschapsplan van 1988. Deze belde delen 
vormen een weersplegellng van de zich wljzlgende omstandlgheden 
met betrekking tot de hoeveelheid te storten materiaal en de manier 
waarop dlt storten plaats zou moeten vinden. 
De lage heuvels zljn gebaseerd op de berglng van een bepaalde 
hoeveelheid afval. Door de relatle tussen de hoeveelheld te storten 
materiaal en de oppervlakte van het grondvlak was het mogelljk het 
stort in het landschap in te passen. In 1988 bleak dat de capaclteit van 
het stort niet !anger voldoende was om het aangeboden afval te 
verwerken. Door aanscherping van de regelgeving omtrent het 
gecontroleerd storten was het niet meer mogelljk om Splnder I en II 
op te hogen met nleuw afval, omdat deze gedeelten niet zljn voorzien 
van een afdlchtende bodemlaag. Door aanpassing van het landschaps
plan en de daarult voortvloelende plaatsing van het "autonome element" 
werd ruimte geboden om 1,3 miljoen kubleke meter afval extra te 
bergen. 

2.3 Uitgangspunten ontwerp voorkeursalternatief 

De opgave die nu gesteld wordt Is om mlnimaal 4,4 miljoen kubleke 
meter extra afval te bergen. Dlt betekent in concrete dat, blj handha
ving van het huldige oppervlakte van het grondvlak, het niet !anger 
mogelljk is om een vorm te vinden die in hat landschap is lngepast. 

heidemij 
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Daarnaast is het landschappelijk gezien nlet wenselljk om deze 
hoeveelheid als autonoom element aan het bestaande geheel toe te 
voegen. Te meer daar het aangepaste plan al een dergelljk element 
kent. Dit zou daarnaast oak voor het halen van de capaciteit de 
nodige problemen opleveren. 
De conclusie die hieruit volgt is dat er naar een nieuwe vorm moet 
warden gezocht voor de Spinder die de start als totaal een nieuwe 
verschijningsvorm geeft. Dit is alleen mogelljk als op het gehele terrein 
van Spinder I afval toegevoegd kan warden. De voarwaarde die hier 
aan gesteld wordt, is dat over heel Spinder I een tussenafdichtlng 
wordt aangebracht. Pas wanneer dit wordt gereallseerd, kan voor het 
gehele terrein een nieuwe vorm warden ontworpen die een eenheid 
van vorm in zich draagt. 

2.4 Aanknopingspunten voor het ontwerp 

Eerste en tweede landschapslaag 
Doordat de inpassing in het bestaande landschap gezien de in
houd/oppervlakte verhouding nlet tot de mogelijkheden behoort moeten 
nieuw aanknoplngspunten warden gezocht voor de varmgeving van het 
start. Om houvast te krijgen op de varmgevlng van het start is het 
verhelderend om het landschap in de omgevlng van het start te 
beschouwen als opgebouwd uit twee verschillende lagen. 

In de eerste laag bevinden zlch elementen die met het lokale land
schap te maken hebben zeals: verkavelingspatroon, bosjes en lokale 
wegen. Het zljn elementen die een heel duldelljke betekenis in hun 
directe omgeving hebben. Veel van deze elementen sluiten aan bij het 
agrarisch gebruik van het gebled. 

In de tweede laag bevinden zlch elementen die te maken hebben met 
het reglonale landschap zeals: hoogspanningsleidingen, de toekomstige 
noordwest-tangent, de rioolwaterzuivering en de PTT-toren. Deze 
elementen ontlenen hun betekenis aan grate reglonale verbanden in het 
landschap. Ze hebben een grotere maat en hebben een vorm die 
verwijst naar techniek. 

Aansluitlng bl! elementen tweede laag landschap 
De Spinder hoort door zijn schaal en regionale betekenls In de tweede 
laag. In de vormgeving van het start Is het daarom belangrljk om 
aansluiting te zoeken bij de richting en de schaal van de elementen uit 
de tweede, regionale laag. De trace's van de hoogspannlngsleidlngen 
vormen een strakke lijn ter begrenzing van het stortterrein. In de vorm 
van de Spinder zou de rlchting en de strakheld van deze lijnen moeten 
warden weerspiegeld. Het beeld van de zuidhelling van het stortterrein 
zal in de toekomst aan het trace van de noordwest-tangent komen te 
liggen. De verschijningsvorm van deze helling zou zodanig moeten zijn 
dat deze aansluit bij beleving vanuit de visle van automobilisten. 
De snelheid van de passerende waarnemers geeft een indicatle van 
de maat en de schaal die deze helling zouden moeten kenmerken. 

heidemij 
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2.5 Beschrijving ontwerp voorkeursalternatief 

Eindvorm en bovenvlak 
De ontworpen vorm voor de Spfnder is te karakteriseren als een 
afgeknotte pyramide met een gedifferentieerd bovenvtak (zle figuur 6. 7). 
Het bovenvlak is uitgesplitst fn een aantal deelvlakken met verschillende 
hoogten, die min of meer vlak zljn, geschelden door helllngen. Blj de 
situering van de vlakken is aangesloten bij de elementen van de 
regionale laag in het landschap. Deze vlakken kunnen na de afwerking 
van het start een verschillende invulling krijgen. Deze functles zullen 
vooral in de extensief recreatieve steer llggen. 

Helllnqen 
De zuidzijde heeft een helling van 1 :3 In aansluitlng op de Noordwest
tangent die de Spinder aan deze zijde in de toekomst zal begrenzen. 
De beplanting aan deze zljden van de hoogspannlngsleldlngen en de 
Noordwest-tangent is vooral llneair van karakter om de belijnlng van de 
Spinder in combinatie met de lijnen in de omgeving duidelijk naar 
voren te laten komen (zle figuur 6.9). 
De oost- en westzljde hebben een helling van 1 :6 die beter aansluit bij 
het aan de westzijde gelegen agrarische gebled en de aan de oostzljde 
gelegen rioolwaterzuivering. De beplanting Is hier meer vlakvormig en 
vooral ingezet ter geleiding van de verschillende deelvlakken. Vanaf de 
verschillende deelvlakken zljn zlchtlljnen uitgespaard om benutting van 
de potentles van een dergelijk hoog zlchtpunt mogelijk te maken. 

2.6 Uitgangspunten voor het ontwerp van uitvoeringsarter
nattef A 

Uitgangspunt bij het ontwerp van uitvoerlngsalternatief A is dat niet op 
het gehele terreln van Splnder I kan warden gebruikt om nieuw afval 
op te storten. De consequentie hiervan is dat het ontwerp voor Spinder 
gebonden is aan de bestaande vorm van de westhelling. Dit betekent 
dat het ontwerp qua vorm aan moet sluiten om de lljnen die In deze 
westhelllng voorkomen. Deze lljnen komen voort uit het oorspronkelljke 
princlpe van inpassing van het stortterreln In zijn omgeving. Echter 
gezlen de extra hoeveelheid te bergen afval is dit een onmogelijke 
opgave. Het ontwerp is een paging om de vloeiende lljnen (die 
oorspronkelijk bedoeld waren om het start In het terrein In te passen) 
om te buigen naar een zodanige eindvorm die ondanks de lijnvoering 
een confronterend element in het landschap oplevert. 

2.7 Beschrijving ontwerp uitvoeringsalternattef A 

De ontworpen vorm voor het start in uitvoeringsalternatlef A is te 
karakteriseren als een gedifferentieerde vorm waarin verschillende 
vormen van belljning met elkaar zljn verenlgd. Het noordelijke deel 
heeft een harde hoekige vorm, die aansluit bij de belijning van de 
hoogspanningsleldlng. Het zuidelijk deel heeft in het westen een vrij 
lage helling die de oorspronkelljke vorm van de stortplaats Spinder 
weerspiegeld. De oostzijde van het zuidelijke deel van het start loopt 
in een steile helling op tot een afgeronde hoge heuvel. Daarnaast is er 

heidemij 
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in het noordoostelijk deel een apart blok tegen het stort aangeschoven 
die het C3-compartiment herbergt. De ulteindelijke vorm van het stort 
weerspiegelt de verschillende stadia in de ontwlkkeling van het 
stortterreln. Van harmonie tussen de verschlllende onderdelen van het 
start is geen sprake. 

2.8 Beschrijving ontwerp meest milieuvrlendelijk alternatief 

Het ontwerp voor het meest milleuvriendelljke alternatief wijkt qua 
vormgeving niet af van het voorkeursalternatlef. Voor de beschrljvtng 
van het ontwerp wordt dan ook verwezen naar 2.3, 2.4 en 2.5. 

heidemij 
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3 Gevolgen voor het milieu 

3.1 Uitgangspunten beschrijving milieu-effecten 

Accent op nazorafase 
Bij de beschrijvlng van de gevolgen voor het landschap van de 
uitbreldlng van de stortplaats de Spinder is de meeste aandacht 
besteed aan de nazorgfase. In tegenstelling tot aanleg- en gebruiksfase 
is de nazorgfase van een tljdsduur die In een gelljkwaardlge verhou
ding staat tot de tijdsschaal van processen In het landschap. Proces
sen als het opgroelen van beplantlng en veranderlngen in kavelstructu
ren spelen op een veel langere termljn dan bljvoorbeeld het aanleggen 
van voorzieningen om storten mogelijk te maken. De uiteindelijk aange
brachte vorm van het afgewerkte start in de nazorgfase blijft wel voor 
altijd in het landschap liggen. H~t is dan oak zaak om tot een 
zorgvuldige afweglng omtrent de effecten van de stortplaats de Spinder 
voor deze fase te komen. In de vlsualisering Is dan ook het accent 
gelegd op de ultgangssituatle en de nazorgfase. 

Landschacpell!ke lnpasslnq 
Landschap Is een principieel verander1ijk geheel. Verandering is een 
van de welnige constante factoren in het landschap. Nleuwe objecten 
in een landschap moeten daarom lngepast worden In bestaande 
structuren. Deze lnpassing komt voor uitbreldlng van de stortplaats de 
Splnder tot ultdrukklng in de belijnlng, vormgeving schaal en beplan
tlng. 

Aanpak effectbeschrl!vlng en verqelllking 
Bij de beschrijving van de gevolgen voor het landschap wordt allereerst 
een vergelijking gemaakt met de referentiesituatle (nulalternatlen daarna 
warden de verschillende alternatieven onder1ing vergeleken. 

heidemij 
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3.2 Gevolgen bij aanleg 

3.2.1 lnleiding 

3.2.2 

3.2.3 

In de aanlegfase zljn er drie activlteiten die dlrecte gevolgen hebben 
voor het landschap, te weten: 
1) Spinder II zal warden afgegraven om bodembeschermende voorzie

ningen aan te brengen. 
2) In het kader van het uitbreiden van de stortcapaclteit zullen de 

centrale voorzieningen na 2008 warden verplaatst, naar een locatie 
aan de oostkant. 

3) Aan de noordoostzljde tegen het huldlge stortterreln warden 
voorzlenlngen getroffen voor de aanleg van het C3-compartiment. 

Voorkeursalternatief 

Uitvoering van het voorkeursalternatief betekent dat de landschappelljk 
ingepaste vorm van Splnder II wordt afgegraven. Het hierblj vrljkomen
de afval wordt na aanbrengen van afdlchtende lagen op Splnder I 
aangebracht. Splnder II verdwljnt dus langzaam ult het landschap. 
Daarvoor in de plaats wordt Spinder I opgehoogd. 
Door het verplaatsen van de leidingstraat wordt een extra beslag op 
de ruimte gelegd. Ook voor de lnrichtlng van het C3-compartlment 
wordt extra rulmte ingenomen. De centrals voorzlenlngen zijn in het 
nulalternatlef in het centrum van het bestaande start gesitueerd. 
Verplaatsing naar de rand van het terrein betekent een extra, wellswaar 
tijdelijk, visuele inbreuk op het landschap. 

Uitvoeringsalternatief A 

Uitvoering van uitvoeringssalternatlef A betekent dat Spinder II wordt 
afgegraven; In dlt geval wordt het vrijkomende afval alleen op Splnder 
Ill gestort. Spinder II verdwljnt tijdens de aanlegfase langzaam ult het 
landschap. Spinder I wordt In dlt alternatlef tijdens de aanlegfase alleen 
aan de oostzijde opgehoogd. 
Oak in dit alternatief warden de leidingstraat en de centrale voorzienin
gen verplaatst. Dit heeft tljdelijk een extra visuele lnbreuk tot gevolg. 

3.2.4 Meest milieuvriendelijk alternatief 

De landschappelijke gevolgen van aanleg van het meest milieuvriende
lijke alternatief zijn gelijk aan die van aanleg van het voorkeursalterna
tief, zie 3.2.2. 

3.3 Gevolgen bij gebruik 

3.3.1 lnleiding 

Gebruik van de Splnder betekent het storten van afvalstoffen. Het 
storten houdt in dat de centrale voorzienlngen worden gebruikt. Vanuit 
de centrale voorzlenlngen warden de afvalstoffen over het start 

heidemij 
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verspreid. Tijdens het storten is vanult verschillende delen van het 
landschap afval zichtbaar aan de bovenzijde van het start (zie figuur 
6.7). Tijdens het storten groelt het afvalstort naar de ulteindelijke vorm. 
In de loop van de ti]d wordt het start steeds hoger. De vormgevlng 
gaat hierdoor in de loop van de gebruiksperlode een steeds belangrij
kere rol spelen. 

Voorkeursalternatief 

Gedurende de gebruiksfase zullen de centrale voorzienlng voor langere 
tijd in het landschap zichtbaar zijn als gevolg van de ultbrelding van 
de capacltelt van Splnder. Ten opzlchte van het nulaltematlef is hler 
sprake van een negatief effect op het landschap. 
Tijdens het storten zal afval hetzij direct op het start of Indirect als 
zwerfvuil in het landschap zlchtbaar zijn. Dlt heeft een negatief effect 
op de beleving van het landschap. Ordelijkheid en netheid als 
ultdrukking van de mate van beheer spelen een belangrljke rol bij de 
waardering van landschappen. Deze vorm van landschappelljke overlast 
zal in het voorkeursalternatlef langer duren dan volgens het nulalternatl
ef het geval zou zijn geweest. 
Het start groelt in deze periode naar de ontworpen elndvorm. De 
consequenties ten aanzien van de eindvorm van de verschillende 
alternatieven komen in paragraaf 3.4 aan de orde. 

Uitvoeringsalternatief A 

In geval van gebruik van Splnder volgens ultvoerlngsalternatief A spelen 
dezelfde effecten als blj het voorkeursalternatlef. Oak hler duurt de 
gebruiksperiode langer dan volgens het nulalternatief Is voorzien . 

• 
Meest milieuvriendelijke alternatief 

De gevolgen van gebruik volgens het meest milieuvriendelljke alternatief 
zl]n gelljk aan die van het voorkeursalternatlef. 

heidemij 
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• huidige situatie representatief voor de aanleg- en gebruiksfase 

figuur 6.7 

Visualisering huidige situatie 
representatief voor de aan
legf ase en gebruiksfase 
( visualisering vanuit stand
plaats D, zie figuur 6.6) 

..... -------------------------------hememij~-------------------------------11 
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3.4 Gevotgen bij nazorg 

3.4.1 Eindvorm en eindbestemming 

In de nazorgfase is het ruimtelijk effect van de gerealiseerde stortplaats 
compleet. Het start heeft in deze periode de ontworpen vorm 
gekregen. De plansltuatle (eindvorm) van het nulaltematief, het 
voorkeursalternatlef en het ultvoeringsalternatief A zijn aangegeven in 
de figuren 6.8, 6.9 en 6.10. Het afgewerkte start zal in de nazorgspe
riode waarschljnlljk een functie krijgen ten behoeve van extensieve 
recreatie. 
De nazorgfase is voor wat betreft de landschappelijke gevolgen de 
belangrijkste fase. De duur van daze fase staat in een redelijke 
verhouding tot de tijdschaal van processen in het landschap. De 
landschappelijke gevolgen van de nazorgsperiode zijn gevisualiseerd in 
de figuren 6.11, 6.12 en 6.13. Hierbij is een vergelijking gemaakt met 
de huidige situatie. 

3.4.2 Voorkeursalternatief 

Het voorkeursalternatief heeft een duidelijk visueel-ruimtelijk effect in hat 
landschap. Zowel in de grootte als in de vorm wljkt het start stark af 
van de meeste elementen in het landschap. Dlt betreft vooral agrari
sche elementen ult de in hoofdstuk 1 genoemde eerste laag van hat 
landschap. De vormgeving sluit echter wel aan blj elementen ult de 
tweede laag van het landschap waartoe a.a. de hoogspannlngsleidln
gen en de noordwest-tangent behoren. Bij hat nulalternatlef Is sprake 
van twee soorten vormen die een rol spelen In de vormgeving. In het 
voorkeursalternatief is gekozen voor een vorm voor het tatale start. 
Ten behoeve van eventuele toekamstlge gebrulksvormen Is het 
voarkeursalternatief anderverdeelt in verschillende vlakken. Het 
nulalternatief Is minder geschlkt voor een anderverdeling. De varm die 
het start bij het nulalternatief krijgt leent zich alleen voor gebrulk als 
wandelgebied. 

3.4.3 Uitvoeringsalternatief A 

De Spinder krijgt bij ultvaering van alternatlef A een tweesaortige 
vormgeving. 
Evenals bij het nulalternatief heeft het naardelijke deel een geometri
sche vormgeving die aanslult bij de tweede laag in het landschap. Het 
zuidelijk deel is qua varm meer aanslultend bij elementen ult de eerste 
laag. Deze dualltelt is op zlch al negatlef te waarderen, maar door de 
maat die het zuidelijk deal in dlt alternatief A heeft gekregen past het 
zuidelijk deel totaal niet bi] de elementen ult de eerste laag. De vorm 
en de maat zijn hier in deze landschappelijke context niet met elkaar 
in avereenstemming. 
Oak bij dit alternatief antstaan uiteindelijk grate hellende vlakken, die 
eigenlijk alleen nag als extensief wandelgebied zijn te gebruiken. 

heidemij 
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verklaring : 

--·Q ... - - hoogtelijn in meters t.o.v. NAP 

··------·----------- begrenzing bodemafdichting 

l!IlI1ll!l!II lllllllIIl!!! ·llmlillil . il!!ll geprojecteerde weg 

figuur 6.8 

plansituatie na afde_kking 
voorkeursal ternat1ef 

0 so 100 200 300 400m. 

L--------heldemii---------
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verklaring: t 

\:::.' ·:'./.?<i:}if bestat aenbdre gnrog::·~::::.lement ·" 1l";£'-:\!af ... ~.:~~, aan ':?~f.'.:!;.:.r-N!':Gfc;• ' .b~;.~·:r;(. . ,, . 

bomenrij of singe.I bos, 

ge.projecteerde weg 

(__ ___ _ 

\ 

figuur 6.9 

roenstructuur. 
vo~rk eur salt em a ti ef 

0 so 100 200 300 400m 
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--·n.11-- hoogtelijn in meters t.o.v. NAP 

- ·-·-·· werkgrens 

- - - --------- ---~·· · - begren2ing bodemafdichting 

== == === == geprojecteerde weg 

figuur 6.10 

plansituatie na afdekking 
uitvoeringsalternatief A 

-----------heidemij------------1 
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-- - __ :---- -

• situatie in de nazorgfase met n.w. tangent 

figuur 6.11 

visualisering 
vanuit standplaats A 

.... ----------------------------------he~emij----------------------------------~ 



• uitgangssituatie 
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• situatie in de nazorgfase 
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__:.c:,7_ -- -- --

figuur 6.12 

visualisering 
vanuit standplaats B 
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= uitgangssituatie 

•' '• ... ,.. -· " ............... -~~ ·:::!$ 

• situatie in de naiorgfase met C3 - compartiment en verlegde weg 

figuur 6.13 

visualisering 
vanuit standplaats C 

'------------------------------------he~emij-------------------------------------' 
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3.4.4 Meest milieuvriendelijke alternatief 

De gevolgen in de nazorgfase van uitvoering van de uitbreiding 
volgens het meest milieuvrlendelijke alternatief zljn gelljk aan de 
gevolgen van het voorkeursalternatief. 

