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Verborgen gasbellen 
Beheerders van afvalbegraafplaatsen zijn al jarenlang 
bekend met het verschijnsel "stortgas". 
Dit gas veroorzaakt een aantal problemen op en rond de 
stortplaatsen, zoals stankoverlast, aantasting van de 
beplanting en gevaar voor-brand en explosies. 

Met de drang naar het zoeken van nieuwe energiebronnen, 
wordt het lastige stortgas omgetoverd in een geschenk 
van de welvaartsmaatschappij: bruikbaar gas uit de enorme 
hoeveelheid afval die de samenleving constant produceert. 

Edgar Werleman en Barry van den Assum (Hogere Technische 
School Tilburg, afdeling Economische Bedrijfstechniek) 
onderzochten in 1981 de mogelijkheden voor "GASWINNING 
UIT AFVALSTORTPLAATSEN" met betrekking tot de StadsGe
westelijke Afvalbegraafplaats Tilburg. 
Hieronder volgteen bewerking van hun scriptie, waarin 
wordt ingegaan op het principe van stortgas, de technische 
en economische aspekten, en de toepassingsmogelijkheden. 
Alvast een interessant detail: stortgas is spotgoedkoop! 

In de hele natuurlijke wereld vinden overal micro-biolo
gische processen plaats, waarbij organische stoffen worden 
afgebroken door bacteriên. Afvalbegraafplaatsen vormen 
concentraties van afbreekbare organische stoffen. Bij het 
afbraakproces wordt methaan-gas gevormd, eveneens in ge
concentreerde hoeveelheden. In principe vormt elke afval
begraafplaats een kleine energiebron, in de vorm van een 
methaangas-bel welke door een afdeklaag wordt afgesloten 
van de buitenwereld. 

Het afbraakproces geschiedt in twee fases: de "aerobe fa
se" en de "anaerobe fase". Indien het afval nog zuurstof 
bevat - in de periode onmiddellijk na het storten en af
dekken - zorgen aerobe bacteriën voor de eerste afbraak. 
Daarbij wordt kooldioxyde (002), water en warmte (70- 80 
graden) geproduceerd. Naarmate de hoeveelheid zuurstof 
afneemt, daalt de temperatuur tot 30 à 40 graden. In 
deze nieuwe situatie komt een andere bacteriesoort tot 
leven (intermediare bacterie), die zowel in zuurstofrijke 
als zuurstofarme omgeving kan gedijen. In deze overgangs
fase worden aminozuren, vetzuren, suikers en gistingspro
dukten geproduceerd. Methaan-bacteriên komen in ait stadium 
nog niet uit de verf omdat de omgeving 'verzuurd' is. 
Pas als de zuurstof uit het afval volledig is verbruikt, 
en als de afvalberg minder zuur wordt, komen de methaan
bacteriên in actie. Zij zetten de aanwezige kooldioxyde 
en waterstof om in methaangas (CB4). 
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Afbraakproces van oiganische stoff•n 

Het aldus gevormde methaangas bevat 60% methaan, 30% 
kooldioxyde en 10% stikstof en zuurstof. Het groningse 
aardgas heeft een iets gunstigere inhoud: 81% methaan, 
15% stikstof en 4% andere gassoorten. 
Het totale proces ziet er als volgt uit:· 
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Bet afbraak-proces binnen de stortplaatsen vergt een half 
tot 2 jaar, afhankelijk van allerlei wisselende omstan
digheden als zuurgraad, samenstelling van het gestorte 
afval, vochtigheid, temperatuur en stortmethode. 
De samenstelling van het afval is min of meer bepalend 
voor de mate van afbreekbaarheid, en dus ook voor de hoe
veelheid gas die gevormd kan worden. 
Diverse afvalstoffen kennen diverse afbraaktijden. Boven
dien zijn enkele stoffen volledig afbreekbaar, anderen 
niet. 

afbraaktijd 

huis-, tuin 
en keukenaf- 1-5 jaar 
val 
papier 5-25 jaar 
leer, hout 20-100 jaar 

afbreek 
baarbeid 

I 100 % 

50 t 

90 % J 

In het algemeen 
vormt huis-, 
tuin- en keuken
afval 30% van 
het totale af
val op stort
plaatsen. 
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Een goede combinatie van de diverse stoffen speelt een 
grote rol bij het totale afbraakproces en bij de uitein
delijke gasontwikkeling. Voor de optimalisering van de 
gasproduktie op stortplaatsen in de toekomst, is een uit
gekiende samenstelling van de afvalstoffen en de methode 
van storten uitermate belangrijk. 

