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OV ERLEG TUSSEN BUREAU MILIEUTOEZICHT EN DE AFDELING REINIGINCï

In vervolg op de klacht van het bureau Milieutoezicht (Hartman) naar aanleiding van dc
olielo/ing op de CP over het gebrek aan communicatie van de Afdeling Reiniging met het
bureau werd op 12 november 1982 door Hartman cn De Vries een nota in/akc dc relatie tussen
de taken van de afdeling Reiniging en het bureau Milieutoezicht opgesteld. Daarin werd gesteld
dat de uitvoerende taak van de afdeling Reiniging vragen van milieutechnische aard kon oproepen en dat MT daar al dan niet op verzoek adviezen over kon verstrekken. Een voorwaarde
daartoe was een volledig inzicht in de bestaande situatie en de gebezigde werkwijzen van de
afdeling.
Over de vuilstortplaats CP werd afgesproken dat Reiniging elke maand een bondige opgave van
de aard en hoeveelheden van de gestorte materialen zou doen. Over elk overleg met de vergunningverlener Afvalstoffenwet zouden MT en Reiniging elkaar informeren. Mt zou onderzoeksgegevens verzamelen over de verontreiniging van bodem, water en lucht. Op basis van dergelijke
gegevens kon advies worden verstrekt.
De afdeling Reiniging reinigde tegen betaling bij een aantal Alphense bedrijven periodiek afscheiders voor afvalwater. De verzamelde afvalstoffen, bezinksel en drijflaag, werden op de CP
gestort, volgens de nota formeel in strijd met de ingediende aanvraag voor een vergunning op
grond van de Afvalstoffenwet. Dit vanwege het feit dat er geen sprake was van inerte afvalstoffen afkomstig van bouwrijpmaken en dergelijke. Milieutechnisch was volgens de nota echter
voorrang te verlenen aan het weren van giftige afvalstoffen verontreinigd met zware metalen.
Nadat duidelijkheid was verkregen over de giftigheid van de bedoelde afvalstoffen moest in
overleg worden getreden met de vergunningverlener over deze kwestie.
Tenslotte werd het oprichten van een gemeentelijk depót voor chemische afvalstoffen ingevolge
de Wet Chemische Afvalstoffen.
Door De Vries werd op 17 november 1982 onderstaande lijst opgesteld t.b.v. bureau MT.
Bij onderstaande bedrijven werden vetvangers in opdracht van de gemeente (Openbare Werken)
door de Fa. W. Verkerk onderhouden via een bonnensysteem. De vetvangers werden gelost op
de stort CP.
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Tevens was toegevoegd een verslag van een bezoek van Hartman en Oe Vries aan het waterleidingbedrijf "De Hoorn" (?) op 8 december 1982. Het kort verslag bevat een korte beschrijving
van het proces dat het gestorte slib oplevert. Het slib bevat geoxideerde Fe en Mu-verbindingen
(FcO, en MuO,). Hartman's conclusie is dat het afval inert is en het chemisch gezien op de vuilstortplaats kan.