3.5 Onderlinge vergelijking alternatieven voor milieu-effect 

3.5.1 lnleiding 

Op grand van vooraf bepaalde beoordelingscriterla wordt In deze 
paragraaf een vergelijking getrokken tussen de verschlllende alternatie
ven ten aanzien van het mllieu-aspect landschap .. 

3.5.2 Beoordelingscriteria alternatieven 

3.5.3 

Blj vergelijking van de verschillende alternatieven zljn de volgende 
beoordelingscriterla gebrulkt: 
- Vlsueel-ruimtelijk effect; 
- Gebruikswaarde bij eindbestemming; 
- Ruimtebeslag. 
In het onderstaande warden de beoordellngscriterla toegellcht. 

Vlsueel-rulmtelllk effect 
Blj bepallng van het visueel-rulmtelljk effect spelen de onderstaande 
factoren een rol. 
1) De mate waarin de start als eenheid In de totaalvorm tot 

uitdrukklng komt. 
2) De mate waarin de elndvorm aanslult blj elementen In het 

omringende landschap ult de eerste en tweede laag landschaps
elementen ( zie paragraaf 1.1.4). 

3) De vlsuele hinder c.q. storing van actlvltelten en voorzleningen, die 
het storten van afval met zlch meebrengt, voor het omrlngende 
landschap. 

Gebruikswaarde blj eindbestemming 
Onder dlt criterium wordt verstaan de mate waarln de elndvorm van 
het start een bepaalde flexlblllteit ten opzichte van toekomstlge 
functie(s) in zich draagt. 

Rulmtebeslag 
Dit criterium betreft de hoeveelheid extra ruimte dat het start lnneemt 
bij de verschillende alternatleven. 

Vergelijking alternatieven 

lnleidlng 
De verschillende alternatleven warden eerst In tekst met elkaar 
vergeleken. Een samenvatting van de vergelijking wordt vervolgens in 
tabelvorm aangegeven. 

heidemij 
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In de vergelijking van de verschillende alternatieven wordt, voor het 
aspect landschap geen verschil gemaakt tussen het voorkeursalternatief 
en het meest milieuvriendelijk alternatief. Deze alternatieven komen ten 
aanzien van de eindvorm met elkaar overeen. 

Vlsueet-ruimtell!k effecten 
In vlsueel-ruimtelljk opzlcht Is het voorkeursalternatlef hoger te 
waarderen dan het uitvoeringsalternatlef A. De vorm die het stort In het 
voorkeursalternatief krijgt Is veel meer een eenheld dan blj uitvoerlngs
alternatief A. De noord- en zuidzijde hebben een gelljksoortlge heldere 
geometrlsche vormgeving. Het voorkeursaltematief Is dan oak lngepast 
ten opzichte van de elementen ult de tweede laag (zle paragraaf 1.1.4, 
figuur 6.3). 
De vorm van het stort volgens uitvoerlngsalternatlef A slult wellswaar 
qua belijning aan de elementen ult de eerste laag (zle figuur 6.2, 
paragraaf 1.1.4) maar de schaal van de Splnder maakt dat het toch 
geen werkelljk element ult deze laag kan zijn. 
Voor wat betreft de negatleve effecten door het lnbrengen van storende 
elementen zoals zwerfvuil en installaties scoren belde alternatleven 
gelljkwaardig. Door de langere gebrulksperlode bl] het voorkeursal
ternatlef zljn deze effecten dan wel langer aanwezlg. 

Gebrufkswaarde 
Het voorkeursalternatlef biedt meer flexlbllltelt ten opzlchte van 
toekomstig gebrulk dan het ultvoeringsalternatief A. De geschelden 
vlakken bleden mogelijkheden aan verschlllende functles. 

Rulmtebeslag 
Het rulmtebeslag van de verschlllende alternatleven is gelljk. 

heidemij 
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Tabel 6.1 :Vergelijking alternatieven voor milieu-aspect landschap 

Alt:ernatief Aanleg Gebruik Nazorg 

Nulalternatief n.v.t. - zicht op start en eventueel - negatieve waardering eindvorm 
zwerfvuil geeft negatief effect door dualiteit in vormgeving. 
op beleving landschap Aa.nsluiting bij eerste en tweede 

- geen extra ruimtebeslag laag van landschapselementen 
- gebruikswaarde voor eindfunctie 

relatief laag 

Voorkeursalternatief - afgraven Spinder II en op- - zicht op stort en eventueel - positieve waardering eindvorm door 
hoging Spinder I zichtbaar zwerfvuil geeft negatief effect eenheid van vorm. Aa.nsluiting bij 

op beleving landschap. Deze tweede laag van landschapsele-
visue.le hi.nder duurt Langer dan menten 
bij nulalternatief - gebruikswaarde voor eindfunctie 

- zicht op centrale vooi:zie.ningen in (zeals wandelgebied) relatief hoog 
pericde na 2008 vcrmt extra tijde-
lijk visu.e.le inbreuk op landschap 

- extra ruimt:ebeslag door CJ-com-
partiment en leidingstraat 

Uitvoeringsalternatief A - afgraven Spinder II en - zie voorkeursaltern.atief - zie nulalternatief 
opvulling Spinder III zichtbaar 

Meest milieuvriendelijk - zie voorkeursalternatief - zie voorkeursalternatief - zie voorkeursalternatief 
alternatief 
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4 Leemten in kennis en evaluatie 

4.1 Leemten in kennls 

Bij bepaling van de eindbestemming Is ultgegaan van een extensieve 
recreatieve gebruiksvorm. Deze bestemming is verder niet uitgewerkt. 
eventuele consequentles van speclfieke gebruiksvormen komen noch 
in het ontwerp noch In de visualisaties naar voren. 

Onzekerheld bestaat eveneens over het al dan niet doorgaan van de 
noordwest-tangent. Daarnaast is er nog onduldelljkheld over tracerlng 
en het proflel van deze weg. 

4.2 Betrouwbaarheid effectvoorspellingsmethode 

Effecten op het landschap zljn voorspeld aan de hand van beeldstu
dies. Beeld-studies geven voldoende inzicht In de landschappelijke 
consequentles van de alternatleven. 

4.3 Evaluatieprogramma 

Gezlen de betrouwbaarheid van de gebruikte effectvoorspelllngsmetho
de is het landschapsaspect niet van belang voor het evaluatleprogram
ma. 

heidemij 
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6 Ujst van begrippen en afkortingen 

Landschap 

Landschappelijke 
structuur 

Patroon 

Landschapstype 

Het waarneembare deel van de aarde als 
resultante van ablotische blotische en 
menselijke factoren. 

De samenhang tussen patronen in het 
landschap. 
Rulmtelijk beeld van een verzameling 
gelljksoortige elementen In het landschap. 
Deelgebled in het landschap onderschel
den op grand van verschlllen In natuur1ij
ke of menselljke patronen. 

heldemij 
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1 lnleiding 

1.1 In beschouwing genomen alternatieven 

In het kader van de m.e.r.-procedure ten behoeve van de uitbreiding 
van de afvalverwerkingscapacitelt op de stortplaats Splnder te Tilburg 
is een akoestisch onderzoek uitgevoerd aangaande de diverse 
akoestisch relevante en akoestisch onderscheidbare alternatleven zoals 
beschreven in hoofdstuk 5 van het hoofdrapport. 

De omschreven alternatieven zljn voor zover noodzakelljk verder 
onderverdeeld in diverse fasen. In dit onderhavige rapport zljn derhalve 
de navolgende alternatieven/fasen omschreven. 
1. nulalternatief huidige gebrulksfase 
1 a. nulalternatief eindfase 
2. voorkeursalternatief aanlegfase beginfase 
2a. voorkeursalternatief aanlegtase eindfase 
3. voorkeursalternatief gebruiksfase tot 2008 
3a. voorkeursalternatief gebruiksfase na 2008 

Tijdens de nazorgperiode vinden geen van belangzijnde gefuidemissie's 
pfaats op de voormafige stortlocatie. De eindfunctie van de stortlocatie 
betreft extensieve recreatie. Voor de nazorgperiode van de alternatieven 
zijn daarvan geen aparte geluidberekenfngen ultgevoerd. Het uitvoe
ringsalternatief A en het meest mlfleuvriendefijke afternatief verschiffen 
akoestisch gezien niet van het voorkeursalternatief en zijn daarom niet 
afzonderlijk doorgerekend. 

1.2 Grenswaarden huidige vergunning en gebruikte gege
vens 

1.2.1 Grenswaarden huidige vergunning 

In de huidige vergunning voor het stortterrein De Spinder zijn de 
navolgende grenswaarden van kracht: 
50 dB(A) ~ op 200 m van de inrichting en gedurende kortstondige 
perloden mag dit niveau met niet meer dan 10 dB(A) warden over
schreden. 

1.2.2 Gebruikte gegevens 

Blj de totstandkoming van dit rapport is gebruik gemaakt van gegevens 
ontleend aan: 
- De startnotitie ten behoeve van de m.e.r. procedure uitbreiding 

capaciteit stortplaats Splnder, d.d. februari 1990; 
- Geluidmetingen, uitgevoerd door de mifieudienst Tilburg lnzake de 

Centrale afvafverwerking Spinder; 
- Zoneringsrapport van de afvafwaterreinigingsinstallatfe Tilburg-Noord 

van adviesbureau Peutz & Assocles B.V. d.d. 12 februarl 1987; 
- Diverse tekenlngen van de locatie en de omgevlng van het 

stortterrein De Spinder; 

heidemij 
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- Commentaar van de Provincie Noord Brabant op het deelrapport 
inzake het nulalternatief d.d. 4 maart 1991 van Cauberg-Huygen 
Raadgevende lngenieurs B.V.; 

- Overleg met betrokkenen. 

1.3 Studiegebied 

lnleidtnq 
In deze paragraaf warden de deelgebieden van de locatie en de 
omgeving beschreven. In akoestisch opzlcht zljn hierblj van belang de 
aanwezigheid van gelutdgevoelige objecten en de kruinhoogten van de 
storten. 

De locatie en omqeving 
De stortlocatie de Spinder Is gelegen ten noorden van Tilburg en ten 
westen van de provinciale weg A261. In de directe omgeving van de 
inrichting zijn een 5-tal woningen gelegen en een waterzuivering. Drie 
van de 5 woningen behoren, als dienstwoning, bij de waterzuivering. 
De woningen zijn in de figuren met de nummers 400 t/m 404 -
aangegeven (zie figuur 7.1). De dlenstwoningen betreffen de nummers 
402, 403 en 404. Aan de west- en noordzijde van het stortterrein zijn 
geluidsarme zones gelegen (zie figuur 7.2). 

Deelgebleden stortterreln 
Het stortterrein bestaat ult een drie deelgebieden, te weten Spinder I, 
Spinder II en Splnder Ill (zle figuur 7.1 ). 

Splnder I 
Het deelgebied I Hgt aan de zuid-west zijde van het terrain en heeft 
een kruinhoogte van 15 meter boven maaiveld. 

Splnder II 
Ten oosten van deelgebied I ligt deelgebied 11, aangeduid met Spinder 
II. Dit gebied wordt in tweeen gedeeld door de Loonse-heideweg. Het 
start aan de westzijde van de weg wordt aangeduid met Spinder II 
fase 1 en aan de oostzijde met Spinder II fase 2. De kruln van deze 
twee fasen ligt op een hoogte van circa 8 meter boven maaiveld. 
De beide delen zijn nu volgestort. 

Splnder Ill 
Ten noorden van deze beide gebieden ligt deelgebied Ill, aangeduid 
met Spinder Ill. In dit gebied wordt nu nag gestort. Het gebied Ill 
bestaat uit 4 delen (a t/m d). De delen a en b zijn aan de oostzijde 
gelegen en zijn volgestort tot 30 meter boven maaiveld. Het deel c is 
het middendeet alwaar de stortactiviteiten nu plaatsvlnden. De huldige 
storthoogte ligt op 9 a 15 meter. Deze wordt in een periode van ca. 
2 jaar uitgebouwd tot 20 meter hoogte. Ten westen van deel c ligt deel 
d. Dlt gedeelte Is thans nog leeg, het zal tussen 1992 en 1996 
volgestort warden. Tussen de delen I, It en Ill is het stortbordes 
gelegen. 

heidemij 
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2 Beschrijving alternatieven 

2.1 Algemene beschrijving geluidsbronnen 

Aanvoer 
Het stortaanbod bedraagt ca 1500 ton per dag. Deze aanvoer wordt 
verzorgd door 400 vuilniswagens, waarvan er 300 lessen tar plaatse 
van het stortbordes en 90 ter plaatse van het stortfront. Naast de 
vullniswagens is er sprake van een aanvoer via een 50-tal personenwa
gens bij het stortbordes. 

Intern transport 
Bij het stortbordes wordt het afval met behulp van een kraan in 
terreinwagens (dumpers) geladen. Bij de inrichting beschikt men over 
een 3-tal dumpers die elk 32 maai per dag van het stortbordes naar 
het stortfront rijden. 

Werkzaamheden aan stortfront 
De dumper gaat over de stortkade, het hoogste punt en lost daar het 
stortmateriaal blj een van de stortfronten. Bij elk stortfront is er een 
compactor aanwezig die het stortmateriaal voor zich uit naar beneden 
duwt, waardoor de stortlagen ontstaan. Bij de stortfronten is oak een 
loader werkzaam die het stortmateriaal voor de compactoren houdt. In 
de berekeningen is per stortfront voor de diverse transportbronnen een 
trajectlengte van 75 m meegerekend. 

Stortkades 
De stortfrontbreedte bedraagt ca 50 a 1 oo meter. 
Rand het gedeelte waar gestort wordt is een stortkade aangelegd. 
Daze bestaat deels uit aarde en deels uit stortmaterlaal, zeals in figuur 
7.3 is aangegeven. De hoogte van de stortkade bedraagt ca. 2,5 meter 
boven de stortniveau. De onderllnge stortlagen warden nlet afgedekt 
met een deklaag. Voor het ondervangen van de problemen met 
zwerfvuil is een hekwerk geplaatst op de top van de stortkades. 

Hoqere stortlaqen 
Blj de hogere stortlagen zullen de stortactiviteiten zich zowel in 
horizontale alsook in verticale rlchting van de terreingrens afbewegen. 
Hlerdoor wijzigt de invioed op de immissiepunten in de omgeving. Daar 
de grand van het stortterreln dijkvormlg is, is de helllng naar alle zljden 
gelijk. De helling bedraagt 1 :5. 

Akoestlsch onderscheidbare fasen van altematleven 
Conform hoofdstuk 5 van het hoofdrapport lnzake het herinrlchtings
plan van de stortlocatie De Spinder te Tilburg zijn een aantal akoes
tlsch onderscheidbare aiternatleven berekend. In de navolgende 
paragraven wordt een aantal maatgevende fasen van alternatleven 
beschreven. Het betreft de volgende fasen: 
- Gebrulksfase nulalternatlef (paragraaf 2.2); 
- Aaniegfase voorkeursalternatief (paragraaf 2.3); 
- Gebrulksfase voorkeursalternatief (paragraaf 2.4). 

heidemij 
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2.2 Gebruiksfase nulalternatief 

2.2.1 Algemeen 

2.2.2 

Het nulalternatief wordt als referentiekader in het MER gebruikt. Bij het 
nulalternatief is er vergeleken bij de overige alternatieven geen sprake 
van een uitgebreide aanlegfase. Derhalve wordt bij de uitwerking van 
de geluidseffecten van het nulalternatief volstaan met de beschrijving 
van geluidseffecten van de gebruiksfase. Tijdens de nazorgfase treden 
geen geluidemissies op gezfen de gekozen elndbestemming (extensieve 
recreatie). 

Bij het nulalternatief warden de bestaande activiteiten zonder aanvullen
de actlvltelten uitgevoerd. Bij deze wijze van verdere exploitatie van het 
stortterrein is de stortcapaciteit media 1996 volledig benut. De 
stortactiviteiten richten zich op het deelgebied d van Spinder Ill. Er zi]n 
hierbij 2 stortfronten werkzaam met een onderlinge afstand van circa 
100 m waarbij het achterste stortfront op de stortlaag van het voorste 
stortfront werkt (zie figuur 7.4). Het groente-, fruit-en tuinafval (GFT
afval) wordt ten zuiden van het stortbordes opgeslagen en met twee 
tot vier vrachtwagens afgevoerd. Voor grof tuinafval is gedurende een 
dag per week een versnipperaar in bedrijf. Deze is gepositioneerd aan 
de noordoostzijde van het stortbordes. De toe- en afvoer van deze 
afvalstromen warden vanwege de geringe aantallen als verrekend in de 
bestaande transportroutes beschouwd. 

Akoestisch relevante onderdelen 

lnleiding 
Voor de uitwerking van het nulalternatief zijn een aantal relevante 
activiteiten en werkzaamheden aan te geven. Deze warden in onder
staande nader beschreven. 

Transportbewegingen 
Rand het stortterrein de Spinder zijn ten behoeve van het nulalterna
tief een 3-tal transportroutes te onderscheiden. Deze routes zijn in tabel 
7.1 weergegeven tezamen met het aantal beweglngen, het type 
transportmiddel, de trajectlengte en de rijsnelheid. 

Tabel 7.1: Transportbewegingen 

traject aantal bewe- type voertuig traject- ri,snelheid aantal 
gingen lengte km uur bronnen 

I 300 middenzwaar 1000 10 7 

II 100 middenzwaar 1800 10 13 

Ill 96 dumper 900 6 6 

In de trajectlengten zljn zowel de heen- alsook de terugweg meegere
kend. Om de praktljksituatle te simuleren wordt een traject verdeeld 
over een aantal bronpunten. Deze warden gesitueerd op de aangege-

heidemij 
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ven traject(rij)lijnen. Aldus kan een bewegende bran warden nage
bootst evenredig met de trajectlengte. 

Het stortbordes 
Bij het stortbordes wordt voor de akoestisch relevante bedrljfssituatie 
de volgende situatie in rekening gebracht. De vrachtwagens manoeu
vreren naar het bordes en lessen het afval. De kraan vult de aanwezi
ge dumpers. De dumpers manoeuvreren van en naar het bordes. 

Het stortfront 
Bij dit stortfront wordt in de akoestlsch relevante bedrljfssituatie de 
volgende situatie In rekenlng gebracht. De dumpers manoeuvreren voor 
het stortfront en lossen het afval. De vullniswagens die het terreln 
opgaan manoeuvreren voor het stortfront en lessen het afval. De 
compactor rijdt het afval uit en de loader houdt het afval bij de 
compactor. 

