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In dit artikel wordt betoogd dat de burger zowel
individueel als kollektief een bijdrage kan leve-
ren aan de oplossing van genoemde problema-
tiek: individueel door zich in de eerste plaats als
kritisch konsument op te stellen: kritisch kopen
is afval beperken. In de tweede plaats kan hij de
probleemstoffen, die desondanks nog in het huis-
houden ontstaan, inleveren bij de gemeente. Kol-
lektief kan die bijdrage bestaan uit het uitoefe-
nen van invloed op de overheid en de industrie.
Dit lukt niet als individu. Door zich te organise-
ren in konsumentenorganisaties en milieugroe-
peringen kan worden bewerkstelligd dat er zo
veel mogelijk wordt gedaan om te voorkomen
dat ons milieu verder wordt aangetast, aldus de
auteur, die werkzaam is op de afdeling Milieu
van de Provinciale Waterstaat van Drente. Deze
bijdrage is op persoonlijke titel geschreven.

De grote gifatlas van Drente... In de overige
artikelen van dit nummer van Noorder-
breedte wordt ingegaan op de huidige si-

tuatie mbt. bodemverontreinigingen in de pro-
vincie Drente.
De hele kwestie betreft een erfenis over een pe-
riode van ruim 25 jaar chemische industrie,
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waarin aan de groei van fabrieken, produkten
en afnemers van deze produkten geen eind leek
te komen. Een groei die gepaard ging met
steeds ingewikkelder chemische processen — en
dus chemische tussen-, eind- en afvalprodukten
—, waarbij aan de laatste, die dus ook steeds in-
gewikkelder werden, te weinig of helemaal niet
werd gedacht.

Hoe kon het zover komen?
Aanvankelijk leek de ramp zich alleen voor te
doen in de Randstad, daar stonden immers die
chemische fabrieken, doch ook het industriear-
me Drente bleef niet gespaard. Er zijn achteraf
verschillende oorzaken van genoemde milieu-
vervuiling te noemen.
1 Er was aanvankelijk geen goede wetgeving.

Het begon in 1970 in Den Haag door te drin-
gen dat er iets aan de hand was met het che-
mische afval in Nederland. Pas in 1979 werd
de Wet chemische afvalstoffen van kracht;
een wet overigens waar nog wel het een en
ander aan mankeert. In de tussenliggende
periode en daarvóór moest de afvalstroom
met beslist onvoldoende en verouderde wet-
geving in 'goede' banen (= legale en illegale
stortplaatsen) geleid worden.

2 Er waren geen goede verwerkingsmogelijk-
heden. In 1973 werd bij de Afvalverwerking
Rijnmond (AVR) een draaitrommeloven in
gebruik genomen. Hier kan per jaar ca.
30.000 ton chemisch afval verbrand worden
terwijl er per jaar ca. VA miljoen ton vrij
komt. Daarvóór ontbrak deze mogelijkheid
tot beperkte verwijdering zodat keihard vast-
staat dat in die periode storten en lozen de
gebruikte mogelijkheden waren voor het ver-
wijderen van chemisch afval.

3 Er was in die periode geen goede kontrole
door de overheid. Waarschijnlijk door onbe-
kendheid met cq. onderschatting van de lan-
ge-termijneffekten van allerlei uiterst kwa-
lijke stoffen.

4 Niet in de laatste plaats moet genoemd wor-
den dat de overheid onvoldoende (niet of
nauwelijks) heeft geluisterd naar wat ge-
noemd kan worden 'berichten uit de samen-
leving'. Reeds vóór 1970 komen de eerste
verontruste geluiden vanuit de bevolking.
Had men toen maar beter geluisterd!

Naast de vier genoemde oorzaken hebben de
sterke industrialisering en bevolkingsgroei een
belangrijke rol gespeeld in de problematiek van
de milieuvervuiling.



Wat is de rol van de konsument?
In het voorgaande is de chemische industrie
reeds een paar keer genoemd in verband met
de gifVondsten. Er wordt een beeld opgeroepen
van een vervuild Nederland dat bedreigd wordt
door de chemische industrie. Het gaat echter
niet alleen om de chemische industrie. Ook de
zeer vele kleinere bedrijven en bedrijfjes produ-
ceren veel chemisch afval. Te denken valt aan
drukkerijen, garagebedrijven, autosloperijen,
lakspuiterijen, laboratoria, ziekenhuizen, foto-
studio's, reprografische bedrijven, galvanische
bedrijven, apotheken, schildersbedrijven, me-
taalbewerkende bedrijven, scholen, chemische
wasserijen, houtbewerkende bedrijven, hove-
niersbedrijven, tuin- en landbouwbedrijven etc.
Waar laten zij hun chemisch afval? In Drente
zijn de bedrijven, die behoren tot deze en ande-
re bedrijfstakken waar mogelijk chemisch afval
vrijkomt, opgenomen in een komputerbestand.
Het gaat hierbij om ca. 1500 bedrijven! In sa-
menwerking met de Drentse gemeenten wordt
thans gewerkt aan het zgn. verscherpte toezicht
op deze bedrijven.