II OPZICHTERS DAG BOEK VUILSTORTPLAATS COUPÊPOLDER
Het dagboek van de toezichthouder werd bijgehouden van 23 april 1980 tot cn met Ll november
1983. De dagboeken zijn bijgehouden in de volgende perioden:
l i april 1980 t/m l september 1980
1 oktober 1980 t/m 29 met 1981
1 juni 1981 t/m 26 maart 1982
29 maart 1982 t/m l juli 1983
4 juli 1983 t/m 11 november L983
Vanaf begin juni 1981 wordt het dagboek meerdere malen per maand geparafeerd.
Het dagboek geeft een beeld van de dagelijkse gang van zaken op de vuilstort. Er werd in bijgehouden welke machines werden ingezet en hoeveel uren door de Fa. P. Vos diensten werden
verleend. Voorts worden regelmatig opmerkingen gemaakt over de weersomstandigheden en de
algemene toestand van de vuilstort.
In een aantal van de dagboeken wordt het toezicht en de controle beschreven, als volgt:
23 april 1980 t/m 1 september 1980: geen beschrijving
l oktober 1980 t/m 29 mei 1981:
Opzichters: Soumokil, Geitenbeek
opzichter/bureauchef: De Vries
Stortbaas: Bekker/ Versteeg
Toezicht op storten permanent: H. Vink
grondwerkzaamheden: Fa. P. Vos
bulldozermachinist: W. Kippersluis. werkzaam voor de Fa. P. Vos
1 juni 1981 t/m 26 maart 1982:
permanent toezicht op het storten: H. Vink (tot medio september 1981)
overige: idem als voorgaande periode
29 maart 1982 t/m l juli 1983:
Geen wi jzigingen na medio september 1981
4 juli 1983 t/m 11 november 1983: geen beschrijving
De belangrijkste verandering die wordt aangegeven is het optreden als permanent toezichthouder op het storten van H. Vink tot half september 1981. Voorts wordt in de periode tot 29 mei
1981 ook melding gemaakt van een vervangende stortbaas, H. Versteeg.
Overige opmerkingen in de dagboeken vallen onder de categorie 'bijzonderheden', in die zin dat
diverse gebeurtenissen waarschijnlijk niet systematisch werden geboekstaafd.
Zo zijn er soms uitvoerige verslagen van de toestand van de waterhuishouding van de stortplaats, worden opmerkingen gemaakt over afzonderlijke stortingen, over de kwaliteit van het
aangevoerde vuil in het algemeen (m.n. de verhouding verbrandbaar en onverbrandbaar vuil)
over ontgravingen, over het (ongeoorloofd) storten van vaten etc.
Opvallende opmerkingen zijn in het verslag per thema (vrijwel) woordelijk opgenomen in het
bijgevoegde overzicht.
De navolgende paragrafen bevatten samenvattingen van de betreffende aantekeningen. Nieuwe
gegevens zijn vooral aan te treffen in de paragrafen betreffende de sanering van het terrein De
Lange, de diepte van ontgravingen, de verkoop van grond en de olielozing door Verkerk in
oktober 1982.

Openingstiidea

Een aantal malen wordt meldine gemaakt van het feit dat de stortplaats blijkbaar buiten de
normale openingsuren, 's avonds, s nachts of in het weekeinde, toegankelijk is geweest. Een
aantal malen is sprake van een inbraak. Nog vaker wordt opgemerkt dat er in het weekeinde niet
is ingebroken.
Namelijk postgq
In de hoorzitting van 24 september is gesproken over het nachtelijk posten door Soumokil en De
V ries om te controleren of er 's nachts of in de vroege ochtenduren werd gestort. In het
dagboek wordt twee maal melding gemaakt van een dergelijk posten.
Waterhuishouding
In het dagboek wordt enige malen melding gemaakt van lozing van percolatiewater uit de
ringsloot aan de Westkanaalweg. Zo bijvoorbeeld op 8 december 1980, 11 juni 1981 en op 11
maart 1982. Op de laatste datum wordt voor de lozing toestemming verleend door De Back. Op
andere data is sprake van 'de (motor)pomp die water uitslaat. Waarschijnlijk gaat het daarbij
ook om lozingen op het Aarkanaal.
In antwoorden van 13 december 1982 op vragen van de EVP over dergelijke lozingen wordt
ontkend dat rechtstreeks op het Aarkanaal werd geloosd. De vermelding op l l juni spreekt over
zwart water in het Aarkanaal, hetgeen een sterke aanwijzing vormt dat wel rechtstreeks op het
kanaal werd geloosd en er geen sprake is van een onjuiste aanduiding van de plek van de lozing.
r.rondverkooen
Uit het dagboek blijkt dat er regelmatig grond werd afgevoerd van de CP, voornamelijk door de
firma's Vos. De vermeldingen zijn in het kader van het onderhavig onderzoek niet systematisch
genoteerd, maar een indruk kan worden verkregen uit de volgende voorbeelden. In de maanden
november en december 1980 zijn ongeveer 200 vrachten grond afgevoerd. Als maten van een
vracht worden 10 m' en 13 m vermeld. Op 26 maart 1981 wordt gesproken over het afvoeren
van 13.148 kg grond netto door de Fa. J. Vos en ook in de maanden mei, juni en juli 1982 wordt
een aantal vrachten grond afgevoerd (13/5: 37 x 10 m . 14/5: 41 vrachten, 15/7: 2 x 1000 m ).
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Dicptg «ravgn
Een aantal malen wordt de diepte van de gegraven stortgaten opgegeven. Op 8 januari 1981
wordt op de plaats van de middenweg een gat van ± 4 meter diepte gegraven. Op 18 mei 1981
wordt opnieuw langs die weg een put met een diepte van 6 meter gegraven. Deze 6 meter
werden kennelijk gemeten ten opzicht van het niveau van de weg, het maaiveld. Op 20 mei
wordt opgemerkt dat een deel van de weg in de nieuwe put is gevallen hetgeen wordt toegeschreven aan een hoogteverschil van 6 meter direct naast de weg. Beide gaten moeten waarschijnlijk worden gesitueerd in vak A, niet ver van de grens met vak B (kaart 19-1-1978).
Oratis stortingen