Groenafvalbehandeling 
Bij de groenverkleiner wordt de volgende akoestisch relevante 
bedrijfssituatie in rekening gebracht. Een kleine (250 PK) groenversnip
peraar werkt gedurende 4 uur per dag. De toe- en afvoer van materiaal 
wordt verzorgd door 2 vrachtauto's en een combinatie. Ten gevolge 
van het grote aantal overige transportbewegingen zijn deze niet in de 
berekening opgenomen. 

Bronvermogens 

Voor de diverse onderdelen van het nulalternatlef zoals beschreven in 
paragraaf 2.2.2. zijn de bronvermogens gehanteerd conform de tabel 
7.2. Deze bronvermogens voor het onderdeel zijn samengesteld uit de 
bronvermogens van de diverse deelbronnen (zie appendix 7.1). 

Hier wordt de navolgende formula gehanteerd ten aanzien van het 
bronvermogen over de trajectsimulatiepunten: 

L,., = L'wr - 10 log n1 + 10 log Tb/To + 10 log n2 

Waarin: 
L,., bronvermogen per simulatiepunt 
L'wr bronvermogen van het desbetreffende type voertuig 
n1 aantal simulatiepunten 
n2 aantal voertuigen 
Tb periode dat het voertuig aanwezig is (rljtijd) 
T 0 beoordelingsperlode (dag, avond of nacht) 

Bij de bepaling van de rijtijden is de snelheid conform tabel 7.1 
aangehouden. 

De aangehouden bronvermogens zijn afkomstig uit literatuur, ervarings
cijfers of op basis van metingen in vergelijkbare situaties elders. 

heidemij 
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Tabel 7.2: Bronvermogens verschlllende onderdelen nulalternatlef 

Bron Deelbron 

deelbron Lwr bedrijfsduur/aantal Cb l.wr-Cb 

Stortf ront dumper 108 /96 10,8 97 

shovel 97 4 uur 4,8 92 

compactor 106 8 uur 1,8 104 

vuilniswagen 105 /90 7,3 98 

Tota al 112 5,9 106 

Stortbordea dumper 99 I 96 10,8 88 

vuilniswagen 105 I 90 7,1 98 
rijden 

vuilniswagen 105 /280 2,3 103 
loss en 

kraan 104 8 uur 1,8 102 

Tota al 110 3,5 106 

groenaf val verkleiner 114 4 uur 4,8 109 

Traject I vuilniswagen 105 /300 4,1 102 

Traject II vuilniswagen 105 /100 9,2 96 

Traject III dumper 99 I 96 6,8 92 

Het verschil in bronvermogen van de dumper wordt veroorzaakt door 
het verschil in de activitelt. Bij het stortfront wordt de dumper leeg 
gemaakt. Hlervoor wordt de bak opgeheven en glljdt het stortaanbod 
uit deze bak heen. Tevens valt aan het eind van een losperiode de 
afsluitkap terug tegen de dan lege bak. Bij het vullen en/of rijden van 
de dumper, In respectlevelljk het stortbordes en traject Ill, zijn de 
bronvermogens aanzienlljk lager daar dan deze pleken nlet optreden. 

2.3 Aanlegfase voorkeursalternatlef 

2.3.1 Algemeen 

Faserlng ontgraving herinrlchtinq Spinder II 
In de aanlegfase van het voorkeursalternatief zijn een 2-tal duidelijk 
akoestisch verschillende fasen te onderscheiden; de beginfase (fase 1) 
en de eindfase (fase 2) . De twee fasen staan aangegeven op figuur 
7.1. Bij de beginfase start de afgraving van Spinder II fase 1. Het 
ontgraven materiaal wordt gestort op Spinder I achter de locatie van 
het stortbordes. Verder blijven de stortactlviteiten van extern materiaal 
gelijk aan de situatie beschreven in de gebruiksfase van het nulalterna
tief. Ten behoeve van de aanvoer van het externe materiaal is de 
toevoerweg verlegd In oostelijke richtlng. De lntensltelten zijn echter 
gelijk gebleven. De thans llggende stortheuvel van Splnder II fase 2 
blijft aanwezig en dlent derhalve als afscherming in de richting van de 
dlenstwoningen van de rloolwaterzuivering. Bij de elndfase wordt het 
gebied Spinder II fase 2 afgegraven. Het materiaal wordt gestort op 
Splnder I achter het stortbordes. Gelljktljdlg wordt Splnder II fase 1 
ingericht, hetgeen inhoudt dat dlt deel van Spinder II als eerste wordt 
voorzien van een onderafdichting. Hiervoor zijn op deze locatie een 
graafmachine en een loader aanwezig. Voor het aanmaken van 

heidemij 
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materiaal van de onderafdichting is een menginrichtlng aanwezlg aan 
de zuidoostzijde van het stortbordes. De afschermende werking van 
Spinder II fase 2 is nu gereduceerd tot een hoogte van 4 meter. 

Aanvoer afval Splnder Ill 
Het externe aanbod blijft op Spinder Ill In gebruik in de richtlng van 
het stortbordes. De toevoerweg is zoals in de beginfase verlegd naar 
de oostzijde. 

Aan1eg C3-compartlment 
Voor het storten van C3-afval wordt aan de noordoostzijde van Spinder 
Ill een compartiment ingerlcht. 

Akoestisch relevante onderdelen 

lnleldlng 
Vear de aanlegfase van het voorkeursalternatief aanlegfase zijn een 
aantal akoestisch relevante onderdelen aan te geven. Deals stemmen 
deze overeen met de gebruiksfase van het nulalternatief (zle paragraaf 
2.2) en deels betreft het nieuwe bronnen. 

Transport 
Vear het transport van extern en Intern materiaal zljn de volgende 
transportroutes te onderschelden: 

Tabel 7.3: Transportbewegingen begin/eind 

traject aantal bewegingen type voertuig t r ajecttraject rijanelheid km/uur aental bronnen 

I 
II 
Ill 
IV 

300 middenzwaar 1800 10 12 
100 middenzwaar 2700/2400 10 18/ 16 
96 dumper 1050/750 6 715 

180 dumper 750/1350 6 5/ 9 

Het transport ten behoeve van het C3-compartiment wordt vanwege de 
geringe aantallen als verrekend beschouwd in de bestaande transport
routes. In de trajectlengten zijn zowel de heen- alsook de terugweg 
meegerekend. Om de praktljksituatie te simuleren wordt een traject 
verdeeld over een aantal bronpunten. Deze warden gesltueerd op de 
aangegeven traject(rij)lijnen. Aldus kan een bewegende bran warden 
nagebootst evenredig met de trajectlengte. 

Het stortbordes 
De activiteiten kunnen als gelijk aan de gebruiksfase van het nulalterna
tlef warden beschouwd. 

Het stortfront 
Blj het onderdeel stortfront zijn de onderstaande uitgangspunten 
gehanteerd: 
- Ten behoeve van extern materlaal kunnen activiteiten als gelljk aan 

de gebruiksfase van het nulalternatief warden beschouwd. 

heidemij 
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- Ten behoeve van het materiaat van Spinder tt dat wordt gestort op 
Spinder I Is de volgende situatie in rekening gebracht. De dumpers 
manoeuvreren voor het stortfront en storten hat afval voor de 
compactoren. Verder zijn er geen geluidsbronnen aanwezlg. 

C3-compartiment 
Blj het C3-compartiment Is de volgende akoestlsch relevante bedrijfssi
tuatie ingevoerd. Voor het uitrijden en verdelen van het aanbod is een 
lichte loader aanwezig. De toevoer is reeds verrekend In de overlge 
transportroutes. 

Groenafvalbehandeling 
De activiteiten zijn dezelfde als bij de gebrulksfase van het nulalterna
tlef. 

Bronvermogens 

Voor de diverse onderdelen van de begin- en eindfase van de aanleg
fase van hat voorkeursalternatief zoals beschreven In paragraaf 2.3 zijn 
de bronvermogens gehanteerd conform tabel 7.4. De bronvermogens 
zijn bepaald als bij de gebruiksfase van het nulalternatief. 

Tabel 7.4: Bronvermogens voorkeursalternatlef aanlegfase 

Bron Deelbron 

deelbron Lwr bedrijfsduur/aant:al Cb r._-cb 

Storefront dumper 108 /96 10,8 97 

shovel 97 4 uur 4,8 92 

compactor 106 8 uur 1,8 104 

vuilniswagen 105 {90 7,3 98 

Totaal 112 5,9 106 

2e stortf ront dumper 99 /180 4,3 95 

compactor 106 8 uur/2 -1,2 107 

Totaal 110 2 108 

Stortbordes dumper 99 I 96 10,8 88 

vuilniswagen 105 I 90 7,1 98 
rijden 

vuilniswagen 105 /280 2,3 103 
lessen 

kraan 104 8 uur 1,8 102 

To teal 110 3,5 106 

Afgraven bulldozer 104 8 uur/ 1 1,8 102 

graafmachine 105 8 uur/3 -3 108 

dumper 99 /180 4,3 95 

Totaal 111 2 109 

heidemij 
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Bron Deelbron 

deelbron I.,,,, bedrijfsduur/aantal Cb r.,.,,-cb 

Inrichten bulldozer 104 4 uur/l 4,8 99 

graafmachine 105 6 uur/l 3 102 

Totaal 107 3 104 

groenafval verkleiner 114 4 uur 4,8 109 

CJ-cOtllp. loader 95 4 uur 4,8 90 

Menginrichting centrale 106 3 uur 6 106 

Traject I vuilniswagen 105 /300 4,1 102 

Traject II vuilniswagen 105 /100 8,9 97 

Traject Ill dumper 99 I 96 6,7 92 

Traject IV dumper 99 /180 4,0 95 

Gebruiksfase voorkeursalternatief 

Algemeen 

In de gebruiksfase van het voorkeursalternatief is een onderverdeling 
gemaakt in de situatie tot 2008 en de situatie na 2008. 
Gebruik tot 2008 wordt gekenmerkt door de stortactiviteiten op Spinder 
II fase 1 vanuit de bestaande locatie van het stortbordes. Ten opzichte 
van de aanlegfase zijn de stortactiviteiten op Spinder I en Spinder Ill 
komen te vervallen. Het C3-compartiment verplaatst zich langzaam in 
zuldelljke richting en de groenafvalbehandeling blljft 1 dag per week (4 
uur) gehandhaafd. 

Bij het gebruik na 2008 wordt het stortbordes verplaatst naar een 
positie ten zuiden van het C3-compartiment. De groenafvalbehandeling 
vindt ook op deze locatle plaats. De verschlllende transportroutes zljn 
derhalve gewljzigd. De stortactiviteiten richten zich op de stortbordeslo
catle en de fase 2 van Spinder II. 

Akoestisch relevante onderdelen 

lnleiding 
Voor de gebruiksfase van het voorkeursalternatlef zijn de akoestisch 
relevante bedrijfssituaties met uitzondering van het transport in 
overeenstemming met de eerdere situaties. 

Transport 
Voor het transport van het stortaanbod zijn de navolgende transport
routes te onderscheiden. 

heidemij 
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Tabel 7.5: Transportbeweglngen tot 2008/na 2008 

traject aantal bewe- type voertuig traject- ri/snelheid aantal 
gingen lengte km uur bronnen 

I 300 middanzwaar 1800/1400 lO 12/ 11 

11 100 middenzwaar 2250/2000 10 15/13 

III 96 dumper 750/800 6 S/6 

Het stortbordes 
De actlvlteiten zijn dezelfde als bij de gebrulksfase van hat nulalterna
tief. De positie wordt in de overgangsfase gewljzlgd. 

Het stortfront 
De activiteiten zijn dezelfde als bij de gebruiksfase van het nulalternatief 
op een andere locatle. 

De activiteiten zijn dezelfde als bij de gebruiksfase van het nulalternatief 
op een andere locatie. 

Groenafvalbehandeling 
De activiteiten zijn dezelfde als bij de gebruiksfase van het nulalterna
tief. De positle wordt in de overgangsfase gewijzigd. 

Bronvermogens 

Voor de diverse onderdelen van het voorkeursalternatlef gebrulksfase 
tot en na 2008 zoals beschreven in paragraaf 2.4.2 zljn de bronvermo
gens gehanteerd conform tabel 7.6. De bronvermogens zijn bepaald als 
bij het nulalternatief (voor transport zie appendix 7.1 ). 

heidemij 
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Tabel 7.6: Bronvermogens gebruiksfase 

Bron Dealbron 

deelbron 1wr bedrijfsduur/aantal Cb 1wr-Cb 

Stortfront dumper 108 /96 10,8 97 

shovel 97 4 uur 4,8 92 

compactor 106 8 uur 1,8 104 

vuilniswagen 105 /90 7,3 98 

Tota al 112 5,9 106 

Stortbordes dumper 99 I 96 10,8 88 

vuilniswagen 105 I 90 7,1 98 
rijden 

vuilniswagen 105 /280 2,3 103 
loss en 

kraan 104 8 uur 1,8 102 

Totaal 110 3,5 106 

Afgraven bulldozer 104 8 uur/l 1,8 102 

graafmachine 105 8 uur/3 -3 108 

dumper 99 /180 4,3 95 

Tota al 111 2 109 

Inrichten shovel 104 4 uur/l 4,8 99 

graafmachine 105 6 uur/l 3 102 

Tota al 107 3 104 

groenaf val verkleiner 114 4 uur 4,8 109 

CJ-comp. loader 95 4 uur 4,8 90 

Traject I vuilniswagen 105 /300 4,1 102 

Traject II vuilniswagen 105 / 100 8,9 97 

Traject III dumper 99 I 96 6,7 92 

heidemij 
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3 Gevolgen voor het milieu 

3.1 Algemeen 

De berekeningen zijn uitgevoerd conform de methode CB zoals 
omschreven In de ICG-publicatie IL-HR-13-01 "Handleiding meten en 
rekenen industrielawaai". Voor de berekening is gebrulk gemaakt van 
het computerprogramma INDUS, gebaseerd op de bovengenoemde 
rekenmethode CB. 

3.2 Bronpositionering 

Op basis van gegevens met betrekking tot stortactiviteiten gehanteerd 
bij overeenkomstige situatles Is de bronpositie van het stortfront 
gemiddeld op de helft van de stortfrontbreedte gelegen. Vear het 
bepalen van de contouren ten gevolge van het stortfront wordt die 
situatie waarin het stortfront het dichtstbij de rand werkzaam is, in 
rekening gebracht. Dit resulteert in een afstand van een eerste 
stortfront tot de binnenteen van de stortkade van 25 meter. Het tweede 
stortfront ligt op hetzelfde moment een 100 meter verder het stortter
rein op. Het transport naar het stortfront beweegt altljd over het 
hoogste punt. Deze bronnen verplaatsen zich in de loop van de tijd 
tezamen met het stortfront naar een grotere hoogte. De afstand tot de 
terreingrens zal toenemen. 

Bij de berekeningen zijn een 6-tal situaties ten behoeve van het 
vastleggen van de diverse alternatieven betrokken. 

Gebruiksfase nulalternatief: 
- de huidige situatie; 
- de eindsituatie (1996). 

Aanlegfase voorkeursalternatief: 
- beginsituatie; 
- eindsituatie. 

Gebruiksfase voorkeursalternatief: 
- tot 200B; 
- na 200B. 

In de figuren van dit hoofdstuk zijn de schematische weergave van de 
bronposities aangegeven zeals deze in de berekeningen zijn opgeno
men. 

3.3 Resultaten geluidimmissieberekeningen 

De berekeningen zijn uitgevoerd naar een 5-tal immissiepunten in de 
omgeving van het stortterreln. De beoordelingshoogte ter plaatse van 
de immissiepunten bedraagt 5 m. 

heidemij 
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Bl] de berekeningen zijn de lmmissleniveaus bepaald voor de dagperio
de. De reflecties tegen de achterliggende gavels zijn niet in de 
berekening betrokken. 

In de tabellen 7.7 t/m 7.12 zijn de berekende L.q-waarden en de Lmax
waarden weergegeven voor de in paragraaf 2.3 omschreven geluid
bronnen behorende bij de diverse alternatieven. In de tabellen Is een 
onderscheld gemaakt tussen de L,,q-waarde van vaste bronnen (het 
transport en het stortbordes) en de totale ~-waarde (ten gevolge van 
de vaste bronnen) en de varlabele bronnen. 

heidemij 
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Jmmlsslepunt BIJdrage In d8(A) Totaal I.max 

Stortfront Stortbordes Transport Totaal Vast 

I II Ill 

400 28,1 9,8 26,9 23.2 14,6 31,4 28,7 38 

401 33.5 30.6 31.0 26.1 20,9 37,3 35,0 44 

402 27,7 30, 1 36,3 31 .5 18.8 38.7 38,3 45 

403 27,4 29,8 35,5 30,9 18,5 38,0 37,6 44 

404 27.1 29,3 34,6 30.0 18.0 37.2 36,8 44 

Bljdrage van de diverse activiteiten, totale L..i-waarden en L,,_-waarden voor het storten tljdens de 
gebrulksfase van het nulaltematief (huidige situatie 1991) 

lmmlsslepunt B1Jdra11e In dB(AJ Totaal I.max 

Stortfront Stortbordes GFT-behandellng Transport Toteal Vast 

I n Ill 

400 29,8 10,1 24,8 26.9 23.2 14,2 33,0 30,2 40 

401 27.2 30,6 34,5 31.0 27,2 18,4 38.0 37,6 45 

402 25,9 30.1 31.1 36.3 31 ,5 18,5 39,3 39,1 46 

403 24,5 29.B 30,7 35,5 30,8 18,2 38,6 36,4 45 

404 23.8 29,3 30.3 34,6 30,0 17,8 37.8 37,7 44 

Bijdrage van de diverse activitelten, totale L..i-waarden en Lm.,.-waarden de gebrulksfase van het nulalternatief 
in 1996 

heidemij 
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Stortfront 

400 29,6 

401 27,2 

402 26,0 

403 24,6 

404 23,8 

Tabel 7.9: 

lmmlsslepunt 

Stortfront 

400 29,8 

401 27.2 

402 26.0 

403 24,6 

404 23.8 

Tabel 7.10: 
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Bljdrs.ge In dB(A) Totaal 

Stortbordes Stortbron ver- Groenverklel· Afgraven lase Mono.dep. Transport Totasl Vast 

plaatsen Splnder II ner I Splnder II 

I II Ill IV 

10,1 29,0 24,6 16,9 3,7 27,6 23,7 14,2 16,2 34,6 30.a 

30,6 29.6 34,5 30.1 21,0 36,0 31,3 18.4 19,4 40,8 39,8 

30,2 28,5 31,2 31,3 10,4 48,9 43,6 16,6 20,6 50,3 50,1 

29,6 28,2 30,9 30,9 10.2 47,0 41,7 18,3 20,2 48,4 48,3 

29,3 27,8 30,4 30,4 10,0 45,7 40,5 17,9 19,7 47.2 47,0 

Bijdragen diverse activiteiten, totale Le.i-waarden en L.,,.,.-waarden voor de aanlegfase van het voorkeursalterna-
......... , ·~"""'"' \-¥!--ti.I llt.&W.._,/ 