Op basis van praktijk-gegevens uit binnenland (Wijster, 
Delden, Bavel/Dorst) en buitenland (West-Duitsland en 
Verenigde Staten) is een berekenin9 gemaakt van de moge
lijke gasontwikkeling bij de Stadsgewestelijke Afvalbe
graafplaats (SGA) te Tilburg. 
Rekening houdend met de samenstelling van het aangevoerde 
afval (in totaal ongeveer 180.000 ton per jaar) ontstaat 
een beeld van de jaarlijkse gasontwikkeling. 
Eén ton afbreekbaar afval levert uiteindelijk 180 à 200 
m3 bruikbaar gas op. 

x 1000 Gasontwikkeling (per jaar) periode '69 -
m3 gas 2010 en winbare hoeveelheid gas (per 

20
•

00 
jaar) in periode 1982 - 2010. 
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Berekeningen hebben betrekking op Stasgewestelijke Afval
begraafplaats Tilburg. 
Totale gasontwikkeling (1969-2010): 486.000.000 m3 
Totale winbare hoeveelheid gas (1982-2010): 267.900.000 m3 

Het jaarlijks gasverbruik (groot- en kleinverbruik tesa
men) bedraagt in de gemeente Tilburg ruim 200 miljoen m3. 
Met een 'gemiddeld' winbare hoeveelheid stortgas van 10 
miljoen m3 per jaar, zou Tilburg voor 5% in haar eigen 
gasbehoefte kunnen voorzien. 

Een gedeelte van het geproduceerde gas sijpelt door de 
afdeklaag heen naar buiten: de afdeklagen zijn nooit vol
ledig "waterdicht". 
Om het stortgas daadwerkelijk te kunnen gebruiken, wordt 
een aantal nieuwe technieken ingeschakeld. Het gas wordt 
met speciaal ontwikkelde filters uit de afvalberg gezo
gen. Daartoe worden op regelmatige afstanden pijpen door 
de afdeklaag geboord. Vervolgens ondergaat het opgezogen 
gas twee noodzakelijke behandelingen: de aanwezige condens 
wordt gescheiden van het echte gas, waarna een zuiveringa
proces volgt om zoveel mogelijk kooldioxyde af te zonderen. 
Deze processen zijn algemeen bekend van uit de (petro)
chemische industrie. 
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Bet gas is nu geschikt voor een aantal .toepassingen. 

Afgezien van de 'onderzoek-kosten' naar de mogelijkheid SpOtprijzen 
voor winning van stortgas., is een vrij nauwkeurige bere-
kening te maken met betrekking tot de investeringen voor 
de winning en de bijkomende behandelingen van stortgas. 
De kosten voor winning en behandeling vergen 0,737 cent 
per m3 ! .In dien ook de exploitatiekosten worden meege-
teld (personeelskosten, onderhoud, enz) bedraagt de kost-
prijs ongeveer 1 cent per kubieke meter gas. Deze prijs 
is te vergelijken met de winningskosten van het gronings 
aardgas. 
Het stortgas vormt op die wijze een regelrechte concurrent 
van het dure aardgas (55,6 cent per m3 voor consmnenten). 
De prijs van het stortgas vormt geen enkele belemmering 
voor praktische benutting van deze energiebron. Integen
deel. 

Bet bruikbare gas kan op diverse manieren nuttig worden 
aangewend. Globaal genamen komen de volgende toepassingen 
in aanmerking: 

- elektriciteitsopwekkinq 
- stadsverwarming (warmte/krachtcentrale voor stroom en 

warm water) 
- injectie in leidingnet van Gas-ünie 
- rechtstreekse levering aan industriêle grootverbruikera 
- omzetting in methanol (chemische industrie) • 

I 
I 

Omdat in de tilburgse situatie twee toepassingen zeer kon·
kreet (kunnen) zijn, namelijk stadsverwarming en recht
streekse levering aan industrie, zijn de andere alterna
tieven niet uitgewerkt. 

toepassingen 
voor afvalgas 
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stadsverwarming 

levering aan industrie 

In de gemeente Tilburg wordt momenteel een grootschalig 
stadsverwarmingssysteem aangelegd, waarbij het warme water 
wordt geleverd door de Amer-centrales te Geertruidenberg, 
op 22 kilometer afstand. 
Het geplande systeem omvat een aantal hulp-ketels, die in
gezet kunnen worden op momenten dat de centrales in Geer
truidenberg stilvallen of wanneer de pijpleiding mankemen
ten vertoont. 

Foto: Wim Kersten 

Met een enorme hoeveelheid stortgas in de onmiddellijke 
omgeving, zou het mogelijk moeten zijn dit gas te geberui
ken in de hulpketels zodat een gedeelte van het warme water 
ter plaatse wordt geproduceerd. Deze oplossing zal niet 
worden toegejuicht door de NV PNEM, de leverancier van warm 
water. Echter, uit oogpunt van nuttig energieverbruik 
verdient deze optie wèl de voorkeur.Daarnaast zal de finan
ciële besparing aan alle twijfels een einde maken: 

Jaarlijkse kosten bij 
toepassing stortgas in 
stadsverwarmingssysteem 

• kosten van winning en droging: f 
• transportkosten (pijp, enz): f 
'9 aanpassing ketelinstallatie: f 

57.330 
30.572 
91.224 

totale kosten (inkl.onderhoud, f 179.126 
afschrijving, enz.) 

Jaarlijkse kosten op basis van 
tarief stadsverwarming volgens 
contract met NV PNEM: f 763.765 

voordelig verschil: f ~~~~~~~ '' 

Met andere woorden: de gemeente Tilburg zou per jaar ruim 
een half miljoen gulden besparen, mêêr mensen in dienst 
hebben (onderhoud, enz.) en tegelijkertijd een stukje 
eigen energievoorziening beheren. 