met name in de jaren 1982 en 1983 komen verspreid meldingen voor van kosteloze leveranties
van schoon puin door de firma's J. Vos en W. Verkerk, bedoeld om de stortplaats beter begaanbaar te maken. Een voorbeeld betreft dinsdag 20 januari 1981 wanneer Vliko per week 10
vrachten schoon puin aanvoert. Opgemerkt wordt dat deze vrachten voor langere perioden

zullen komen en ar gemiddeld IU vrachten per week zijn te verwachten. Er hoeft aeen stortacld
voor te worden betaald, aldus een mededeling van dhr. Scholten.
Kwaliteitscontrole) aanvoer
Over de algemene kwaliteit van het aangevoerde vuil, de verhouding verbrandbaar/ onverbrandbaar worden tn de eerste helft van 1981 veel klachten geuit. Slechts in het geval het bestanddeel
verbrandbaar vuil de lüü % nadert, worden daar maatregelen tegen getroffen. De AV R
accepteert deze gemengde vrachten ook niet. Nadat Scholten en De V ries de aanvoerders hall
juni telefonisch benaderen verbetert de kwaliteit van het aangevoerde vuil.
Na l juli 1981 mag nog alleen vuil uit de regio worden geaccepteerd. De controle op de plaats
van herkomst blijkt uiterst moeilijk vanwege het ontbreken van bonnen waarop de plaats van
herkomst moest worden geregistreerd.'
Vaten
Een aantal malen wordt in de dagboeken gesproken van vaten die werden aangeleverd en
vervolgens retour afzender gingen. Op het retour zenden zijn 2 uitzonderingen: op 8 januari
1981 worden 4 vaten met een Duits opschrift met toestemming van De Vries in de stort
verwerkt. Op 27 mei van dat zelfde jaar worden vaten afkomstig van het terrein De Lange
platgereden en in de stort verwerkt.
Problematische stortingen
Booy clean
Opnieuw is er een vermelding van stortingen door Booy Clean. Het is niet duidelijk om welke
stortingen het gaat en evenmin onder welke voorwaarden deze stortingen plaats vonden. Er is
geen vergunning of verleende toestemming bekend. Booy Clean wordt niet genoemd in de lijst
van aanbieders die is opgesteld op basis van administratieve gegevens van de gemeente Alphen
en is opgenomen in het dossier Kemp (Q-38).
Heineken, zuiveringsslib
De zuiveringsslib van Heineken zou volgens afspraken gemaakt tussen vertegenwoordigers van
het bedrijf en van PWS vanaf 1 juli 1981 worden herverwerkt. In dezelfde bespreking van 12 mei
1981 komt aan de orde dat de storting in strijd is met de hinderwetvergunning. Op l juli 1981
vermeldt het dagboek dat Vliko de Heinekenpap nog 1 week mag aanvoeren, maar na afloop van
die week wordt gesteld dat omtrent het niet meer storten en het uitstel een misverstand moet zij
gerezen.
Leerhoeve/Lam
Volgens brieven van de gemeente inzake de sanering van het terrein Leerhoeve/Lam wordt in
september 1982 300 m vervuilde grond afgevoerd nar de Cp. volgens het dagboek wordt in die
maand 500 m aangevoerd. Het is niet mogelijk om op basis van het dagboek een overzicht van
de totale hoeveelheid aangevoerde grond van het terrein te krijgen.
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Pamatex, shredder
De eerste vermelding van de stort van shredder door de Fa. Kemp vindt plaats op maandaa 2
februari 1981. Op de daaropvolgende donderdag wordt deze storting weer gesignaleerd en wordt
er bij opgemerkt dat deze ontoelaatbaar is. Na overleg met De Vries wordt verdere stortingen