Bljdrage In dB(A) Tots.al 

Stortbordes Stortbron ver- Groenverklel- Afgraven lase Mono.dep. Transport Tots.al 

plastsen Splnder II ner I Splnder II 

I II Ill IV 

10,1 29.0 24,6 16,9 3,7 27,6 23,7 14,2 16.2 36.1 

30,6 29,6 34,5 30.1 21.0 36.0 31.3 16.4 19,4 42.1 

30,2 26,5 31,2 31.3 10,4 46.9 43,6 16,6 20,6 51.0 

29,8 28,2 30,9 30,9 10,2 47,0 41,7 16,3 20.2 49,3 

29,3 27,6 30,4 30,4 10,0 45,7 40,5 17,9 19,7 48,1 

Bijdragen diverse activiteiten, totale L,,q-waarden en Lmax-waarden voor de aanlegfase van 
voorkeursalternatief, fase 2 (eindfase) 

heidemij 

Vast 

32.0 

40,3 

50,2 

46,4 

47.1 

het 

4nax 

40 

47 

54 

52 

51 

4nall 

41 

46 

54 

53 

52 



lmmlsslepunt 

400 

401 

402 

403 

404 

Tabel 7.11: 

lmmlsslepunt 

400 

401 

402 

403 

404 

Tabel 7.12: 
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Bljdrage In dB(A) Totaal lmax 

Stortfront Stortbordes Groenverklelner Monodep. Transport Totaal Vast 

I II Ill 

28,7 9,8 18,8 6,5 30,0 25,7 15,1 33,5 31,8 40 

30,D 30.6 34,5 19,0 35,9 33.3 25,9 40,7 40.3 47 

34,9 30,2 31,2 12,2 48,9 44,0 28,4 50,4 50.3 54 

34,4 29,8 30,9 11.9 47,0 42.2 28,0 48,6 48.4 53 

33,7 29,3 30.4 11,6 45,7 40,9 27.5 47,4 47.2 52 

Bijdragen diverse activltelten, totale L..i-waarden en L.n.,.-waarden voor de gebrulksfase van het 
voorkeursaltematlef tot 2008 . - -

Bljdrai;ie In dB{A) Totaal lmax 

Stortfront Stortbordes Groenverklel- Mono.dep. Transport Totaal Vast 

ner 

I II Ill 

27,4 19,2 22.0 28,0 22,4 11,0 31.6 29.5 39 

30,6 24.4 35,5 19,2 35,9 30.8 23,9 40,2 39,7 47 

42,5 32.2 33.4 12.4 49,4 43,9 29,1 51,2 50,6 56 

41,6 30,7 33,1 12.1 47,4 42,0 28,5 49.5 48.7 54 

40,5 30,1 32,8 11,8 46.1 40.7 27,9 48,3 47,5 52 

Bijdragen diverse activiteiten, totale L..i-waarden Lmax-waarden voor de gebrulksfase van het voorkeursaltematief 
na 2008 

heidemij 



23 

3.4 Geluidcontouren 

In de figuren 7.5 tot en met 7.10 zijn de 40 en 50 dB(A) geluidcontou
ren van het ~-niveau getekend in de diverse sltuatles. Hierblj is 
uitgegaan van de bronposities conform paragraaf 3.2. In deze 
contouren Is Mn enkelvoudige situatie weergegeven (in overeen
stemming met de aangegeven invoer) welke ten opzlchte van de meest 
nabij gelegen woningen als maximaal kan worden beschouwd. Voor 
deze worst-case benadering is gekozen aangezien de stortbronnen, de 
afgraafbronnen, de inrichtlngsbronnen en het transport naar deze 
bronnen zlch In de loop van de tljd verder van de rand van het 
stortterrein zullen verwijderen. 

3.5 Beoordeling geluidseffecten ten gevolge van Spinder 

Overschrl!dlng 50 dB(A) contour rondom stortlocatle 
Voor de beoordeling van de geluidniveaus dlent te warden opgemerkt 
dat de woning behorende blj rekenpunt 401 tijdens het onderzoek door 
het samenwerkingsverband Midden-Brabant is gekocht en derhalve 
buiten de beoordeling gehouden kan warden. 

Voor de overlge rekenpunten blijkt dat de In hoofdstuk 1. gestelde 4ci· 
grenswaarde van 50 dB(A) op 200 m van de inrichtlng alleen bij punt 
402 (dienstwoning waterzuivering) wordt overschreden In de aanleg- en 
gebruiksfase van het voorkeursalternatief. De oorzaak van deze 
normoverschrijding is het verleggen van de aanvoerroute naar het 
oosten, waardoor de 40 en 50 dB(A)-contouren verder naar het oosten 
opschuiven. De L.nax·waarde van 60 dB(A) op 200 m wordt op geen 
van de rekenpunten overschreden. In verzamel tabel 7.15 (par. 3.7) is 
een overzicht van de 4ci·waarden gegeven. 

Voor de dlenstwoningen van de waterzuivering zal met aanvullende 
maatregelen In de vorm van afschermlng ten oosten van de toevoer
weg ter plaatse van de dienstwoningen aan de gestelde norm van 50 
dB(A) warden voldaan. 

Overschrijdlnq 40 dB(A) contour random stortlocatle 
De geluldsnorm voor de landelijke omgeving, bedraagt voor de 
dagsituatie 40 dB(A). In de figuren 7.5 tot en met 7.10 is de ligglng 
van deze contour aangegeven. Het landelijk gebied dat door deze 
geluidcontour omvat wordt, is gelegen ten noorden van de locatle. 
Tljdens de gebrulksfase van het nulalternatief en de aanlegfase van het 
voorkeursaltematief en overige alternatieven omvat deze contour circa 
40 hectare landelijk gebied. Tijdens de gebruiksfase van de alternatle
ven is dit rulmtebeslag gereduceerd tot circa 20 hectare. Oorzaak 
hlervan is de verplaatsing van de stortactiviteiten In zuid-oostelljke 
rlchting, van Spinder Ill naar Spinder I. 

heidemij 
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3.6 Overige geluidbronnen 

3.6.1 Algemeen 

Voor de beoordeling van de geluidbelastlng op de beoordellngspunten 
ten gevolge van de stortactiviteiten is oak de geluidbelasting ten 
gevolge van eventueel in de omgeving aanwezige andere bronnen van 
belang. Hieronder worden verstaan zoneplichtlge wegen, spoorlljnen en 
zoneplichtige industrieterreinen. In de nablje omgevlng van de 
stortlocatie vallen binnen dit kader de provlnclale weg A261 en de 
waterzuivering als geluidbron aan te merken. 

Wegverkeer A261 

De geluidcontouren tangs de provinciale weg A261 zljn gebaseerd op 
gegevens verstrekt door de Provincie Noord Brabant. Bij de bepallng 
van deze contouren is uitgegaan van de volgende gegevens: 
- Verkeersgegevens zijn gebaseerd op een werkdag etmaallntensiteit 

van 22.000 voertuigen in het jaar 1989 en een daguurintensiteit van 
6,2 %. 

- Stljgingspercentage van 2 % per jaar tot 2000. 
- Oe berekeningen zijn ge.baseerd op de dagperiode met een 

verdeling van 98% llcht verkeer en 2% zwaar verkeer met een 
onderverdeling in 86% mlddelzwaar en 14 % zwaar. 

- Berekeningen zijn voor het relevante weggedeelte uitgevoerd met 
Standaardrekenmethode I. 

- Het wegdek is als type 1 aangemerkt (niet elementen verharding). 
- De waarneemhoogte is op 5,0 m gesteld. 
- Er Is geen correctie ingevolge artlkel 103 van de Wet Geluidhinder 

toegepast. 

Aan de hand van deze gegevens is de figging bepaald van de diverse 
contouren, deze afstanden van de contouren tot de wegas zijn 
weergegeven in tabel 7.13 voor de huidige situatie en de situatie in het 
jaar 2000. 

Tabet 7.13: Afstanden van de diverse contouren tot de wegas 

Contour in dB(A) Afstand tot de wegas in m 

nu (1990) toek0111st (2000) 

60 49 56 

55 108 121 

50 225 250 

45 453 500 

heidemij 
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AWRI 

Uit gegevens van de Milieudienst Tilburg is een bronvermogen van de 
AWAI Tilburg-Noord bepaald. De bijdrage van de waterzuivering op de 
rekenpunten is weergegeven in de tabel 7.14. 

Tabel 7.14: Bijdrage AWAI 

lmmissiepunt Bijdrage in dB(A) 

Huidige Na innovatie 
situatie 

d/a/n* etmaal d/a/n etmaal 

400 32 42 22 32 

401 37 47 27 37 

402 50 60 40 50 

403 50 60 40 50 

404 50 60 40 50 

Tevens blijk1 uit overleg dat in de nabije toekomst de puntbeluchters 
warden vervangen door bellenbeluchters. De hieruit te verwachten 
wijziging van het bronvermogen van de beluchters is een reductie van 
ca. 10 dB(A). Op de rekenpunten resulteert deze wljzlgfng in de 
bijdrage conform tabel 7.14. Voor de uiteindelijke beoordeling zal deze 
toekomstige situatie warden gehanteerd. 

GFT-installatie 

Voor de verdere afwerking van het GFT-afval is een vergistingsinstallatle 
aanwezig. De installatie zal hoofdzakelijk inpandig zijn opgesteld. Voor 
de aan- en afvoer van materialen zijn effectief circa 18 vrachten 
noodzakelijk met behulp van vrachtwagens (overeenkomend met 36 
vrachtwagenbewegingen), hetgeen ten opzichte van de geprognotiseer
de vrachten (900 vrachtwagenbewegingen) op de ontsluitingsweg ten 
behoeve van de stortlocatie Spinder verwaarloosbaar is. Op basis van 
gegevens uit het milieu-effectrapport GFT-installatie Spinder (Haskoning 
1992) zijn in de onderstaande tabel de maatgevende geluidbronnen 
weergegeven. 

Tabel 7.15: Bronvermogen maatgevende bronnen GFT-installatie 

Bron Bronvermogen Bedrijfstijd in C~ in dB r.,.., - c~ in dB(AJ 
in dB(A) uren d/a/n /a/n d a/n 

Fakkel 104 12/4/8 0/0/0 104/104/104 
Compos tops lag 104 3/ - /- -6/ro/., 96/0/0 
Biogascompr. 90 12/4/8 0/0/0 90/90/90 

De bijdrage van de GFT-installatie, in totaliteit, voortkomende uit de 
bovenstaande gegevens is weergegeven in tabel 7.16. 

heidemij 
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Tabel 7.16: Bijdrage GFT-lnstallatie 

Rekenpunt Bijdrage in dB(A) etmaalwaarde 

met fakkel zonder f akkel 

400 33 26 
401 44 32 
402 42 34 
403 42 33 
404 42 32 

Stortgasfabriek 

Het ult het stort gewonnen stortgas wordt in een zogeheten opwer
kingsfabriek omgezet in op aardgas gelijkend gas. Het eindprodukt 
wordt indlen het voldoet aan de gestelde normen ge'injecteerd in het 
plaatselljk gasdistributienet. Bl] een afwijklng van de kwallteltsnorm, 
wordt er op het terrein afgefakkeld. Voor het vaststellen van de 
akoestlsche bijdrage is de stortgasfabriek door middel van de 
onderstaande geluidbronnen schematisch in het rekenmodel opgeno
men. De bronvermogens zijn vastgesteld aan de hand van metingen 
ter plaatse. 

Tabel 7.17: Geluidbronnen stortgasfabriek 

Bron Bronvermogen Bedrijfstijd in C~ in dB 1wr - c7 in dB(A) 
in dB(A) uren d/a/n /a/n d a/n 

lnstallatie 95 12/4/8 0/010 95/95/95 
Fakkel 104 1/111 - 11/-6/-9 93/98/95 

In tabel 7.18 is de bijdrage van de stortgasfabriek op de rekenpunten 
weergegeven. 

Tabel 7.18: Bijdrage stortgasfabrlek 

Re ken punt Bijdrage 

dag avond nacht etmaal 

400 15 18 16 25 
401 24 27 25 35 
li02 27 30 28 37 
403 26 29 27 37 
404 26 29 27 36 

Slibverbrandingsinstallatie 

Een sllbverbrandlngslnstallatle op de Splnder is nag zeer onzeker. Dit 
is verder niet in de geluidbereklngen betrokken. De bljdrage aan de 
geluidsbelasting zal overigens zeer beperkt zijn. 

heidemij 



33 

3.7 Cumulatleve geluideffecten 

3. 7 .1 Overzicht afzonderlijk bijdragen geluidbronnen 

Bij de beoordeling van de geluidseffecten dient binnen het kader van 
de MER ook het totale geluidniveau op aanwezlge geluidgevoellge 
objecten te warden aangegeven. Bij de algemene beoordeling van 
geluld is het per definitie niet toegestaan om een geluldbelastlng ten 
gevolge van verkeerslawaai samen te voegen met een geluldbelastlng 
ten gevolge van industrlelawaal. 

Daar de activiteiten van het stortterrein zich beperken tot de dagperio
de zijn ook de overige onderdelen voor de dagperiode in de onder
staande tabel 7.19 opgenomen. In tabel 7.19 zijn de afzonderlljke 
bljdragen van de diverse geluidbronnen op de woningen 400, 402, 403 
en 404 weergegeven. 

heldemij 
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Overzicht Leq-waarden diverse fasen van het stortterrein, de AWRI, de A261, de stortgasfabriek en de GFT
vergistingsinstallatie (in dB(A)) 

Alternatieven van Spinder AWRl Stortgasf abriek GFT-vergistingsinstallatie A261 Geluidnormering 
bij woningen 

Nulaternatief Voorkeursalternatief 

huidig 1996 aanlegfase Gebruiksfase 

begin eind tot 2008 na 2008 Hui dig Toekomstig met fakkel zonder fakkel 

31 33 35 36 34 31 32 22 16 28 26 36 50 

39 39 50 51 50 51 50 40 28 36 33 46 50 

38 39 48 49 49 50 50 40 27 35 32 47 50 

37 38 47 48 47 48 50 40 27 35 32 48 50 
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Cumulatie geluideffecten 

Ter plaatse van de verschlllende woningen (rekenpunten) zijn de 
geluidniveaus afkomstig van de diverse geluidbronnen gecumuleerd 
en weergegeven in Tabel 7.20. 

Tabel 7.20: Cumulatieve geluidniveaus 

Re ken punt Totaal invallend geluidniveau ter plaatse Geluidnormering 
van de woningen in de diverse fasen van bij woningen 
bet storten 

Nulalternatief Voorkeursalternatief 

aanlagfase gabruiksfase 

nu 1996 begin eind begin eind 

400 39 38 39 39 38 37 50 

402 52 48 52 53 52 53 50 

403 52 48 51 52 52 52 50 

404 52 49 51 51 51 51 50 

Uit de tabel 7.19 (paragraaf 3. 7.1.) blijkt dat de bijdrage van Spinder 
en de A261 van gelijke ordegrootte zljn. Voor beide onderdelen zijn de 
relevant geluidbronnen in hoofdzaak het verkeer. Derhalve is er geen 
sprake van een omgevlngsvreemde geluidbron. Het cumulatleve 
geluidniveau (tabel 7.20) is hoger dan de beide afzonderlijke bijdrage. 
Voor die situatie waar de geluidbelastlng ten gevolge van de actlvltelten 
van Spinder hoger is dan de in de vergunning aangegeven 50dB(A) 
zullen maatregelen ter reductie van de bijdrage noodzakelijk zijn. Dit 
is van toepasslng voor de bedrijfswoningen nr. 402, 403 en 404. Als 
geluidbeperkende maatregel wordt een afscheiding van de transportrou
te voor de bedrljfswonlngen gerealiseerd. Hiervoor wordt een dijkli
chaam, dat in de lokale situatie landschappelijk wordt ingepast, 
gerealiseerd. 

3.8 Onderlinge vergelijking alternatieven voor milieu-effect 

3.8.1 Beoordelingscriteria alternatieven 

Als beoordelingscriteria voor de alternatieven zijn gehanteerd de 
geluidsnormen uit de Wet geluidhinder, te weten: 
- streefwaarde van 50 dB(A) bij woningen; 
- streefwaarde van 40 dB(A) van landelijke omgeving. 

heidemij 
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3.8.2 Vergelijking alternatieven 

De vergelijking van de alternatieven is weergegeven in tabel 7.21. 

Tabel 7.21: Vergelljklng alternatleven voor milieu-aspect geluid 

Alternatief Aanleg Gebruik Nazorg 

nulalternatief - niet van toe- - geen overschrijding - geen geluidemissie 
toepassing geluidnormering bij op voormalige start-

woningen rand start- locatie 
locatie t.g.v. stortac-
tiviteiten 

- door cumulatieve geluid-
belasting overschrijding 
geluidnorm bij bedrijf s-
woningen; na innovatie 
AWRI geen overschrijding 
me er 

- ruimtebeslag 40 dB(A) 
contour ca. 20 hectare 
landelijk gebied 

voorkeursalternatief - verschuiving 40 en - verschuiving 40 en 50 - zie nulalternatief 
50 dB(A) contour naar dB(A) contour naar 
oosten t.g.v. verleg- oosten t.g.v. verlegging 
ging toevoerroute toevoerroute 

- cumulatieve geluidbe- - cumulatieve geluidbe-
lasting bij bedrijf s- lasting bij bedrijfs-
woningen overschrijdt woningen overschrijdt 
geluidnorm; extra geluidnorm; extra ge-
geluidafscherming luid afscherming voor-

zien 
is voorzien - ruimte beslag 40 dB(A) 

contour ca. 20 hectare 
- ruimtebeslag 40 dB(A) landelijk gebied 

contour ca. 20 hec-
tare landelijk gebied 

uitvoeringsalterna- - zie voorkeursal- - zie voorkeursalternatief - zie nulalternatief 
tief A ternatief 

meest milieuvriende- - zie voorkeursal- - zie voorkeursalternatief - zie nulalternatief 
lijk alternatief ternatief 

heidemij 
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4 Leemten in kennis en evaluatie achteraf 

4.1 Leemten in kennis 

Ten aanzien van de voorspelling van de geluideffecten zijn geen leem
ten in kennis geconstateerd. 

4.2 Betrouwbaarheid effectvoorspellingsmethode 

De geluidberekeningen met betrekking tot de stortactiviteiten zijn 
uitgevoerd conform de methode CB zoals omschreven in de ICG-pu
blicatie IL-HR-13-01 "Handleiding meten en rekenen industrielawaai". 
Voor de berekening is gebruik gemaakt van het computerprogramma 
INDUS, gebaseerd op de bovengenoemde rekenmethode CS. 

De geluldberekeningen van het wegverkeer op de A261 zijn uitgevoerd 
met Standaardrekenmethode I. 

De gebruikte voorspellingsmethoden voor geluid zijn door middel van 
praktijkgegevens en -metingen voldoende geevalueerd. 

4.3 Evaluatie achteraf en monitoringsprogramma 

In het kader van het monitorlngsprogramma zal de geluidbelasting voor 
de woningen 400 tot en met 404 periodiek warden gemeten. Tevens 
zal een geluidmeting in het landelijk gebied ten noorden van de 
stortlocatle periodiek warden uitgevoerd. 

heidemij 
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6 Lijst van begrippen en afkortingen 

Achtergrondgeluid 

(Geluid)contour 

Decibel (afk.:(dB)) 

Etmaalwaarde 

Equivalente geluidniveau 

Gel uidsbelasting 

Omgevingsgeluld 

Het geluid afkomstig van doorgaans niet 
duidelijk herkenbare, vaak veraf gelegen 
bronnen waarvan de afzondelijke bijdrage 
niet kan warden bepaald. In de praktijk 
komt het niveau van het achtergrondge
luid veelal overen met het L95, het niveau 
dat gedurende 95 procent van de 
tijdoverschreden wordt. 