Op drie kilometer afstand van de afvalbegraafplaats 
zijn 3 industriële groot-gasverbruikers gevestigd, die 
tesamen 39 miljoen m3 gas verbruiken. Met behulp van een 
rechtstreekse gasleiding vanaf de verborgen gasbel, èn met 
enkele aanpassingen binnen de industrie (dubbelbranders 



welke geschikt zijn voor beide soorten gas} is de operatie 
teèhn~sch uitvoerbaar. De kosten van het afvalgas, iriklu
sief de extra investeringen in branders. en pijpleiding) 
bedragen in deze situatie f 0,01092 per kubieke meter. 
Voor de kermende groot-verbruikers een welkom kadootje? 
Om te voorkómen dat de industrie daadwerkelijk met de 
'winst' gaat strijken, ~ou het Energie~jf de huidige 
gas-tarieven moeten berekenen. 
De volledige afzet van het stortgas (ongeveer 10 miljoen 
m3 per jaar) is niet voldoende voor de drie fabrieken te
samen. In elk geval kan 25% van de behoefte uit een lokale 
gasbel worden gedekt. 
Bet zou onverstandig zijn om het totale aanbod te bestemmen 
voor ~ên enkele industrie. Met de huidige onzekerheid 
(sluitingen, inkrimpingen, enz) is een zekere spreiding 
zeer gewenst. 

Op een aantal plaatsen in het land wordt druk geëxperimen
teerd en gezocht naar praktische toepassinq.en voor het 
stortgas. Elke stortplaats heeft zijn eigen specifieke 
samenstelling, zodat een algemene blauwdruk met exacte be
rekeningen en vuistregels niet aan te geven is. 

Bet is nog rU.et duidelijk in hoeverre de gemeente Tilburg 
over zal gaan op de winning van stortgas. Bet is te hopen 
dat het niet blijft bij mooie voornemens en nota's. 

Toch kent Tilburg reeds een aardig voorbeeld van biogas
winning. Bij de waterzuiveringsinstallatie in Tilburg
Oost wordt al 25 jaar lang biogas gewohnen uit het slib 
wat achterblijft na de zuivering van afvalwater. 
Ja·arlijks wordt een half miljoen ml biogas geprod\lceerd, 
waarvan 350.000 m3 gebruikt wo~dt om het rottinqspr~ces 
zelf op gang te houden. Bet restant (ruim 150.000 m ) 
wordt "afgefakkeld", dat wil zeggen: ter plaatse in de 
bui tenlucht verbrand. Er bestaan konkrete plannen an dit 
restant te gebruiken voor aandrijving van gasmotoren; die 
elektriciteit opwekken voor de installaties van de zui
veringsinstallatie. Op die manier wordt de helft van de 
benocU.gde elektricit~it in eigen beheer opgewekt. 
Als alles volgens plan verloopt, moet eind 1982 het kring
loopsysteem in werking treden. 
Bet gewonnen bioqas werd in het verleden, v&Sr de Jçomst 
van qronings aardqas, in het stedelijke gasnet gépomt. 
In zoverre bestaat de benodigde ervaring om bv. het 
a~algas van de stortplaatsen op dezelfde wijze te han
teren. 

gebeurt er ook iets? 
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waarschuwing Afvalgas kan een bescheiden bijdrage leveren in de lokale 
gasvoorziening. Niettemin mag afvalgas geen doel op zich 
worden: het is een nuttig bijprodukt van een waanzinnige 
hoeveelheid afval uit de samenleving. 
Ervan uitgaand dat er nu eenmaal afvalbegraafplaatsen zijn, 
is het een goede zaak de winning van stortgas ter hand te 
nemen. Maar anderzijds, dient de totale afvalproduktie 
aangepakt te worden door een zinniger produktiebeleid 
(met minder afval) en door hergebruik en recycling (sta• 
tiegeldglas, papierkringloop, enz) te stimuleren. 
Afvalgas vormt eigenlijk een stukje energi~, dat door 
de samenleving in de vuilnisemmers is gedeponeerd, en dat 
na verloop van tijd weer 'boven water• wordt gehaald. 
Die omweg zouden we ons kunnen besparen. 

I 

WK 

"ik zal 't allemaal nog 'ns narekenen .•. " 

"Verborgen gasbellen" is een bewerking van een 
scriptie, onder begeleiding van docenten van 
HTS-Tilburg. Deze scriptie is in voorjaar •82 
herschreven en herzien door beide auteurs, onder 
supervisie van de Dienst Reiniging en Vervoer 
van gemeente Tilburg. In de 'herziene versie' 
worden de mogelijkheden tot benutting van het 
gas aangegeven, met de weg waarlangs de operatio~- I 
nalisering tot stand te brengen is in Stads
gewestelijk verband. Het "rapport van vooronder ... 
zoek naar gaswinning uit de stadsgewestelijke 
afvalbegraafplaats te Tilburg" wordt in het 
najaar openbaar. 
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