van dit afval geweigerd. Op lü februari blijkt na overleg met de Fa. Pamatex en Kemp door
Scholten en/of De Vries besloten te zijn dat Pamatex voor maximaal l week het afval mag
aanvoeren. De Dienst heeft over deze zaak overleg gevoerd met Cornelissen van het ministerie
van V ROM. Daarbij is kennelijk een ontheffing toegezegd. De informatie uit het dagboek
verschaft geen uitsluitsel over de vraag op wiens initiatief het shredderafval op de CP werd
gestort en werd geaccepteerd.
Op 2 en 5 februari en vermoedelijk vanaf 10 tot 13 februari werden onbekende hoeveelheden
shredder gestort. Over de periode van 16 februari tot en met 20 februari wordt een dagelijkse
hoeveelheid van 80 ton toegelaten. Vanaf 24 februari mag dagelijks 40 ton worden aangevoerd
met een maximum van 200 ton per week. Deze aanvoer gaat 7 weken door. tot vrijdag 10 april.
Wanneer deze aanvoer in de aangegeven hoeveelheden continue heeft plaatsgevonden zou in de
maanden februari, maart en april van het jaar 1981 minimaal ca. 1700 ton shredder zijn gestort
(4 x 80 + 7 x 200 + onbekende hoeveelheden van 2. 5 en 10 - 13 februari)
Het blijkt dat de Fa. Kemp op 30 juli nogmaals shreddervrachten stortte, in strijd met de
gemaakte afspraken. De Fa. Kemp wordt vervolgens de toegang tot de stort ontzegd.
Verkerk, olielozing
Over de olielozing door de Fa. Verkerk in oktober 1982 bevat het dagboek belangrijk meer
informatie dan tot nu toe beschikbaar was.
Op dinsdag 19 oktober is door Schuit aan Geitenbeek gemeld dat olie is gestort, 's Middags gaat
Geitenbeek poolshoogte nemen en constateert dat er daadwerkelijk olie is gestort, maar hij
neemt niet meer waar dan een plek olie van 1 m .
Om 16.45 uur die dag wordt het hek door Bekker niet afgesloten. Zoals later wordt aangegeven
is het hek pas later gesloten door boer Verduin.
Over de omvang van de olieresten lopen de waarnemingen sterk uiteen. Het blijkt dat ook de
politie een onderzoek heeft ingesteld, t.w. op dezelfde avond om ± 21.00 uur en dat daarbij
monsters zijn genomen van de geloosde olie. De politie constateerde een olievlek van ± 15
meter lengte en met een breedte variërend van 90 cm tot en met 2 meter. In elk geval aanmerkelijk meer dan 1 m*. Hans Vink die bij de olielozing aanwezig was, verklaarde dat er veel olie
was gestort. Niettemin "het gekke van het geval", zoals het dagboek aangeeft, is dat Vink en
Soumokil de volgende ochtend om 8.30 uur geen spoor van de olie meer aantreffen. Ook het
graaf onderzoek dat de volgende week maandag 25 oktober in het bijzijn van Luijk van de
provincie en Wolswijk van de recherche plaats vindt levert alleen nog wat resten van olie op.
Het resultaat van het onderzoek is volgens het dagboek dat er in elk geval olie werd gestort,
maar iet in grote hoeveelheden. Gedacht werd aan 1 tot 10 liter.
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Afval van sanering terrein De Lange
In de periode februari 1981 tot eind mei 1981 wordt de gang van zaken omtrent de verwerking
van het afval afkomstig van de sanering van het terrein De Lange bijgehouden. Er worden op
het terrein voor het loshok 22 containers van 3 m met besmette grond opgesteld en 2 containers
met 47 lege vaten. Het wordt uit het relaas niet duidelijk wat met de containers met besmette
J