Lijn langs een weg, spoorlijn of andere 
geluidbron, die punten met eenzelfde 
geluidniveau verbindt. 

De eenheid voor het geluidsdrukniveau 
"de hoeveelheid geluid". Het menselijk oar 
is niet voor alle frequentles even gevoelig. 
Om de subjectieve geluidwaardering in 
een grootheid te vangen wordt op het 
geluldsdrukniveau bij een bepaalde 
frequentie een correctie toegepast op 
basis van de gevoeligheid van het 
gevoeligheid van het menselijk oor bij die 
frequentie. Er zijn verschillende correcties 
waarvan de A-weging de meest toegepas
te is. Het hiermee bepaalde niveau noemt 
men het geluidniveau in dB(A). 

De hoogste van de (energetisch 
gemiddelde) geluidniveaus (Leq) van drie 
beoordelingsperioden: 

dag (7.00 - 19.00 uur); 
avond (19.00 23.00 uur), 
verhoogd met 5 dB(A); 
nacht (23.00 - 7.00 uur), verhoogd 
met 1 o dB(A). 

Het niveau van een geluid van constante 
sterkte dat over een bepaalde tijd 
genomen evenveel energie vertegenwoor
digt als het aanwezige flucturerende 
geluidniveau over dezelfde periode. 

Het optredende niveau van het geluid in 
een gebied of aan de gevel van een 
woning. 

Het geluid dat op een bepaald punt of 
In een bepaald gebied bestaat vanwege 
alle in de omgeving geluid veroorzakende 
bronnen of activiteiten, met uitzondering 

heidemij 



Referentieniveau 

Streefwaarde 

Aard van de woonomgeving 

Etlllaalperiode 

- Landelijke omgeving 
(harstellingsoorden , 
stille recreatie) 

- Rustige woonwi jk, 
weini g verlceer 

- Woonwijk in stad 

Voorkeursgrenswaarde 
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van de bran war de interesse met het 
oog op de beoordellng van de geluidhin
der naar uitgaat. In dit geval is dat de 
afvalverwerklng. 

Het referentleniveau is geefinieerd als: 
a. het hoogste van de volgende 

geluidnlveaus: 
1. geluidnlveau in dB(A) dat 

gedurende 95% van de 
perlode op een bepaalde 
plaats wordt overschreden, 
de bijdrage van het betrok
ken industrieterreln daaron
der niet begrepen; 

2. het vanwege een weg op die 
plaats optredende equivalent 
geluidniveau in dB(A), 
verlaagd met 10 dB(A). 

b. het geluldniveau, bedoeld ender a, 
onder 1, indien over de periode 
van 23.00 - 7.00 uur minder dan 
500 motorvoertuigen van de weg 
gebrulk maken. 

Een norm die correspondeert met een 
kwaliteitsdoelstelling op lange(re) termijn 
en uit oogpunt van volksgezondheid 
aanvaardbaar Is. Met betrekking tot geluid 
zijn de streefwaarden afhankelljk van de 
aard van het gebied en de activiteiten. In 
de praktijk kunnen streefwaarden niet 
altijd warden gereallseerd. Op grand van 
een bestuurlijk afweglngsproces kan een 
hogere geluldsbelastlng warden toegela
ten. 

Aanbevolen etreefwaarden 
in dB(A) 

dag avond nacht 

40 35 JO 

45 40 35 
50 45 40 

De waarde die de Wet Geluldhinder 
voorstaat als het ten hoogste toegestane 
nlveau voor de gleuldbelasting. Blj een 
voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbe
lastlng van 50 dB(A) zal blj gesloten 
ramen het equivalente geluidsniveau 

heidemij 
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binnen woningen overdag 30-35 dB(A) 
bedragen en 's nachts 20 - 25 dB(A). Dit 
komt overeen met het normale achter
grondgeluldsniveau binnen woon- en 
slaapkamers. 
Blj gedeeltelijk open ramen zal het 
equlvalente geluidsniveau In de woon- en 
slaapkamers respectlevelljk 40 en 30 
dB(A) bedragen. Dlt kan worden 
gekwallflceerd als een vrlj goede 
woonsituatie. 

heldemij 
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Appendix 7.1: Geluidsberekeningen 
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lnvoer voor MER-studie stortterrein de Spinder. 
Gebruikers fase na 2008. 
Uitvoering dd. 16-03-1992 

Ontvangerpunt 400 X-coor 370.4 Y-coor 1030.9 Hoogte 5.0 Maaiveld Hoogte .0 
%Tduur frequentie in Herz dB(A)-CB-CH 

Naam vd bron Nr dag avond nacht 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dag avond nacht Refl.Object 
··--·----··- --··- --~· - - ·· - - · - ----- · --·-- ·· --·-- · ----- -------------- --·-···-- -·---···-··--- - -------------- ---------·--- -· -··-- -----

SAMENVOEGING 1000 1 

SAMENVOEGING 1000 5 

SAMENVOEGING 1000 2 

GROENVERK. 330 0 100 0 

SAHENVOEGING 1000 4 

SAHENVOEGING 1000 3 

MONO DEP. 542 0 100 0 

TOTAAL 

AANPASSING VAN BESTAND :d:na2008u 

SAMENVOEGING 
NUHHER VLAK 

1000 1 

1000 2 

1000 3 

1000 4 
1000 5 

BRON·V NAAM 

523 TRAJECT I 
528 TRAJECT I 
533 TRAJECT I 
512 TRAJECT II 
517 TRAJECT II 
522 TRAJECT II 
321 TRAJECT Ill 
331 TRAJECT II I 
326 BORDES 
328 STORlFRONT 

-54.3 52.8 35.0 31.6 

·61.9 52.8 38.5 34.7 

-55.0 46.8 29.6 26.2 

0 ·68. 7 ·1.8 -4.4 17.7 

-68.5 38.6 24.9 19.6 

-60.7 36.9 18.6 13.8 

0 . 70.3 20.8 10.4 3.8 

-50.6 56.4 40.6 37.0 

26 november 

BRON-V NAAM 

524 TRAJECT I 
529 TRAJECT I 
534 TRAJECT I 
513 TRAJECT II 
518 TRAJECT II 

322 TRAJECT III 

327 BORDES 
329 STORTFRONT 

25.5 28.8 21.8 .2 -40.5 32.7 27.9 .0 .o 

36.0 34.5 25.6 4.4 -34.2 37.9 27.4 .0 .0 

19.8 23.3 16.4 ·5.2 ·45.8 27.1 22.3 .0 .o 
19.6 12.6 4.8 ·20.0 -66.9 18.7 14.0 .0 .0 

12.1 10.7 1.9 ·19.1 ·56.4 17.7 9.7 .0 .0 

8.0 7.6 -1.7 ·23.2 -61.5 14.2 9.5 .0 .o 

·3.2 ·10.4 ·24.3 ·49.7 ·96.7 .8 -3.9 .0 .o 

36.6 35.8 27.5 6.1 ·33.1 39.4 31.4 .o .o 

1991 16:12:35 

BRON·V NAAM BRON·V NAAM BRON·V NAAH 

525 TRAJECT I 526 TRAJECT I 527 TRAJECT 
530 TRAJECT I 531 TRAJECT I 532 TRAJECT 
535 TRAJECT I 
514 TRAJECT 11 515 TRAJECT II 516 TRAJECT II 
519 TRAJECT II 520 TRAJECT II 521 TRAJECT II 

323 TRAJECT III 324 TRAJECT III 325 TRAJECT III 



Invoer voor HER-studie stortterrein de Spinder . 
Gebruikers fase na 2008. 
Uitvoering dd. 16-03-1992 

Ontvangerpunt 401 X-coor 1603.5 Y-coor 2304.4 Hoogte 5.0 Haaiveld Hoogte .0 
%Tduur frequentie in Herz dB(A)-CB-CM 

Naam vd bron Nr dag avond nacht 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dag avond nacht Refl.Object 
---- ------ -- -- ------- ----··---- ---- ----- --- --- ------------------------------------ -- -----------------------------·----------------

SAHENVOEGING 1000 1 -49.9 57.7 42.1 39.3 33.7 36.7 31.8 16.5 -9.3 40.3 35.7 .0 .0 

GROENVERK. 330 0 100 0 0 -59.2 8.8 4.7 27.5 36.7 33.8 31.2 16.4 -14.3 38.2 33.7 .0 .O Samenvoeg. Refl. 

SAHENVOEGING 1000 5 -59.0 55.7 41.8 37.3 38.9 37.6 29.9 12.1 -18. 7 41.1 30.6 .0 .o 

SAMENVOEGING 1000 2 -50.7 51.7 36.6 33.9 28.3 31.0 25.8 10.8 -14.2 34.6 30.0 .0 .0 

SAHENVOEGING 1000 4 -60.7 45.5 30.7 29.5 25.0 25.2 18.6 3.1 -21.7 29.1 21.3 .0 .0 

SAHENVOEGING 1000 3 -53.7 44.0 27.9 22.2 14_5 21. 1 17.5 2. 1 -24.6 25.0 20.4 . 0 .0 

MONO OEP . 542 0 100 0 0 -55.9 35.5 24.7 19.0 21.5 20.2 12.7 -1.3 -22.6 23.5 19.4 .0 .0 

TOTAAL -45.4 60.7 45.8 42.6 42.1 41.7 36.4 20.8 -6.5 45 .4 39.3 . 0 .o 

AANPASSING VAN BESTAND :d:na2008u 26 november 1991 16:12:35 

SAMENVOEGING 
NUMMER VLAK BRON-V NAAM BRON-V NAAM BRON-V NAAM BRON-V NAAM BRON·V NAAH 
-------------·------------------------------ ---------------- --------------------- ---- ----------- -------------------------------

1000 1 523 TRAJECT I 524 TRAJECT I 525 TRAJECT I 526 TRAJECT I 527 TRAJECT 
528 TRAJECT I 529 TRAJECT I 530 TRAJECT I 531 TRAJECT I 532 TRAJECT 
533 TRAJECT I 534 TRAJECT I 535 TRAJECT I 

1000 2 512 TRAJECT II 513 TRAJECT II 514 TRAJECT II 515 TRAJECT II 516 TRAJECT II 
517 TRAJECT II 518 TRAJECT II 519 TRAJECT II 520 TRAJECT II 521 TRAJECT II 
522 TRAJECT II 

1000 3 321 TRAJECT Ill 322 TRAJECT Ill 323 TRAJECT Ill 324 TRAJECT Ill 325 TRAJECT Ill 
331 TRAJECT III 

1000 4 326 BORDES 327 BORDES 
1000 5 328 STORTFRONT 329 STORTFRONT 



lnvoer voor MER-studie stortterrein de Spinder . 
Gebruikers fase na 200B. 
Uitvoering dd. 16-03-1992 

Ontvangerpunt 402 x-coor 1764.7 Y-coor 1158.8 Hoogte 5.0 Maaiveld Hoogte .o 
%Tduur frequentie in Herz dB(A)-CB-CM 

Naam vd bron Nr dag avond nacht 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBCA) dag avond nacht Refl.Object 
--- --- ----· - ------ -- -----------··-- ---- -- --- ---- ------------ ---- ----- ----- ---- ---- --- ------------- ------------------- -- ---- ---- ----

SAMENVOEGING 1000 1 -41.8 65.7 53.7 50.2 45.1 48.9 46.1 37.9 27.7 52.7 49.3 .0 .0 

SAMENVOEGING 1000 2 -42.4 59.8 48.2 44.9 39.9 43.5 40.5 32.5 22.4 47.2 43.9 .0 .0 

SAMENVOEGING 1000 5 -51.3 62.4 52.8 47.3 49.5 48.8 43.5 32.9 18.3 52.2 42.5 .0 .0 

GROENVERK . 330 0 100 0 0 -56.2 11.6 9.7 32.8 40.7 37.6 35.1 20.7 -9.1 42.1 37.7 .0 .0 Samenvoeg. Refl . 

SAMENVOEGING 1000 4 · 56.5 52.3 39.4 38.9 36.0 37.0 31.0 16.3 -7.0 40.1 32.4 .0 .0 

SAMENVOEGING 1000 3 -48.8 49.4 35.8 30.3 23.7 28.8 26.3 15.1 -1.6 32.8 28.4 .0 . 0 

MONO DEP . 542 0 100 0 0 -61.4 31.1 18.6 13.9 14.6 12.8 3.5 -16.0 -49.5 16.4 11.B .0 .0 Samenvoeg. Refl . 

TOTAAL -38.2 68.3 57.0 53.0 51. 7 52.7 49.0 40.1 29.2 56.4 51.3 .0 .0 

AANPASS!NG VAN BESTAND :d:na200Bu 26 noverrt>er 1991 16:12:35 

SAMENVOEGING 
NUMMER VLAK BRON-V NAAM BRON -V NAAM BRON-V NAAM BRON-V NAAM BRON-V NAAM 

1000 1 523 TRAJECT I 524 TRAJECT l 525 TRAJECT I 526 TRAJECT I 527 TRAJECT 
528 TRAJECT I 529 TRAJECT l 530 TRAJECT I 531 TRAJECT l 532 TRAJECT 
533 TRAJECT I 534 TRAJECT I 535 TRAJECT I 

1000 2 512 TRAJECT II 513 TRAJECT II 514 TRAJECT II 515 TRAJECT 11 516 TRAJECT 11 
517 TRAJECT II 518 TRAJECT II 519 TRAJECT II 520 TRAJECT II 521 TRAJECT II 
522 TRAJECT II 

1000 3 321 TRAJECT III 322 TRAJECT 111 323 TRAJECT Ill 324 TRAJECT III 325 TRAJECT Ill 
331 TRAJECT III 

1000 4 326 BORDES 327 BORDES 
1000 5 328 STORTFRONT 329 STORTFRONT 



lnvoer voor HER-studie stortterrein de Spinder . 
Gebruikers fase na 2008. 
Uitvoering dd. 16-03-1992 

Ontvangerpunt 403 X-coor 1795.7 Y-coor 1154.5 Hoogte 5.0 Haaiveld Hoogte .0 
%Tduur frequentie in Herz dB(A)-CB-CM 

Naam vd bron Nr dag avond nacht 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dag avond nacht Refl .Object 
---- ----- --- -- -------- ---- -- ------ ------- ------- -- --- ---- ----- ---- ------------- --------------------·- -- ----- -------- --- ------ -----

SAMENVOEGING 1000 1 -42.8 64.6 51.9 48.7 43.5 47.3 44.4 35.8 24.7 51.0 47.4 .0 .0 

SAHENVOEGING 1000 2 -43.4 58.7 46.5 43.5 38.3 41.9 38.8 30.3 19.3 45.5 41.9 .0 .0 

SAMENVOEGING 1000 5 -51.8 61.9 52.0 46.5 48.7 48.1 42.6 31.6 16.3 51.4 41.6 .o .0 

GROENVERK . 330 0 100 0 0 -56.5 11.4 9.4 32.5 40.4 37.3 34.7 20.0 ·10.4 41.7 37.3 .0 .0 Samenvoeg. Refl. 

SAMENVOEGING 1000 4 -56.8 52.1 39.2 38.6 35.6 36.6 30.6 15.5 -8.4 39.7 32.0 . 0 .0 

SAHENVOEGING 1000 3 -49.6 48.6 35.4 29.9 23.3 28.3 25.6 14. 1 ·3.4 32.2 27.8 .0 .0 

MONO DEP. 542 0 100 0 0 -61.6 30.9 18.4 13.7 14.4 12.6 3.2 ·16.5 ·50.5 16.2 11.6 .o .0 Samenvoeg. Refl. 

TOTAAL -39.2 67.3 55.7 51.8 50.7 51.6 47.6 38. 1 26.2 55.2 49.7 .0 .0 

AANPASSING VAN BESTAND :d:na2008u 26 novetrber 1991 16:12:35 

SAHENVOEGING 
NUHMER VLAK BRON-V NAAM BRON-V NAAH BRON-V NAAM BRON-V NAAM BRON·V NAAM 

1000 1 523 TRAJECT I 524 TRAJECT I 525 TRAJECT I 526 TRAJECT I 527 TRAJECT I 
528 TRAJECT l 529 TRAJECT I 530 TRAJECT I 531 TRAJECT l 532 TRAJECT I 
533 TRAJECT I 534 TRAJECT I 535 TRAJECT I 

1000 2 512 TRAJECT II 513 TRAJECT II 514 TRAJECT II 515 TRAJECT II 516 TRAJECT II 
517 TRAJECT II 518 TRAJECT II 519 TRAJECT II 520 TRAJECT I I 521 TRAJECT II 
522 TRAJECT II 

1000 3 321 TRAJECT Ill 322 TRAJECT Ill 323 TRAJECT Ill 324 TRAJECT Ill 325 TRAJECT Ill 
331 TRAJECT 111 

1000 4 326 BORDES 327 BORDES 
1000 5 328 STORTFRONT 329 STORTFRONT 



lnvoer voor MER-studie stortterrein de Spinder. 
Gebruikers fese na 2008. 
Uitvoering dd. 16-03-1992 

Ontvangerpunt 404 X-coor 
%Tduur 

Neem vd bron Nr dag avond nacht 31.5 

SAMENVOEGING 1000 1 -43.2 

SAMENVOEGING 1000 2 -43. 7 

SAMENVOEGING 1000 5 -52.5 

GROENVERK. 330 0 100 0 0 -57 .5 

SAMENVOEGING 1000 4 -57.1 

SAMENVOEGING 1000 3 -50.2 

MONO DEP . 542 0 100 0 0 -61. 7 

TOTAAL -39.6 

AANPASSING VAN BESTAND :d: na200Bu 

SAMENVOEGING 

1836.5 Y-coor 1147.8 Hoogte 5.0 Maaiveld Hoogte .0 
frequentie in Herz dB(A)-CB-CM 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) dag avond nacht Refl.Object 

64.4 51.1 47.7 42.4 46.3 43.2 34.1 21.7 50.0 46.0 .0 .o 

58.6 45.6 42.5 37.2 40.8 37.6 28.6 16.3 44.5 40.6 .0 .0 

61.2 51.0 45.6 47.8 47.1 41.4 30. 1 13.7 50.4 40.5 .0 .0 

10.3 9.0 32.1 40.0 36.8 34.1 19.0 -12.1 41.2 36.8 .o .O Samenvoeg. Refl . 

51.8 38.7 38.2 35.1 36.1 30.0 14.5 -10.2 39.2 31.4 .0 .0 

47.9 34.8 29.5 22.9 27.6 24.8 12.7 ·5.8 31.6 27. 1 .o .0 

30.7 18 .3 13.7 14.4 12.6 3.1 -17.0 -51.7 16.2 11 .6 .0 .O Samenvoeg. Refl. 