Voor de duidelijkheid eerst wat cijfers.
De industrie produceert thans jaarlijks ca. 1,5
miljoen ton chemisch afval. Ruim de helft van
deze afvalberg is verwerkbaar dwz. men kan
het afval onschadelijk maken. De rest behoort
tot de zgn. niet-verwerkbare chemische afval-
stoffen en verdwijnt nog steeds op stortplaatsen
of elders.
De Nederlandse huishoudens produceren per
jaar ca. 8000 ton chemisch afval. In verhouding
tot de afvalstroom van de chemische industrie is
dit natuurlijk van zeer ondergeschikt belang;
tegenover elke 1000 kg chemisch industrie afval
staat 5 kg chemisch afval van burgers. Dit pleit
voor het beter kontroleren op de aanwezigheid
van chemisch afval van de industrie, omdat hier
immers 99,5% van het Nederlandse chemische
afval ontstaat en omdat van deze hoeveelheid

elk jaar naar schatting 100.000 ton illegaal in
ons milieu terechtkomt.
In dit artikel wordt echter alleen aandacht be-
steed aan het chemisch afval van de burger en
zijn rol in het chemisch afval gebeuren.
Naast de hiervoor genoemde grote en kleine
producenten van chemisch afval is ook de kon-
sument, de burger, zowel direkt schuldig aan als
indirekt betrokken (verantwoordelijk) bij het
storten van chemisch afval!

1 Direkt schuldig door het kopen van produk-
ten, die in het afvalstadium tot de 'probleem-
stoffen uit het huishouden' worden gerekend
als deze probleemstoffen oa. in de vuilniszak
worden gestopt. Deze stoffen vallen tegen de
verwachting in niet onder de Wet chemische
afvalstoffen (Wca) maar onder de Afvalstof-
fenwet (AW). Dit betekent dat deze chemi-
sche afvalstoffen (wat ze immers toch zijn,
ook al vallen ze niet onder de Wca) samen
met gewoon huisvuil gestort, verbrand of ge-
komposteerd worden. Wat de gevolgen van
deze stoffen op het milieu zijn als ze onge-
kontroleerd in het milieu komen zal in dit ar-
tikel niet aan de orde komen.
De totale hoeveelheid is — zoals gezegd — in
verhouding tot de hoeveelheid industrieafval
niet erg groot; toch gaat het om ± 1500 ton
verf en verfverdunner, ± 500 ton fotochemi-
kaliën, ± 3650 ton batterijen, ± 850 ton me-
dicijnen en bestrijdingsmiddelen en ± 1500
ton afgewerkte olie per jaar! Via de huisvuil-
zak, de wc enz. wordt deze troep in ons mi-
lieu gebracht. Terwijl dit helemaal niet nodig
is! Steeds meer gemeenten en provincies
doen aktief mee met de inzameling van bo-
vengenoemde chemische afvalstoffen. In
Drente kan iedere burger op een of meer
plaatsen in de eigen gemeente zonder kosten
z'n chemisch afval inleveren; dit geldt ook
voor afgewerkte olie. Het hangt van de bur-

ger af of deze inzameling een sukses wordt of
dat het alleen blijft bij het wijzen met het
vingertje.
Wat is de overeenkomst tussen glas, oud pa-
pier, organisch afval en chemisch afval? Je
kunt het scheiden aan de bron, je kunt het op
een goede manier kwijt maar je moet wel
even de moeite nemen om het te bewaren en
in te leveren. Een paar jaar geleden kon het
nog door de beugel als iemand beweerde dat
hij niet wist dat deze stoffen schadelijk zijn,
maar die vlieger gaat niet meer op: er is in-
middels oa. in de media zoveel aandacht aan
deze problematiek geschonken datje thans
rustig van schuld kunt spreken als afgewerkte
olie, kwikbatterijen, fixeer etc. via de huis-
vuilzak, de wc, het straatputje in het milieu
komen!

2 Indirekt betrokken door het kopen van pro-
dukten, die in het afvalstadium helemaal niet
tot de probleemstoffen gerekend worden
maar waar tijdens de produktieprocessen
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echter wel tussen- en afvalstoffen ontstaan
die wel tot de chemische afvalstoffen worden
gerekend. Aan de hand van talrijke voor-
beelden zal deze stelling verduidelijkt wor-
den.
Hier is bewust van indirekt betrokken (ver-
antwoordelijk) en niet van indirekt schuldig
gesproken omdat je onmogelijk kunt veron-
derstellen dat de burger op de hoogte is van
de afvalstoffenproblematiek van de industrie,
laat staan dat hij zich dat realiseert bij het
kopen van de produkten van die industrie.
Er wordt getracht aan te geven dat er een —
vaak onduidelijke — relatie bestaat tussen
huishoudelijke produkten en chemisch afval.
Zoals hiervoor reeds is gesteld bestaan er 2
soorten chemisch afval: het verwerkbare en
het niet-verwerkbare. Het verwerkbare deel
wordt via verschillende technologieën — des-
tillatie, ontgifting, neutralisatie, ontwatering,
recycling, verbranding — onschadelijk ge-
maakt. Het grootste probleem vormt het
niet-verwerkbare gedeelte; het zou eigenlijk
het beste zijn om te voorkomen dat er über-
haupt chemisch afval ontstaat, maar dit is
echter een illusie: het ontstaan van veel soor-
ten chemisch afval is niet te voorkomen om-
dat het noodzakelijk met de produktie van
bepaalde artikelen samenhangt. We komen
dan in de diskussie over keuzes van maat-
schappijvisies hetgeen buiten het kader van
dit artikel valt. Wel zal gestreefd moeten wor-
den naar processen waarbij minder giftig of
wel verwerkbaar chemisch afval ontstaat.
Wat is niet-verwerkbaar chemisch afval en
hoe loopt de indirekte lijn naar het huishou-
den?