grond gebeurt: het blijkt dat de lege vaten, die volgens de aanvankelijke plannen verbrand
/ouden worden, op 27 mei in de stort worden verwerkt.
In dezelfde periode wordt er met behulp van een dragline gegraven en graaft een rupskraan een
b meter diepe put.
Nieuwe vermeldingen van stortingen
Er worden voorts een aantal, kennelijk omstreden, stortingen vermeld die uit andere bronnen
nog niet bekend waren. Dit zijn:
- perscontainer van Ziekenhuis die bij AVR was geweigerd, aangevoerd door Fa. Verkerk
- container met huisvuil bevattende "zeer veel medicinale pillen"
ladingen (verdunde) verf van het bedrijf Alpha. Over de schadelijkheid van deze afvalstoffen
bestaan kennelijk verschillen van inzichten tussen het bedrijf, het Hoogheemraadschap en
PWS. Het wordt uit het dagboek niet duidelijk hoe deze zaak wordt afgehandeld.
- rioolslib RWZ, rioolslib uit Koudekerk
Stankklachten in juni 1980
In juni 1980 ontstaat opnieuw een stankaolf vanwege een doorbraak van percolatiewater in de stortput. Er wordt
alles op alles gezet om de put met het percolatiewater te dempen. Ter voorbereiding van een bezoek van de Inspectie
Vomil wordt de put waar los vuil in ligt met zorg afgedekt. Een storting van 'zeer vieze grond" dreigt roet in het eten
ce eooien cn opnieuw wordt het vuil zo snel mogelijk afgedekt.

Belancnifce oa»»agcs uit dagboeken Oozichter
OPENINGSTIJDEN
Vrijdaa 25-4-SO
v m. Bekker dacbt vuilstort voor hem in de avond ol' nacht aeopend was aeweest. De ketting moest met een steen
los geslagen worden. Anders lakt hij tot Ue grond.
maandag 19.3.1992
S.JO
Stort is in het week-end waarschijnlijk open geweest. Slot van toegangshek is nl. verdwenen. Het was dichtgemaakt met telefoonkabel. Keet van Dirk 4 ruiten kapot geslagen,
woensdag 31-3-1982
12.00 Nieuw hangslot aan Dirk gegeven. Van dit slot zijn 5 sleutels in omloop. 1 voor dhr. Bekker. I voor dhr.
Soumokil. I voor dhr. Geitenbeek. 1 voor de brandweer, 1 voor reserve voor invaller stortbaas of vroege
dienst containerdienst.
POSTEN
woensdag 11-3-1981
6.30 Vanmorgen vroeg poolshoogte genomen hoe laat stort geopend wordt door Dirk. Dit was om 6.50 uur. Dus te
vroeg. Als excuus werd aangevoerd dat oplegger voor de fa. P. Vos op het stort moest om kraan af te voeren.
Al zeer druk op dit tijdstip.
vrijdag 5-3-1982
4.30
Vfet dhr. de Vries samen wezen posten i.v.m. anoniem telefoontje naar heer de Vries afgelopen woensdag.
Geen activiteit rondom stort ontdekt.
5.45 einde posten.

WATF.R HUISHOUDING
maandag 8-12-1980
14 15 Pomp slaat uit in Aarkanaal
donderdag 11-6-1981
8.00 Stand ringsloot nog laag maar waarschijnlijk loopt de duiker nog niet goed omdat aan weerszijden hoogtij verschil zit ca. 25 cm. Motorpomp slaat wel uit waardoor bet Aarkanaal zwart toont. (Gedeelte waar wordt uitgeslagen.) Pa. Vos graaft ia de put.
donderdag 11-3-1982
15.30 Van dhr. de Back telefonisch doorgekregen dat met ingang van nu water afgepompt mag worden d.m.v. eigen
pomp in het Aarkanaal voor max. 2 uur. Om half vijf dient pomp weer gestopt te worden dit met oog op het
spuien in Katwijk. Pomp door J. Brommen aangezet.
KWAUTEmSCONTROLE^ AANVOER
donderdag 22-1-1981
De laatste tijd worden door dc Waco - v. Diemen Vliko zeer veel t 80% mengvraehten gebracht deze worden
aan gevoerd in conuiners met 20 m' inhoud en bestaan uit ± 80% verbrandbaar en 20% niet verbrandbaar.
Hierdoor wordt de samenstelling van het stort veranderd naar meer en meer verbrandbaar. Deze vrachten
worden ook niet bij de AVR aangenomen omdat deze te groot zijn en puin bevatten.
maandag 23-2-1981
10.45 Fa. Struik lost vandaag dakbedekking van Schiphol op naam van de Vliko.
14.00 Vuilniswagen van J. Vos heeft gestort. Van de 9 ton vuil wat aangebracht is, is 1 ton tuindersvuil en 8 ton verbrandbaar huis/bedrijfsvuil.
donderdag 23-4-1981
16.00 Wagen van de fa. Verkerk weggestuurd met 100% verbrandbare afvalstoffen 100% karton en papier. Na 12
minuten terug met dezelfde vracht maar toegedekt met l m zand. Morgen maatregel nemen tegen chauffeur.
J

woensdaa l O - ó - m i
11.30

Afvalstoffen welke aangebracht worden zijn de laatste tijd dermate vermengd met puin ( ' O ^ brandbaar en
W r onverbrandbaar) dat deze toch niet aangebracht kunnen worden bij de AVR omdat men de/.e vrachten
niet accepteert.