67.0 54.8 50.8 49.8 50.6 46.5 36.4 23.3 54.2 48.4 .o .0 

26 november 1991 16:12:35 

NUMMER VLAK BRON·V NAAM BRON -V NAAM BRON·V NAAM BRON-V NAAM BRON-V NAAM 
----·---- ----------- -- --- -- ----- -- -- ------------ ------ ----- ---- --- ----- --- --------- ------ --- -- ------ ------------- ---- ------- --

1000 1 523 TRAJECT I 524 TRAJECT I 525 TRAJECT I 526 TRAJECT I 527 TRAJECT 
528 TRAJECT I 529 TRAJECT I 530 TRAJECT I 531 TRAJECT I 532 TRAJECT 
533 TRAJECT I 534 TRAJECT I 535 TRAJECT I 

1000 2 512 TRAJECT II 513 TRAJECT II 514 TRAJECT II 515 TRAJECT II 516 TRAJECT II 
517 TRAJECT II 518 TRAJECT II 519 TRAJECT II 520 TRAJECT II 521 TRAJECT II 
522 TRAJECT I I 

1000 3 321 TRAJECT Ill 322 TRAJECT Ill 323 TRAJECT Ill 324 TRAJECT Ill 325 TRAJECT Ill 
331 TRAJECT III 

1000 4 326 BORDES 327 BORDES 
1000 5 328 STORTFRONT 329 STORTFRONT 
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1 lnlelding 

In de richtlljnen voor het MER ultbreldlng Splnder staat dat 
beschreven dlent te worden hoe de afgravlng van deelgebied II zal 
geschleden. Daarbij Is gesteld dat een proefafgravlng gewenst is om 
gegevens op te leveren over de volgende aspecten: 
- directe gevolgen van het afgraven voor werkenden en de 

omgeving; 
- technlsche aspecten van graven, transporteren en weer storten; 
- toestand van het afgegraven afval; 
- toestand van grond en grondwater onder deelgebled II. 

Om een indruk te krijgen van de hiervoor genoemde aspecten zijn 
in juni en juli 1991 proefafgravingen ultgevoerd. Conform de 
richtlijnen MER en de notltle proefafgraving van het SMB Is daarblj 
aandacht besteed aan: 
- te verwachten mate van stankemissie, de te verwachten gelulds

en stofoverlast voor werknemers en omgeving en de kans op 
zwerfvull; 

- toe te passen uitvoeringswijze (afgravingssnelheid, in te zetten 
machines, transport en verdichtingsmogelijkheden); 

- toestand van het at te graven afval (ultlevering, aard en 
samenstelling van het afval, uitlogingselgenschappen, vrijkomende 
gassen, veiligheidsaspecten); 

- toestand van de ondergrond en het grondwater In verband met 
eventuele bodemsanerlngsmaatregelen. 

In deze bljlage wordt eerst de aanpak van de proefafgraving 
beschreven in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 bevat de samenvattlng van 
de afgravlngswerkzaamheden en de genomen en te nemen 
veiligheidsmaatregelen. In hoofdstuk 4 worden de verrichte 
onderzoeken naar geur, de kenmerken van het afval en de toestand 
van de bodem beschreven met de betreffende resultaten. 

heidemij 
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2 Aanpak proefafgravlng 

In maart 1991 Is de notltle "Voorstel voor proefafgraving Stortplaats 
Spinder" opgesteld door Heidemij Adviesbureau. Deze notitie is als 
appendix 8.1 toegevoegd. 

De aanpak van de proefafgraving is tijdens de afgraving op details 
veranderd ten gevolge van de bevlndingen tijdens de 
werkzaamheden. 
Anaioog aan de onderdelen van het voorstel betrof dlt het volgende: 
- Afwerken afgraving (paragraaf 2.2): 

In plaats van het afval van alleen proefgat 3 zljn van alle 
proefgaten enkele wagens over de weegbrug afgevoerd naar 
Spinder Ill. 

- Locatle proefafgravlng (paragraaf 2.4.1). 
Het sllbveld is ook enkele meters ontgraven om de boring ten 
behoeve van grondwatermonsters mogelijk te maken. 

- Technische omschrijving (hoofdstuk 3). 
Voor een indicatie van de uitloging van het afval zijn naast de 
geplande uitloogproef monsters genomen van percolaatwater dat 
aan de teen van de ontgraving vrljkwam uit het afval. 

- Grand- en grondwateronderzoek (paragraag 5.4). 
in plaats van 2 borlngen in de proefgaten en 2 boringen door het 
afval Is gekozen voor 3 boringen In de proefgaten en 1 boring 
door het afval (slibveld). Het aantal grondwatermonsters is door 
herbemonstering ultgebreid van 8 naar 11. 

- Veiligheldaspecten (hoofdstuk 6). 
Voor de afgraving is een velligheidsdraaiboek opgesteld conform 
P 174. Metingen zijn tijdens de afgravingen bijgesteld. Zie hiervoor 
hoofdstuk 3. 

heidemij 
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3 Samenvatting afgravingswerkzaamheden 

3.1 Afgravingen 

Op 25 junl 1991 is gestart met de proefafgravingen. Allereerst zljn 
een aantal voorbereidende werkzaamheden ultgevoerd, d.w.z. er zljn 
keten geplaatst, de betreffende locatles zljn ontdaan van 
afrasteringen enz. Vervolgens Is met behulp van enkele hydraullsche 
graafmachlnes, een bulldozer ed. aangevangen met de 
daadwerkelijke ontgravingen. 

De locatles van de proefafgravlngen zljn aangegeven op appendix 
8.2 De kenmerken per locatle zljn hlerna weergegeven. 

Put 1 
duur afgraving 
aard van het afval 

hoeveelheid 
afmetingen put 

hoogte bodem 
bijzonderheden 

Put 2 
duur afgraving 
aard van het afval 

hoeveelheid 
afmetingen put 

hoogte bodem 
bijzonderheden 

Put 3 
duur ontgraving 
aard van het afval 

hoeveelheld 
afmetingen put 

hoogte bodem 
bljzonderheden 

2 dagen 
verteerd huisvuil, industrleel afval (o.a. 
leer), plastic, hout, ijzer 
1.100 m3 

bovenzijde 
bod em 
NAP + 8,70 m 

29x 20 m 
9X 9 m 

2 vaten aangetroffen 

2 dagen 
verteerd hulsvull, bedrijfsafval, 
leersnlppers, veel plastic, veel puln 
1.250 m3 

bovenzljde 32x 18,50 m 
bod em 1 Ox 8,50 m 
NAP + 9,88 m 
afval is in 1973 gestort (kranten), 1 vat 
aangetroffen 

3 dagen 
verteerd hulsvuil, bedrijfsafval, 
leersnippers, plastic 
2.690 m3 

bovenzljde 
bod em 
NAP + 9,80 m 

40x 25 m 
10x 10 m 

4 vaten aangetroffen 

heidemij 



Put 4 
duur ontgraving 
aard van het afval 

hoeveelheid 
afmetingen put 

hoogte boclem 
bijzonderheden 

Slibput (put 5) 
duur ontgraving 

- aard van het afval 

r- hoeveelheid 
- bijzonderheden 

6 

1 dag 
verteerd huisvuil, bedrljfsafval, gerlnge 
hoeveelheld plastic en slib 
416 m3 

bovenzijde 
bod em 
NAP + 11,46 m 
geen 

1 dag 

25X 11 m 
10X 6,50 m 

veraard sllb, geringe hoeveelheid 
verteerd hulsvuii 
60 m3 

ontgraving ultgevoerd om boring t.b.v. 
plaatsen filters ult te kunnen voeren 

3.2 Samenvatting van de kenmerken 

Aard van het afval 
Het aanwezig huisvuil is grotendeels verteerd. Dlt geldt in mindere 
mate voor bedrijfsafval, waarin veel plastic en leerafval voorkomt. De 
hoeveelhelden puin en hout varieren, maar kunnen plaatselijk rand 
50% van het afval bedragen. 

Soortell!k qewlcht en verdlchtlnq 
Het soortelljk gewicht van het ontgraven afval Is bepaald door twee 
a drie vrachten per put te wegen. In appendix 8.3 is de rapportage 
van de aannemer hierover gegeven. Gemiddeld bedroeg het 
soortelijk gewicht 1287 kg/m3

• 

De ontstane putten en de naastgelegen depots zijn opgemeten. 
Hierdoor kon het uitleveringspercentage warden bepaald. in 
appendix 8.4 is de rapportage van de aannemer hlerover gegeven. 
Gemiddeid bedroeg de ultlevering 25%. Ult het soortelijk gewicht van 
het afgegraven afval en de ultievering volgt een soortelijk gewicht 
van het afval voor ontgraving van circa 1600 kg/m3

• 

De aanvuliing van de putten met het ontgraven afval is laagsgewijs 
aangebracht en verdicht met een compactor. Door de eindhoogte 
op te meten is de inkllnking bepaald. Gemlddeld bleek er een extra 
klink van 9% te zijn opgetreden. Het soortelljk gewlcht van het afval 
na aanvullen komt daarmee op circa 1750 kg/m3

• 

Afqravlnqssnelheid 
De afgravlngssnelheid bij een grootste put (put 3) bedroeg 80 
m3 /uur. Deze snelheid is lager dan de capacltelt van de ingezette 
machines door stilstand bij metingen, bemonsterlng e.d. In de 
praktijk zal een hogere snelheid haalbaar zijn. Naast een 
graafmachine voor de ontgravlng zijn nag een bulldozer en 
graafmachine gebruikt voor het in depot brengen van het afval. 

heldemij 
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lnhoud vaten 
Van de 9 aangetroffen vaten waren er 4 nagenoeg leeg. Van de 
overige zijn monsers van de lnhoud genomen en geanalyseerd. De 
beschrijvlng van de vaten en de analyseresultaten zljn opgenomen in 
appendix 8.5. Een vat bevatte afgewerkte olie, en moet als chemlsch 
afval worden beschouwd. De overige 4 vaten zijn nlet als chemisch 
afval beoordeeld. 

De vaten zljn tijdelijk opgeslagen In een vloelstofdlchte container. 
Nadat de analysresultaten bekend waren zljn de vaten met lnhoud 
afgevoerd naar geschlkte verwerkers. De lege vaten zljn op Spinder 
gestort. 

3.3 Velligheidsaspecten 

Voorafgaand aan de proefafgravlngen Is een velllgheidsdraalbroek 
opgesteld. Hlerin zijn opgenomen: 
- beschrljving van de activiteiten en planning; 

betrokken instanties en personen; 
risicoklasse van het project te weten klasse 3T op basis van 
mogelijke concentraties zwavelwaterstof en benzeen boven de 
MAC-waarde, en klasse 2F op basis van de mogelijke concentratie 
methaan boven de onderste exploslegrens; 
veiligheidsmaatregelen gebaserd op de risicoklassen en de aard 
van de werkzaamheden. Hierblj worden onderscheiden 
organisatorlsche aspecten, velllgheldskundlge begelelding, de 
facillteiten, persoonlijke beschermlng en hygiene, meetreglme met 
actie- en grenswaarden, te nemen maatregelen, logboek en 
filterregime. 

In overleg met de veiligheidskundige van de aannemer, de 
Bedrijfsgezondheidsdienst en de Arbeidsinspectie is tijdens de 
ontgraving het draaiboek bijgeseld. De conclusies ten aanzlen van 
de veiligheidsaspecten zijn als volgt: 
- het veiligheidsdraaiboek moet mlnimaal 3 weken voor aanvang 

van de werkzaamheden definltlef zljn vastgesteld. In het draalboek 
moeten naast de standaardonderdelen opgenomen worden een 
gedetailleerde planning, een beschrijving . van de uitvoerlngswijze, 
de procedure bij bijzonder afval en de alarmprocedure bij 
calamitelten; 

- ult de continue metlngen op zwavelwatrstof, kooldloxlde, methaan 
en koolwaterstoffen zljn met ultzondering van 0, 1-0,2% kooldloxide 
geen meetbare concentratles aangetoond; 

- de lncidentele metingen met Drager-detectiebuisjes naar vluchtige 
aromaten en gechloreerde koolwaterstoffen gaven geen relevante 
verhoogde concentratles te zlen; 

- gedurende een werkdag Is een luchtmonster op 1 m boven de 
ontgravlng verzameld. 
Het monster is geanalyseerd op vluchtige koolwaterstoffen. 
Aangetroffen zijn: 
tolueen 
ethylbenzeen 
xyleen 

0,17 mg/m3
; 

0,01 mg/m3
; 

0,05 mg/m3
; 

heldemij 
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- bij de proefontgravlng zljn de graafmachlnes en de bulldozer 
voorzlen van een overdrukcablne met stof- en koolfllter en 
vonkenvangers. 
Hoewel de gemeten concentratles dlt niet noodzakelijk maken Is 
deze preventieve maatregelen aan te bevelen omdat bij de 
proefafgraving slechts een gedeelte van het te vergraven afval 
betrokken Is. Aandacht moet er zijn voor de 
arbeidsomstandigheden. Blj zonnlg weer kan de temperatuur in de 
cabine tot ongeveer 40°C oplopen; 

- continu-metlngen tljdens de afgravlngen zijn gewenst voor 
koolwaterstofen en methaan/zuurstof. Overlge metlngen kunnen 
incidenteel warden uitgevoerd. Veillgheldskundlge begeleidlng is 
niet continu nodig, In dat geval dlent de uitvoerder om te kunnen 
gaan met de meetinstrumenten; 

- gezlen mogelijke aanwezlgheid van bacterien, schimmels e.d. is 
het dragen van goede beschermende kleding, handschoenen e.d. 
noodzakelijk. De hygiene bij omkleden, pauzeren e.d., dient 
zorgvuldig te warden gehandhaad. 

heldemij 
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3.4 Verrichte onderzoeken 

3.5 Geuronderzoek 

Door Project Research Amsterdam B.V. is tijdens de proefafgravlng 
geuronderzoek ultgevoerd. 
Het doel van het geuronderzoek Is de te verwachten emlssle van 
geur ten gevolge van het ontgraven, het transport en het herstorten 
van het afval van Splnder II vast te stellen. De resultaten zljn 
verwerkt In het MER. Appendix 4.2 van het MER geeft een volledlge 
beschrljvlng van het onderzoek. 

3.6 Onderzoek naar het afval 

Chemische samenstelllng 
Van het afval uit de ontgravingen 1 tjm 4 zijn monsters genomen. 
Het mengmonster van deze 4 monsers is geanalyseerd. De 
analyseresulaten zijn weergegeven In tabel 5 van appendix 2. 7. 
Verhoogd komen voor lood, zink, mlnerale olle en PAK met 
concentratles tussen de A- en B-waarde en PCB's (16 mg/kg) boven 
de C-waarde. Omdat de PCB-concentratle relatief zo hoog was zljn 
de inmiddels aangevulde proefgaten opnieuw bemonsterd. PCB
concentraties in de 4 nleuwe deelmonsters lagen tussen 1,5 en 2 
mg/kg. Er zijn geen concentraties gevonden die hoger waren dan 
de normen van het BACA. Het afval behoeft niet als chemisch afval 
te worden beschouwd. 

Uitloging 
Op het afval(-meng)monster is een ultloogproef verrlcht. Ultgevoerd 
is een kolomtest volgens NVN 2508 ten behoeve van cumulatleve 
uitloging blj L/S is 20, 40, 60 en 80 en een pH van ongeveer 2. De 
resultaten zljn weergegeven in appendix 8.6. Op lange termijn en bij 
maximale verzadiging van het afval kunnen koper (ca. 2,Sx A
waarde) en zlnk (tussen 8- en C-waarde) in verhoogde concentraties 
uitspoelen. 

Percolaatwater 
Bij 3 putten stroomde aan de onderzljde van de putwand 
percolaatwater ult. Na bemonstering Is dit water geanalyseerd door 
de Milieudienst Tilburg. De resultaten zljn op appendix 8. 7 
aangegeven. De aangetroffen concentratles varleeren zeer sterk, 
waarbij de hoogste concentratles van o.a. zware metalen veel hoger 
zijn dan blj de uitloglngsproef. Gesteld kan warden dat de 
gemiddelde concentraties van anorganlsche zouten, vuillast en 
metalen hoger zullen zljn dan de B-waarde of andere 
grondwaterkwaliteitsnormen, zoals de EG-richtlljn voor 
grondwaterkwaliteit. 

3. 7 Onderzoek ondergrond en grondwater 

In de putten 1, 2, 3 en 5 (slibveld) zljn boringen verricht voor het 
nemen van grondmonsters en het plaatsen van filters voor 

heldemij 
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grondwaterbemonsterlng. De locatles zljn aangegeven op appendix 
8.2. De boorproflelen zijn als appendix 8.8 bijgevoegd. Het 
onderzoek is vericht volgens de (voorloplge) NEN-normen en voor 
zover niet in NEN-normen beschreven volgens de VPR zoals 
weergegeven In deel 558 van de reeks "8odembescherming". 

Onderqrond 
Grondmonsters zijn genomen van de dieptetrajecten 0-0,5 m, 0,5-1 
m en 1,5-2 m beneden de onderzljde van het afval. Allereerst zljn de 
monsters van het traject 0-0,5 m geanalyseerd. De analyseresultaten 
zljn vermeld In tabel 5 van appendix 2. 7. 
Omdat geen verhoglngen ten opzlchte van de natuur1ijke 
achtergrondwaarden zijn gevonden, zijn de diepere grondmonsters 
niet geanalyseerd. 

Grondwater 
Filters zijn geplaatst op ongeveer 3-5 en 13-15 m minus het 
oorspronkelijke maalveld. Na de benodigde wachttijd en het 
doorspoelen van de filters zijn de grondwatermonsters genomen en 
geanalyseerd. De analyseresultaten zljn vermeld in tabel 6 van 
appendix 2.7. In het ondiepe en dlepere grondwater llggen o.a. de 
concentratles ammonium, zlnk en aromaten boven de C-waarde en 
de concentratles minerale olle en nlkkel boven de 8-waarde. 

heidemij 
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1 lnleidlng 

In de notitle proefontgravlng van het SMB zljn doel en 
aandachtspunten omschreven. Samengevat dlent de afgravlngsproef 
inzlcht te geven over: 
- te verwachten stankemlssle en geluld- en stofovertast; 
- mogelijk verdere uitloglng van het afval; 
- uitvoeringswljze (afgravlngssnelheld, transport afval, controle op 

gassen en velllgheidsaspecten); 
- toestand ondergrond en grondwater. 

De werkzaamheden kunnen warden gesplitst In voorbereldlng en 
begeleiding van de uitvoering. De voorbereidlng resulteerde in de nu 
voortlggende omschrijvlng van de te verrichten werkzaamheden voor 
uitvoering en begeleidlng. Na de uitvoerlng zal een rapportage 
plaatsvinden, waarin de resultaten van de afgravingsproef warden 
vertaald naar de praktijksituatle. De praktijksltuatie zal warden 
beschreven conform de richtlljnen voor de lnhoud ·van het op ta 
stellen milieu-effectrapport (paragraaf 2.3.4, 2.3.5 en 3.2.1 van de 
richtlljnen, beschrijving afgraving en herinrichting deelgebled II en 
uitvoeringsalternatlef B). 
De milieueffecten van de praktljksituatle zullen warden beschreven 
conform hoofdstuk 5 van de rlchtlijnen. 

heidemij 
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2 Beschrijvlng van de actlvltelten 

2.1 Benodigd materleel 

Ult ervaring bij het boren van de gaswlnputten en de aanleg van het 
stortbordes Is gebleken dat voor de afgravlng extra zwaar materleel 
meet warden ingezet. 
Ten aanzien van de dumpers meet warden opgemerkt dat de 
opgedane ervarlng van ontgravlngen ten behoeve van het 
stortbordes leert dat de dumpers geen klep op de laadbak moeten 
hebben. De grotere gestorte delen kunnen hlerachter blijven steken 
wat het lessen van de dumpers bemoeilijkt. 
De inzet van het materieel wordt door het SMB georganiseerd. 