Wist u bv. dat
• bij de elektriciteitscentrale (en stroom ge-

bruiken we allemaal) vliegas ontstaat, dat
aarzelend een toepassing vindt in de we-
genbouw doch waarvan het merendeel

nog wordt gestort.
• bij de winning van aardgas (en gas gebrui-

ken we allemaal) kwikhoudend slib ont-
staat dat thans wordt opgeborgen in de
zoutmijnen van West-Duitsland?

• bij de gjasproduktie een etsmiddel wordt
toegepast dat in de afvalwaterzuivering
een giftig fluorideslib geeft?

• bij metaaloppervlakte behandelende be-
drijven zoals galvanische industrieën,
drukkerijen, metaalkonstruktie- en opti-
sche bedrijven metaalslibstoffen in de af-
valwaterzuivering vrijkomen?

• in remvoeringen en koppelingsplaten as-
best (waarvoor overigens een alternatief
bestaat!) zit, dat in het afvalstadium ge-
stort wordt.

• bij de bereiding van zink, arseen- en cad-
miumvervuiling optreedt. Alle produkten
waarin zink verwerkt is (dakgoten, batter-
ijen, verf) geven bij de fabrikage genoem-
de vervuiling.

• dat in benzine oa. benzeen en lood zit,
hetgeen zeer schadelijk is voor de volksge-
zondheid omdat deze stoffen via weglek-
ken (benzeen) of via de uitlaat (lood) in
ons milieu komen.

• TL-buizen kwik en cadmium bevatten.
• in de meeste TL-armaturen PCB-houden-

de kondensatoren zitten.
• bij de fabrikage van fosfaat, dat in was-

poeder en kunstmest wordt verwerkt,
grote hoeveelheden afvalgips ontstaan die
met cadmium zijn verontreinigd.

• dat bij de produktie van bestrijdingsmid-
delen zeer giftige en niet afbreekbare tus-
sen- en afvalprodukten ontstaan?

• bij de bereiding van pvc ('plastic') en z'n
grondstoffen teer, kwik en asbest vrijkomt.

Aan de hand van deze lijst, die lang niet
kompleet is, kan wellicht duidelijk gemaakt
worden dat het verband tussen het huishou-

den en het ontstaan van chemisch afval aan-
wezig is, doch dat het een zeer verscholen en
ingewikkeld verband is.

Wat kun je doen en wat moet je doen?
Er is sprake van een direkt resp. een indirekt
verband: de burger kan grote resp. beperkte in-
vloed uitoefenen.
Om maar met de gemakkelijkste te beginnen:
In ons land komen jaarlijks 8 miljoen kg chemi-
sche afvalstoffen vrij bij de konsument. Hier is
het puur een kwestie van bewaren en inleveren.
Uiteraard is het voorkomen van het ontstaan
van deze afvalstoffen het beste voor ons milieu.
Deze probleemstoffen staan de afgelopen jaren
zodanig in de belangstelling dat er thans in elke
gemeente wel inlevermogelijkheden zijn. Mocht
dit niet zo zijn dan moet de milieubewuste bur-
ger de (gemeentelijke) overheid aktiveren. In
Noorderbreedte 83-2 is het inzamelsysteem in
Drente uitgebreid aan de orde geweest. Dit ak-
tiveren hoort eigenlijk bij de hiervoor genoem-
de beperkte invloeduitoefening: als individuele
burger kun je weinig of niets beginnen. Invloed
uitoefenen op de overheid en de publieke opi-
nie moetje georganiseerd doen via milieu- en
konsumentenorganisaties. Het PCB-verhaal is
daar een heel duidelijk voorbeeld van: onder
invloed van dergelijke organisaties is er thans
een algeheel verbod op de toepassing van deze
stof op komst, en zo zijn er nog tal van voor-
beelden te noemen dat het chemisch afvalstof-
fenprobleem opgelost moet worden, mede door
de burgers (maar dan wel georganiseerd).
Wat de rol van de industrie en de overheid in
het geheel moet zijn — milieu-edukatie, stimule-
ring hergebruik, wetgeving, betere kontrole,
meer milieudeskundigen opleiden, onderzoek
naar schone technologie en afvalverwerking —
biedt voldoende stof tot verdere diskussie voor
nu en in de toekomst.
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