vriidag i:-6-l<Ml
S.00

Met dhr. de Vries geconstateerd dat fa. J. Vos huisvuil stort op het stort. Dit waren overgeslagen vrachten in
:0 m \ vrachtwagen (Pim) en Zandauto. Direct naar de fa. J. V o gereden waar zelf geconstateerd te hebben
S

dat daar overgeslagen werd. Shovel laadde in een daar speciaal bestemde plaats afgeschermd met keerwanden.
huisvuil, bedrijfsvuil. 95% brandbaar over in 20 m containerbakken.
3
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Pim fa. J Vos geweigerd te storten op het stort van overgeslagen vracht. Aan Hans en Dirk doorgegeven dat
deze vrachten niet toegelaten mogen worden. Shovel vandaag bezig de hele dag met diverse werkzaamheden.

maandag 15-6-1981
14.00 Zeer matige aanvoer van afvalstoffen. Blijkbaar een reactie van telefonisch contact van afgelopen vrijdag van
de heren de Vries en Scholten met oog op acceptatiebeleid vrachten. De vrachten die aangeboden zijn. zijn
voor 90% in orde, 70% onverbrandbaar. Andere 10 % wordt geweigerd.
woensdag 1-7-19S1
3.00
Vanaf vandaag wordt alleen vuil van uit de regio geaccepteerd. Personeel op het stort gisteren al op de hoogte gebracht. Controle op herkomst vrachten is zeer moeilijk of haast niet na te gaan. |...| In de bedoeling lag
vanaf heden met bonnen te gaan werken waar herkomst vuil op staan, helaas is dit nog niet gerealiseerd.
dinsdag 18-8-1981
16.00 Dhr. P. Vos op kantoor geweest, op de hoogte gebracht van de feiten over het vuilstort. Medegedeeld dat
morgen palen geslagen kunnen worden om terrein met letteraanduidingen af te bakenen. De bedoeling is dat
het terrein nu in vakken wordt verdeeld waarin gestort wordt. Op de palen wordt gelijk de hoogte uitgezet.
dinsdag 13-4-1982
3.00
Pa. Verkerk is dik over zijn toelaatbare maximale m . Vrachten zijn dan ook vandaag door dhr. Vink
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geweigerd en teruggestuurd. Na wederom contact tussen dhr. Scholten en dhr. Verkerk is besloten dat de fa.
Verkerk vandaag nog mag storten met alle vrachten i.v.m. chauffeurstekort bij deze firma. Voor de rest van
de week alleen met moeilijke vrachten zoals: Vapotherm en de etenspersbakcontainers ('.'1. En er moet een
duidelijke afbouw van de aan te voeren vrachten merkbaar zijn.
maandag 3-5-1982
3.00
Vanaf vandaag mogen de firma's J. Vos en W. Verkerk niet meer voor hun zelf storten op het vuilstort.

Maandag 12-5-1980
14.30 vaten nog niet weggehaald.
vrijdag 13-6-1980
3.00

Verkerk terug gestuurd naar A.V.R.

donderdag 17-7-1980
div.

Vandaag enkele vaten gestort, allemaal leeg. alle vaten retour. Fa. Vos bracht 3 vaten met een beetje
landbouwvergif. Eigenaar dhr. Evelings. Fa. Vos draagt zorg voor retour,

vrijdag 18-7-1980
div.

Vaten met landbouwgif zijn overgebracht naar A.V.R. door fa. Vos.

woensdag 23-7-1980
div.