2.2 Afwerken afgravlng 

Voor de afvoer van het ontgraven afval en de locatle van storten 
van dlt afval zijn een aantal alternatleven mogelijk: 
- al het afval wordt afgevoerd naar een gedeelte elders op de stort

plaats. 
Nadelen verbonden aan deze optle zijn: er blijven open gaten op 
de stortplaats achter met daardoor mogelljke overlast door stank, 
ontsnapplng van stortgas en gevaarsaspecten: 
de ontgravlngen warden gevuld met nieuw afval. Dlt Is vanult ml
lieuhygienisch oogpunt niet verantwoord. Met name omdat op de 
locaties waar de proefontgraving plaats vindt geen drainage 
aanwezig Is: 
de gaten kunnen warden gevuld met zand of llcht verontreinigde 
grand. Oak dlt is geen reele optle. Het gaat misschien verloren 
als schoon materlaal, en het storten van verontreinigde grand 
levert waarschijnlijk oak milleuhygienische problemen op: 
het terugstorten van het ultkomend materiaal is een reele optie. 
Voorgesteld wordt, om tijdens de ontgraving van een van de 
locaties, afval met behulp van de dumpers te transporteren naar 
een gedeelte elders op de stortplaats (Spinder Ill). Bij de andere 
proefontgravingslocaties zou het afval naast de ontgraving kunnen 
warden gestort zodat later op eenvoudige wijze het gat weer kan 
warden opgevuld. 

2.3 Logistiek 

Om de verwachte overlast door stank tot een minimum te beperken 
wordt bij voorkeur gedurende het winterseizoen ontgraven. Door de 
lagere omgevlngstemperatuur zal de mlcroblologlsche actlvitelt in het 
ontgraven en vrijliggende materiaal warden afgeremd. 
De 13.000 m3 afval die tijdens de proefontgravlng vrijkornt zal door 
uitlevering een volume lnnemen van 19.500 tot 39.000 m3 op het 
transportmlddel. Ultgaande van transportmlddelen met een inhoud 
van 20 m3 kornt dlt gemiddeld neer op 1500 vrachten. Doordat een 
kraan maximaal 100 vrachtwagens per dag kan laden is voor de 
proefontgraving 3 weken ultgetrokken. De afgravingslocaties zijn op 
figuur 1 aangegeven. 

heidemij 
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Afval van locatle 3 wordt gestort op Splnder Ill. Het afval afkomstlg 
van de ontgravingen op locatle 1,2,4 en wordt na bemonstering van 
afval en bodem teruggestort. Met het afval dat overblijft door 
uitlevering wordt de ontgravlng op locatle 3 volgestort. 
Omdat transport over de openbare weg onvermlJdellJk Is zullen tlJde
lljke verkeersmaatregelen warden getroffen In overfeg met polltle en 
Provlncle. 

2.4 Samengevat de uit te voeren graafwerkzaamheden 

2.4. 1 Locaties van de proefontgravingen 

2.4.2 

Uit historisch onderzoek is naar voren gekomen dat op de In figuur 
1 aangegeven locatles concentratles van puin en kolkenvuil zijn 
gestort. Bovendien meet er voor de locatle van de proefontgraving 
rekening gehouden warden met de te verrlchten onderzoeken naar 
de kwaliteit van de ondergrond en het grondwater. Voor een 
onderzoek waarbij gekeken wordt naar de meest milleubedrelgende 
situatie hebben locaties waar nag geen drainage is aangelegd de 
voorkeur. Ult bovenstaande randvoorwaarde en rekeninghoudend 
met de aspecten zeals die In de voorgaande paragrafen ulteen zljn 
gezet komen de in figuur 1 aangegeven locaties in aanmerklng voor 
het uitvoeren van de proefontgravlng. Om een representatlef beeld te 
verkrijgen wordt oak onderzoek gedaan op locaties waar wet 
drainage is aangelegd. 

Hoeveelheid af te graven afval 

De voor de proefafgraving hoeveelheid te ontgraven afval Is gesteld 
op 13.000 m3

• Naar verwachtlng kan met deze hoeveelheld een 
representatief beeld warden verkregen voor de ultvoering van de 
ontgraving van het volledlge deelgebied II van de stortplaats. De 
hoeveelheid afval dat gestort is op deelgebied II is berekend op 1.1 
miljoen m3

• 

Om de representativitelt te verhogen zal de proefontgraving over vier 
locaties warden verdeeld. · 

heidemlj 



6 

Figuur 1 : loatles voor proefontgravlngen 

----------------.. 

·\ 
)1 

_'-

•1 locatie voor proefafgsaving ,, 
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3 Technische omschrl)vlng 

Ultgaande van het gegeven dat de zool van het deelgebled II op ± 
1 m -mv llgt Is berekend hoeveel afval er bl) ledere locatle moet 
worden ontgraven om de ondergrond voor monstemame vrij te 
krljgen. 

Locatle 1 

N 

Locatie 2 

heldemij 
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Locatle 3 

Locatie 4 

held em I) 
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Achtereenvolgens zullen de volgende werkzaamheden ten behoeve 
van de ontgraving moeten worden ultgevoerd: 

eenheid 
Afzetten/uitzetten van ont-
gravingslocaties 
Locatie 1 m1 

Locatie 2 m' 
Locatle 3 m, 

Locatie 4 m' 

Ontgraven vakken 1 - 4 
Ontgraving 1 m3 

Ontgraving 2 m3 

Ontgraving 3 m3 

Ontgraving 4 m3 

Transport ontgraven afval 
Ontgraving 3 m3 

Aanvullen ontgravlng 
Ontgraving 1 m3 

Ontgraving 2 m3 

Ontgraving 3 m3 

Ontgraving 4 m3 

Bodemonderzoek 
Boring 1, locatie 2 
Boring 2, locatie 4 
Boring 3, door slib 
Boring 4, nader te bepalen locatie 

hoeveelheid 

103 
74 

165 
74 

2295 
857 

8550 
1212 

19200 

2295 
857 

8550 
1212 

uren 

4 
4 
4 
4 

12 
4 

40 
6 

77 

8 
4 

30 
4 

4 
4 
8 

4-8 

Omdat voor het uitvoeren van de boringen een boorwagen meet 
worden ingezet worden de boringen aanslultend ultgevoerd. De 
locaties 2 en 4 moeten zodanig worden uitgevoerd dat de 
boorwagen op de zool van het stort kan worden gereden. 

Grondwateronderzoek 
Grondwatermonsters worden op de boor1ocaties genomen. In 
over1eg met de opdrachtgever kunnen de peilbuizen worden 
verlengd tot boven het niveau wat na aanvulling wordt bereikt. Het 
is dan mogelljk ook na de aanvulllng grondwatermonsters te nemen. 
Hiermee wordt de perlode waarover het ontgraven afval in depot llgt 
bekort. 

U itloogproef 
Nadat alle locaties zljn ontgraven wordt een representatlef monster 
afval ultgezocht waarop een ultloogproef wordt ultgevoerd. Locatle 
en tijdstip wordt ondermeer bepaald door het verloop van de 
proefontgraving. 

heldemij 
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Geuronderzoek 
Het onderzoeksbureau Project Research zaJ de voor het onderzoek 
benodigde monstername apparatuur op de stortplaats installeren. 
Wanneer een sterk geurende hoeveelheld afval wordt opgegraven 
tijdens de afwezlgheld van medewerkers van Project Research dan 
wordt het afval onmlddelijk afgedekt zodat op een later tljdstlp een 
representatlef geurmonster kan worden genomen. 

Planning 

1991 
- -----

ma" apr 

Toaknaam II I·· 125 I I· 1•5 zz 
U I tL•oer Ing ontgr-au lng$pr·oef 

'- --- ----- -- . ' ' ' 
' ' bespr-ek Ing met HI en HGD I I ' I • 

' . ' ' '-- --- ' 
. ' . ' 

u ltzetten ontgr·au ingslot<at les 
. • ' ' . . . I 

'--- ' ' - ' ' ' 
ontgr·auen afual (1-4) I ' 

' ' 
' . . - - --- ' . . . ' 

tr·onsport (3) ' ' ' 
' .__ -- I ' ·- ' ' 

. 
bodemonderzoet< ' . ' ' ... ' ' ' ' ' ~ ·---· -- ' ' . . . 
geur·onder zoek . ' m-;-1 . . I 

' ' ' .__ __ --- ' ' . . ' 
oonL•ullen ontgr-at.• ing lt--4) ' . ' ' : ' 

' . ' - ----- ·- ' . ' 
r·o111>portage ... ' ' ' ' . ' ' --
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lz., I· 1n lz 
' 
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' . . . . . 
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' ' . . . 
I . ' 

' ' . ' . . . 
' ' . ' . 

' . ' 
' . ' . 
' . . . . . . ' . . 
' ' ' . 
I . 
' ' . . . . 
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4 Verwachte emissles en afvalstoffen ten gevolge 
van de activtteiten 

4.1 Stortgas 

Tljdens het ontgraven zal naar alle waarschl]nlljkheid stortgas 
vrijkomen. Dit levert brandgevaar op. Roken en vuur tljdens de 
afgraving meet dan oak achterwege warden gelaten. Het gas zal 
met detectie apparatuur warden bemonsterd. 

4.2 Stank 

4.2.1 Stankemissie door stortgas 

4.2.2 

Doordat Spinder II een stortplaats is die al meerdere jaren is afge
sloten verkeert het afval zich in de methanogene fase. Dlt houdt in 
dat de gasproduktie is gestabiliseerd en de kwalitelt van het gas 
goed is. Hierdoor is de te verwachten geuremissie ten gevolge van 
het vrijkomen van stortgas laag. Tijdens de proefafgraving zaJ door 
middel van bemonsterlng en met behulp van een olfactometer de 
geuremissie ten gevolge van het vrljkomen van stortgas warden 
bepaald. 

Stankemissie door percolaat en afval 

Een extra bran van geurovertast kan het percolaat zl]n dat door het 
doorbreken van de schljnwaterspiegels tijdens de ontgravlng 
plotseling vrij kan komen. Het percolaat wordt echter onmiddelijk 
door een klokpomp opgezogen en via het gemaal van de Stortplaats 
op de afvalwaterreinigingsinstallatie Tilburg-Noord geloosd. Zodoende 
is de geurovertast door extra percolaat eenvoudig te vermijden. Het 
ontgraven afval zal naar verwachting oak geuremissie opleveren. 
Bovendien zal door de handelingen die met het afval warden 
verricht de geuremissie warden verhoogd. 

4.2.3 Stankemissie door aerobe en anaerobe afbraak 

Oak komt door het ontgraven afval dat reeds jaren afgesloten was 
van zuurstof weer daarmee In contact. Hlerdoor zou in het afval 
opnieuw een afbraakproces op gang gebracht kunnen warden met 
als gevolg een verhoogde geuremlssle. Dlt zal echter alleen dan 
optreden als er een relatief hoge omgevingstemperatuur optreedt en 
het afval bovendien geruime tijd blootgesteld wordt aan zuurstof. 
lndien nodig zal het ontgraven afval tussentijds warden afgedekt om 
deze geuremissieverhogende factor ult te slulten. 

4.3 Stof 

Doordat het af te graven afval vochtig zal zijn is stofovertast door 
deze activltelt niet waarschijnlijk. Stofhinder kan wel optreden door 
het extra transport op de inteme wegen van de stortplaats, vooral 

heidemlj 
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bij aanhoudend droog weer. In dat geval zal met behulp van een 
sproeiwagen het interne wegen net nat warden gehouden waardoor 
stofvorming Is gem I nlmalfseerd. 

4.4 Geluld 

Tijdens de ontgravlngsproef warden geen gelufdlmmfsfe metlngen 
uitgevoerd. De geluidlmmlssle die optreedt indlen het gehele 
deelgebied Spinder II wordt ontgraven zal warden bepaald aan de 
hand van reeds verrlchtte metingen. Aan de hand van onder andere 
het aantal voertulgbewegfngen en de transportroutes wordt berekend 
wat de geluidimmissle zal bedragen. Deze en andere gegevens 
zullen warden lngebracht In het akoustlsch rapport dat wordt 
opgesteld ten behoeve van het MER. 

heidemij 
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5 Meetprogramma 

5.1 Gas 

Met behulp van contlnu-reglstrerende detectle apparatuur warden de 
concentratles methaan, zuurstof en zwavelwaterstof vastgesteld. 
lncidentele metingen naar koolwaterstoffen vindt plaats met 
detectiebulsjes. Een mengmonster over de ontgravlngsduur zal 
warden geanalyseerd op vluchtige koolwaterstoffen. 

5.2 Geuremissieonderzoek 

5.2.1 Stankemissie door stortgas 

Om vast te stellen hoe groat de potentiele emissie van geur is door 
het vrijkomen van stortgas zullen een aantal monsters genomen 
warden van stortgas. Aan de hand van de daarin· vastgestelde 
geurconcentratle, en het porlenvolume per m3 gestort materlaal, kan 
dan de hoeveelheld geur per afgegraven hoeveelheid afval warden 
vastgesteld. Tijdens de proefafgravingen warden metingen verricht en 
met behulp van een olfactometer warden geuremissies bepaald. 

5.2.2 Stankemissie door percolaat en afval 

Voor het vaststellen van de potentiele emlssie ult de vloeibare fase 
wordt een experiment ultgevoerd waarbij een bepaalde hoeveelheid 
ontgraven afval (ca. 1 m) in een ruimte met bekend volume wordt 
gebracht. Hierna wordt het materiaal intensief in contact gebracht 
met aanvankelijk geurarme lucht. Aan deze lucht warden, na een 
verloop van tijd dat overeenkomt met de contacttijd met de 
atmosfeer bij het afgraafproces, geurmonsters genomen. 
Van deze geurmonsters wordt met behulp van de olfactometer de 
geuremissie bepaald. 

5.2.3 Stankemissie door aerobe en anaerobe afbraak 

Om te bepalen of geurproductie ten gevolge van het op gang 
komen van aerobe (en anaerobe) afbraak te verwachten is zal 
tijdens de proefafgravingen gelet warden op de temperatuur in het 
afgraaf-front en het stortfront. Indian die temperatuur niet oploopt is 
er geen reden om aan te nemen dat hlerdoor geuremlssie zal 
plaatsvinden. 

5.3 Uitloogproeven 

Uitlogingsproef in de vorm van een schudproef (maxlmale 
uitloogbaarheld en een 5-traps cascadeproef (ultloogbaarheld 
afhankelijk van de hoeveelheid water) met analyse op organlsche 
componenten (GCMS), zware metalen en chloride. Voor de 
uitloogproef zal een afvalmonster warden genomen. 

heidemij 
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5.4 Grond- en grondwateronderzoek 

Een van de punten die conform de rlchtlijnen MER moet warden 
behandeld Is de mogelljk noodzakelljke sanerlng van ondergrond en 
grondwater. Gedurende de ultvoerlng van de proefafgravlng kan op 
relatlef eenvoudlge manler gegevens over de toestand van de 
ondergrond warden verzameld door het nemen van monsters. Naast 
de metlngen ter plekke van de proefontgravlng warden monsters 
genomen op twee plaatsen waar door het afval wordt heen geboord 
tot in het grondwater. 
De werkzaamheden bestaan ult: 
- het verrichten van 2 borlngen tot 15 m minus ondergrond In de 

proefontgravingen. Het nemen van grondmonsters van a - 0.5 m, 
0.5 - 1 m en ca. 2 m in de ondergrond (drainniveau) bij iedere 
locatie en het plaatsen van 2 filters op ca. 3 - 5 m en 13 - 15 m 
diep; 

- uitvoeren van analyse op de 4 grondmonsters van 0-0,5 m diep 
op organische componenten (GCMS extractle), zware metalen en 
cyanide. Afhankelijk van de resultaten warden eventueel de 
diepere grondmonsters geanalyseerd; 

- het verrlchten van 1 boring door het afval tot 15 m minus 
ondergrond op de lokatle waar in het ver1eden erg veel sllb is 
gestort; 

- het verrlchten van 1 boring op een nader aan te dulden locatle 
afhankelljk van de resultaten van de eerdere boringen; 

- het plaatsen van 2 filters op ca. 3 - 5 m en 13 - 15 m dlep; 
- het nemen van 8 grondwatermonsters; 
- ultvoeren van de analyse van 8 grondwatermonsters op 

organlsche componenten (GCMS extractie), aromaten, zware 
metalen, cyanide, geleidbaarheid, chloride, ammonium, pH, CZV 
en BZV; 

- het lnterpreteren van de resultaten in relatle tot de toetslngs
waarden aan de hand waarvan een uitspraak kan warden gedaan 
of sanering van de ondergrond al dan niet naodzakelijk Is; 

- globale omschrijvlng van eventuele sanerlngsmaatregelen die 
getroffen zouden moeten warden en de daaraan verbanden 
consequenties voor de voorgenomen activiteit; 

- het geheel zal warden samengevat in een rapport. 

heidemij 
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6 Veiligheidsaspecten 

Algemene arbeidsomstandlgheden 
Er dlent voldoende werkrulmte In de ontgravlng aanwezlg te zljn om 
de onderzoeken naar grand- en grandwater naar beharen te kunnen 
uitvoeren. 
De ontgravlng zal warden ultgevaerd In voldaende stablele helling 
om instortlng te voorkomen. 
Ervarlng leert dat het afgraven van afval vrijwel loodrecht kan 
worden uitgevoerd. Om veiligheldsredenen zal de ontgravlng warden 
uitgevoerd In taluds met een helling 1 :1. 
Als leiddraad is het publlkatleblad P174 gebruikt waarin richtlljnen 
zijn gegeven voor het werken met verontrelnlgde grond. 
De werkzaamheden van de proefontgraving vallen onder risicoklasse 
2F. De maatregelen die hierin zijn voorgesteld moeten worden 
opgevolgd voorzover ze blj de hiervoor beschreven werkzaamheden 
van toepassing zljn. In kort bestek houdt dat In: 
- het bijhouden van een logboek; 
- het vrijkomen van stof meet warden voorkomen; 
- cablnes van grondverzetwerktulgen moeten zljn voorzlen van 

overdrukcabines; 
- goede EHBO vaarzlenlngen; 
- tijdens de werkzaamheden meet lemand met kennis en ervaring 

(HBO-niveau) beschlkbaar zijn; 
- bewaken van de omgevlngslucht. 

Brand explosle qevaar 
Om het risico voor brand en explosle tot een minimum te beperken 
zal er bij de ontgraving en tijdens de verdere werkzaamheden In de 
ontgraving een contlnu explosiemeter warden lngezet. Hiermee kan 
tevens de concentratie CH4 en 0 2 worden vastgesteld. Conform het 
publikatieblad P174 zal het werk worden gestaakt en de lokatle 
warden verlaten in het geval dat de concentratie ontvlambare stoffen 
in de lucht de 10% LEL (onderste explosiegrens) wordt 
overschreden. 

Gasdetectie aooaratuur 
Tijdens de proefontgravlng zal ook een Organic Vapour Analyser 
warden ingezet. Op deze manler kunnen de vrijkomende 
hoeveelheden koolwaterstoffen worden gecontroleerd. Voor H2S zal 
gebruik warden gemaakt van een electronlsche gasdetectar. 
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Soortelljke gewlchten afgegraven afval 
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Per locatie zijn een aantal vrachten afval over de weegbrug getransporteerd. Per vracht is hat 
exacts volume opgemeten om zo het gewicht per volume-eenheid te kunnen bepalen. 
In onderstaande tabel zijn deze gegevens per locatle vermeld, tevens is een gemiddelde waarde 
weergegeven. 

lo ca tie volume [m3] gewlcht [kg] gewf cht per volume [kg/m3) 

1 11.28 15040 1333 

14.00 19180 1370 

2 12.37 13460 1088 

12.37 11860 959 

12.37 13680 1106 

3 13.70 18720 1439 

11.28 15520 1376 

12.69 16100 1269 

4 21 .15 25500 1206 

12.69 17000 1340 

5 11.28 16200 1436 

12.69 18420 1451 

totaal l5Z.8Z 2Ql68Q 

G 201680 
Gernjdde!d gewicht per yo!ume-eenhejd: - ------ • l2.8Z [kg/rn3] 

v 157.87 

Ornstandjgheden: droog en zonnig 

A. van Casteren Ti/burg bv. 
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Ultleverlngspercentage afval 
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Per locatie zijn de ontstane putten en tijdelijke depots opgemeten. Uit deze gegevens zijn de 
uitleveringspercentages berekend. Tevens is een gemiddeld uitleverlngspercentage 
berekend. 

Vput Vdepot (V depot) 
locatle ultleverlng 

volume [m3] volume [rn3] 
lV out> 

1 1100 1340 1.22 (22%) 

2 1250 1585 1.27 (27%) 

3 2691 3272 1.22 (22%) 

4 416 600 1.44 (44%) 

5 n.v.t n.v.t n.v.t. 

totaal 5457 6797 

Gemjddelde uit!eyerjng 
V depot tot. 6797 - - 1.25 (25%) 

V put tot. 5457 

Omstandlgbec:Jen: droog en zonnig 

A. van Casteren Ti/burg bv. 
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Beschrljvlng, analyseresultaten en beoordellng lnhoud vaten 
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I Atvalwalar· 
i zuiverlng. -

Bou wloe~icht. 
Milieu. 
St11dvrei11l9ln51. 

Milieudielist ·1ilburg 

PRO~FAFGRAVING SPINDER JOLI 1991 

Qpgegraven vaten: 

yat ng. 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Kenn1erken 

50 kg vat 
Niet beschadigd 
Opschrift; Curain semencea II 

Fabr. Adrian 
Marseille 

200 l vat 
Ingedeukt en beachadi9d 

200 1 vat 
Ingedeukt en beschadigd 

Op lokatie 3t 
200 1 vat 

lOO 1 vat 
Zwaar beschadigd 

200 l vat 
Ingedeukt an beschadigd 

200 1 vat 
Ingedeukt 

200 l vat 
Ingeaeukt 

? l vat 
Geheel ingedeukt 
en vertrommeld 

Inhoud 

c:.!I.. 100 ml 

leeg 

bodempje 

ongeveer 
half gevuld 

vol 

lee; 

half gevuld 

l@eq 

B,illl.Qnetering 

02-07 - 1991 

niet te 
bemonsteren 

04-07-1991 

04-07-:991 

04-07-1991 

ar lekt 04-07-1991 
vloeistcf 
in de opsla9-
container 

Uiterl,J.ik monptar 

Licht bruine 
stark ruikende 
vloei9tOf. 

Volgene IFI' 
dhr. van Ballegooy: 
caroijnzuur en/of 
cornijnaldehyde. 

Zwa.rte viscau~• 
vloeiatof 
Ruikt naar olie. 

Sr-..iin $Chilfer
achtig en vet ... 
achtig matariaal 

Sruine zeer vis~ 
ceuse vloeist:Jf. 

Bruine lieht 
visceuse olie 
met ondefini .. r
bare 9eur. 
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Conclueies en aanbevelin9en uit de laboratoriumanalyses en waarnemingen. 

M.oneter 

1 

4 

s 

7 

9 

Extractieproduct uit boombladeren 

Af gewerkte olie 

Vetachti9 materiaal 
Wellicht uit schoenindustrie 

Bevat ondermeer extraheerbare 
organische halogeenverbindingen 

Is goed mengba~~/oplosbaar in water 
Monster is verd4nd met •egenwater 
Bevat vetzui:-en 

cnemiache afvaletof 

nee 

ja 
klasse o, nr. D5 

nee 

op g~ond van de uit
gevoerde analyses: 

nee 

Vermoedelijk; nee 

141008 
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!C\NAL YSERAPPQRT 
BE? t r-eo ff en de 
Mon<; te1-neminq 

Prcif;>fafg1-.avin9 Spinder· 
02-07-1991 

~:.ode 1 dbor-a tori t..tm 
Monst;;n-

Dr-oge stof 

...... rE I DEM I .J DB 

Alvalwater· 
i.ulverh1g. 
BouwloHlchl. 
Mllleu. 
Sladsreiniging. 

Milieu die·nst 

Monster- 1 

91-454 
1 

0.3 

1ilburg 

ns:-est: 11iet bcJ:JaolC OIT1dat e1- bijn.3 geen .-·est JS na dt-ogen. 
Uiterlijk : wat9rige ociossing waartn vetdeeltjes drijven, 
Geur : zoetachtic (zuurtjesl 

~~ e :- ma Ede 1 i j k :\. "" d e s ';::.a t c o um i j r a 1 d !?. h v d e 

dit is een 5vnt~tis~he r~ukstof. 

·1oofd laborator·iuin 

Sub. AfdP-ling Chemie en Technologie 
Bos en Beemdw~g 101. 5048 TB Tilburg 
TelefooM : 013 - 553987 
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- ----·- ·--- - _,, __ __ _ . . 

A.NALYSERAPPORT 
Setreffsmde 
~Of"\St<?rneming : 

Proefaf graving Soinder 
Oll ··Ol-1.9'rl 

Kode J.atH,r"'at01-111rn 
l"'lons ter-

C:l ie 
Lliter<.:ijk visceuse vloeistof 
Geu r· : s1neE"r-0 J .i P 

Hcofd laboratcrium 

Bub. Afdeling Chemie en Tec~nalogie 
Bos en Beemdweq lOl, 5048 TB Tilburg 
Telefoon : 013 - 353987 

...... HE I DEM I .J DB 

/l\tvalwater
iuivering .. 
Bouwlouicht. 
Milieu. 

· Stadsrelnlglng. 

Milieudienst 

Monster 4 

:.~ca .. 100 

1ilbul 
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C~F~AL vr::FH~ ERr~-r-~;L ·--·--··-·_· _ ____ _ 

"INALYSERAr=-'PORT 
BetrefiendS> 
Monst9rneming 

P r oefafgraving 5pinJ~~ 
0Ll-07-lqef1 

i{11cls 1 abor-a tor i~tm 

Monst~I'" 

...... HE! DEMI .J DB 

Alvalwa\er· 
zulverlng. 
bouwtoezicht. 
Mill.u. 
Sladsreiniging. 

.Milieudienst I 1ilburg 

!"lor.ster 5 

91-442 

i~ 93. 4 DroQE' st.of 
A~geha J. t.g 
Kjeldahl5tikst~f 

Sto1punt 

/; dr.5t. 0.4 
mq N I 1 bevat geen stik$taf 

C 55.B 
l,/et en o1 is 
Uit~rlijk : schr~~ps~l 

Geu~ : ord~fin~e~baar 

Hoofd labaratorium 

Sub, Afde1ing Ch~mic en Tech~aloqie 

Sos en 8eemdweg 101, 5048 TB Tilburg 
TP-lefoon : 013 - ~5~987 

/. c~. 100 
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ANALYSERAPPORT 

Afvalwaler· 
zulveririg. 
Boowloezichl. 
Milieu. 
St;idsrelnlging . 

M-ilieudiens~ 

Betr~ffende Proefafgra v ing Spindsr, monster 7 
Monsterneming : 04-07-1991 

Kade laboratorium 
Mons tar-

D:--oge stcf 
Asqehoi. l te 
8enzeen 
Toluee>n 
Ethylbenzeen 
0-Xvleen 
EOX 

'l. ., 
cJr.st, '· 

ppb 
opb 
ppb 
ppb 

rng / :.;g ds 

91-~08 

l 

93.9 
4.5 
242 

1130 
215 
296 

1700 ' UiterliJk : hruing~l~ , zeer taaie en plakk~rige massa 
Geur : t~~tige geu r 

* Analyse beoaald door BCD . 

Hoofd laboratoriu~ 

pph ~ microgr~m per kilogram ( droge ~lcf ) 

S~b. A1deling Chemie en Technolo~ie 
Bos en Eeemdweg 101. 5048 TB Tilburg 
Tel~foon 013 - 553987 

lilbu 
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I 

j Afvalwater-I zuiverlng. 
Bouwtoezicht. 

· Milieu. 
Staduolniging. 

- · -· ·- -- - -

i ·A =-vAL 1/ERl.-JERt<. ! NG Milieudienst 
--- · ·---- - - · --- · 

ANALYSl::RAPPORT 
Betreffende PrccfafQr~vi"g Spinder. mo~s~~r 9 
Monsternemjng : 15-07-1991 

Kode laboratorium 
Monster 

OrogE" stof 
Totaal vetzuur 
Boterzu1..11~ 

Hoofd labor~torium 

/. 
opm 
ppm 

ppm - milligram p~r kilogram ( droge stof l 

Sub. Afdeling Chemi~ en Tech~ologie 
Bos en 8eemdw~g 101. 5048 TB Tilburg 
T@lefocn : 013 - 553987 

91-459 
1 

1.8 
77550 
70550 

~ 
1ilburg 
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Appendix 8.6 

Resultaten ultloogtest 

u 

heldemlj 



Resultaten uitloogtest (,..g/1) 

xoos X006 X007 X008 A-waarde B-waarde C-waarde 
L/S=20 L/S=40 L/S=60 L/S=80 

Zink 430 480 300 670 150 200 800 
Koper 43 42 16 17 15 50 200 
Lood 16 < 10 < 10 < 10 15 50 200 
Cadmium 1.3 < 1 < 1 < 1 1.5 2.5 10 
Arseen 8 10 9 9 10 30 100 

Minerale olie < 50 < 50 < 50 < 50 50 200 600 

PAK (totaal) < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 1 10 40 

Chloorbenzenen < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 1 5 

Ftalaatesters 2.9 4.6 7.2 7.1 0.5 10 50 

PCB's < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.1 0.2 

Organochloor bestrij-
dlngsmlddelen < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 0.1 0.5 2 

Zuurgraad 2.07 1.29 2.26 1.72 



Appendix 8.7 

Percolaatwater 

heidemij 



Water stromend ult wanden van proefontgraving (in µ.g/I) 

Monster afkomstlg van: Put 2 Put 3 Slibput A-waarde B-waarde C-waarde 

Electrfsche geleidsbaar-
heid (p.S/cm) 2600 3380 1863 50-500 
Zuurgraad 7.8 7.1 6.9 50-8.0 

CZ.V (mg02/I) 646 2495 1411 
BZ.V (mg02/I) 162 273 522 
Nkjeldahl (mgN/1) 230 400 228 2 
Chloride (mg/I) 252 100 
Sulfaat (mg/I) 163 150 
Ammoniak (mgN/I) 216 2 

Zink 180 5720 440 150 200 800 
Koper < 50 1440 < 50 15 50 200 
Load 90 6980 170 15 50 200 
Cadmium n.a. 44 n.a. 1.5 2.5 10 
Ch room 80 270 60 1 50 200 
Nikkel 80 740 n.a. 15 30 200 

IJzer 97.4 48.7 
Calcium (mg/I) 20.4 26.7 
Magnesium 53.8 8.8 

n.a. niet aangetoond 

heidemij 



Appendix 8.8 

Boorprofielen 

heidemij 
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MONSTER 

NA 

t I 
t I 
t I 
t I 
t I 
t I 
t I 
t I 
t I 
-1 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
-1 

DIEPTE BOD EM 
tov MV 

[ml PROF I EL 

0 Nl? ... 8.":10 
~ 

~· 1 

2 

3 

4 

5 ..... . [', 
. .' .. .' .... .. [', 

. [', 
6 . I'-

I'-
.' [', 

7 
. I'-

.' .' .' .' . I'-

' 8 . ' 
0 

0 
9 

.. 0 

...... ... ... 0 

10 .' .'.".'. ' .' l<l 
0 

0 
11 

0 

0 

12 0 

0 

13 0 

0 

0 
14 

15 ---------

16 

17 

18 

19 

20 

~ Uitvcering : 11 tat 12 Juli 1991 

~ Pe 1 Hng PB : 12 Juli 1991 

0 
0 

BESCHRIJVING BO DEM PROF I EL 

.00 ZAND (matig fijn), bruin 

.40 LEEM, zwak zandig, grijs 

1. 70 ZAND (mat1g 

4.75 ZAND, matig 

7.50 ZAND (mat1g 

8. 10 ZAND (grof), 

11.00 ZAND (grof), 

12.75 ZAND (grof). 

14.00 ZAND ·(mat ig 

15.00 Einde boring 

Bering t>1l 

Baarmee•t•r 811 

f 1j n), gr1js 

s1lt1g, grijs 

grof), zwak s1lt1g, gr1js 

zwak gr1nd1g (fijn), gr1js 

st erk grindig (fijn tot matig f1j n), 

zwak gr1ndig (fijn), gr1js 

grof), gr1js 

MV m tav NAP SH9 • 

611118 ten GWS - 0 . 00 m - MV GLG -

gr 1 j s 

m - MV 

11 - MV 

Opdrecht nr.: 

Boring.en sto~t Sp1nder te Tilburg (pro j . nr.: 632/ZA91/D544/32983) E-8793 

BORING valg•n• NEN sue 81 
PUT 



ii .,, 

;,; ... .,, 
• JC 
u 
• s:. 
(.l .. 
Ill 
I .... 
:I 

I 
Ill .. 
ii .,, 

;,; ... 
• .,, 
• ::i: 

N 
N 

~ 
id .. 
' 

MONSTER DIEPTE BOD EM 

PROF I EL 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I -• 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
l I 
I I _, 

tov MV 
NA [m] 

0 

1 
...sz.... 

3 

4 

5 
0 

6 ....... . 

7 .. . .. . . . . . . . . . . 

B 
.. . .. . . 0 

..•••.. 0 

•. . .. . . 0 

9 ....... 0 

10 

. ... .. . 0 

. • ..••. 0 

. ..•• • • 0 ...... 

. • . . . . • 0 

11 ....... 0 

....... 0 

••••.•• 0 
12 

. . .. . .. 0 

. ••• ... 0 

13 .... . .• 0 

......... " . . 0 

14 .. .. . .. 0 

•. .. . •• 0 

15 
• ..•••• 0 

16 

17 

18 

19 

20 

~ u1tvoer1n11 : 9 Juli 1991 

~ Pe1lin11 PB : 9 .Juli 1991 

0 
0 

BESCHAIJVING BODEM PAOFIEL 

. 00 LEEM, zwak zandig, gr 1 j s, roest 

1.75 ZAND (fijn), s1lt1g, zwak grindig(fijn), grijs 

5.50 ZAND (matig fijn), grijs 

7 .25 ZAND (matig grof), zwak grindig (f1jnl, grijs 

13.50 ZAND (matig grof), zwak gr1ndig (matig grof tot fijn), 
grijs 

15.00 Einde boring 

Boring bil : MV 

Boor11ee•ter : •• Ga• •t•n GWS -

11 tov NAP 8H8 • 

1. 4e It - MV 6L6 • 

Opclracht nr.: 

II - M~ 

II - M~ 

Boringen sto~t Spinder te Tilburg (proj. nr.: 632/ZA91/D544/32983) E-8793 

BORING volgene NEN eu11 82 
PUT II 



;; .,, 

;:. 
J:I .,, 
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Ill .. 
;; .,, 
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J:I 

• .,, 
• :z: 

.., 
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ru 
Ill 
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MONSTER DIEPTE BO DEM 

PROF I EL 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
! I 
I I 
I I _, 

I I I I I I I I I I 
I 

I 
I I I I I 

!...1 

tov MV 
NA (ml 

0 

1 
....sz.. 

2 

3 

4 

5 

6 . . ... . . 

7 .. . ... . . 

8 . . ... . . 

9 . . . .. . . . 

• 0 I • o ' o • 

10 

11 

12 
o 0 I o o o I o 

13 ... . .. . 

.. . . ... 
.. . •.. . 0 

14 . . . .. . . 0 

..... . . 0 

15 
. . . •... 0 

16 

17 

18 

19 

20 

";; U1tvoer1ng : 10 Juli 1991 

~ Pe1l1ng PB : 10 Juli 1991 

0 
0 

BESCHRI~VING BODEM PROFIEL 

. 00 LEEM. zwak zand1g, grij s, zwarte vegen, roe st 

1.00 ZAND (matig fijn), bruin/grijs, zwarte vegan, hu1svu11 

2.75 LEEM, zwak zandig, bruin/grijs 

3.25 ZAND (fijn), siltig, zwak gr1nd1g (fijn), bru1n/gr1js 

4.50 ZAND (matig fijn), siltig, zwak gr1ndig (fijnl, 
bruin/grijs 

5.25 ZAND (mat1g grof), bru1n/gr1js 

9.50 ZAND (matig grof), zwak humeus. grijs 

10.00 ZAND (matig grof), grijs 

12.25ZAND (grof), grijs 

13.50 ZAND (grofl, mat1g gr1nd1g (fijn tot mat1g fijn), grijs 

15.00 Einde boring 

Boring D1l : HV 

Boormeeeter : am '3a111eten GWS • 

m tov NAP GHQ -

1.30 m - HV BLG • 

Opdr11cht nr . : 

m - HV 

m - HV 

ii. a: 
ID 

Bor1ngen stort Spinder te Tilburg (proj. nr.: 632/ZA91/D544/32983) E-8793 

BORING volgene NEN !5119 83 
PUT III 
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;;. 
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MONSTER DIEPTE BODEM 

PROF I EL 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
_ 1 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I _, 

tov MV 
NA [m] 

0 

1 

2 

3 

4 

_..sz.. 

5 

6 

7 

8 . ..... . 

9 

10 . .. . .. . 

11 . . .. . . . . 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 I 
20 

.... .. . 

...... ' 

.. ... .. 
...... ...... . 0 
... •. . • 0 

... . .. . 0 

...•••. 0 

. . ' ••. . 0 

. . .••.. 0 

...•. •. 0 

• • •• •• • 0 

... .... o 
.... 0 

. . . • . .• 0 - --- ----
~ ~1tvoer1ng 10 tot 11 Juli 1991 

~ Felling PB 11 Juli 1991 

::> 
0 

BESCHRI~VING BODEM PROFIEL 

. 00 ZAND (fijn), sterk humeus, bruin 

4.90 ZAND (matig fijn), grijs, zwarte vegen 

6.25 LEEM. sterk zandig, zwak humeus, grijs 

7.25 ZAND (matig fijn), grijs 

12.10 ZAND (matig fijn), matig siltig (laagjes), grijs 
12.50 ZAND (matig fijn), grijs 

15.00 ZAND (matig grof), grijs 

15. 75 ZAND (grofl, zwak grindig (fijn), grijs 

20.00 Einde boring 

Boring bi! 

Boormeeater am 

MV 

l3e111eten sws • 
Ill tov NAP GHS -

4. 70 m - MV SL.S • 

Opdrecht nr . : 

Ill - ~ 

Ill - ~ 

1 
cc 
ill 

Bari~ en start Spinder te Tilburg (proj .nr.: 632/ZA91/D544/32983) E-8793 

BORING volgene NEN 5119 84 

l.OCA1'1E 5 SLIB VELD 