Verkerk weer vaten van asfaitfabriek gebracht, zijn leeg terug gezonden,

donderdag 8-1-1981

16.ÜO bindedac. Vier vaten gebracht met Blue Jel. Dauerunterbodenschutz Airless. De^e kapoigereden en in stort
verwerkt. Dit met toestemming van dhr. De Vries en onder toezicht van mg verwerkt.
woensdag 9-3-1983
S.no Vat waar chloroben... in zit is teruggebracht naar Havenstr.. zit nog ; 150 liter in. Gebeld met \'ed. Wasindustrie i.v.m. terugname, dat is niet mogelijk, indien er een aanvraag bij Ned. Wasindustrie binnen komt
wordt kontakt opgenomen.
STORT! W E N
Booy Clean
vrijdag 13-6-1980
12.00 Alles loop naar wens. Booy Clean voor het laatst gestort vandaag.
GVL. vliegas en slakken
zaterdag 13-12-1980
S.00 Gem. Leiden heeft 5 grote vrachten en 3 kleine vrachten gebracht i.v.m. verbouwing vuilverbranding. Al het
materiaal is verbranding - tot x I uur.
woensdag 8-5-1981
3.00
Verbranding Leiden is al 1 week intensief bezig brachten te brengen ± 150 m per dag.
3

Heineken, zuiveringsslib
donderdag 11-6-1981
11.45 Put waarin gestort wordt, tegenover loshok ligt over de gehele breedte van het stortfront met t 3 meter
dikke laag vol met zuiveringsslib van de fa. Heineken. Dit is niet ten goede voor het stort,
woensdag 1-7-1981
3.00
Vuilverbranding Leiden heeft toestemming tot t 17 juli door te gaan met het stort. Vliko mag volle week
Heineken pap nog aanbrengen dit zijn uitzonderingen op de huidige regel. Tot nu toe is er nog geen vracht
teruggestuurd.
donderdag 9 juli 1981
16.30 Dhr. Dinius heeft op verzoek wethouder van Leeuwen opgebeld i.v.m. aanvoer door de Vliko van Heineken
afval. Deze mocht per 1 juli niet meer storten. Misverstand blijkbaar geweest want doorgekregen dat de Vliko
nog l week mocht storten. Hierbij moet vanaf heden transport door de Vliko gestaakt worden wat betreft
Heineken afval. Dit zelf telefonisch medegedeeld met de Vliko dat vanaf morgen niet meer gestort mag
worden. Ook doorgebeld met dhr. D. Bekker.
Van der Kooy, bleekaarde
woensdag 16-12-1981
16.00 Fa. Verkerk brengt bleekaarde aan; doorgegeven dat grond er veel stinkt. Dhr. de Vries zal conuct met fa.
Verkerk opnemen (analyserapport gevraagd),
maandag 25-1-1982
S.00 Vanaf vrijdag mag door de fa. Verkerk geen bleekaarde meer worden aangevoerd. Deze aarde blijkt uit
Pijnacker te komen van de fa. Kooi. Nacalculatie van gegevens tonen aan dat s 600 m' bleekaarde is
aangevoerd. In vak A ( t 80%) en vak B (* 20%). Bleekaarde is tussen het aangevoerd vuil normaal verwerkt.
Leerhoeve/Lam
vrijdag 16-4-1982
10.00 Melding van dhr. de Vries doorgekregen dat verontreinigde olie grond op grond van de Leerhoeve afgegraven
moet worden en dat de grond afgevoerd moet worden naar het vuilstort. Daar moet het apart liggen met als
ondergrond folie.
Samen met dhr. de Vries naar Leerhoeve gegaan en maatregelen getroffen voor vervoer en opslag.
13.30 Verontreinigde grond op plastic folie laten storten in het loshok. Volgens dhr. Hartman is grond niet schadelijk en zou zo op het stort gelost kunnen worden. Dumpers zijn bezig met grond plaat. Willem vlakt gestorte
grond uit over stort voor afdekking. Van Leerhoeve worden konstant vrachten aangevoerd. Een vrachtwagen
van de fa. Nieuwenhuizen. 8 m één van de fa. Verkerk 8 m' en twee 5 m van fa. Verkerk. Vanavond zal er
ook nog gestort worden om de klus bij de Leerhoeve in een keer te klaren.
1
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maandag 19-4-1982
S.00 (n totaal is aangebracht 2 m' verontreinigd grond met dieselolie en benzine (240 gecorrigeerd in 100. vervolgens de nullen weggelakt).
maandag 3-5-1982
S.00 Dumpers rijden vervuilde grond van de Aarhof boven op het stort voor afdekking,
vrijdag :4.'»-19S2
16.00 Vandaag heeft fa. W Verkerk toestemming gekregen om verontreinigde grond van het terrein Lam/Leerhoeve naar het stort te brengen, indien nodig zaterdagmorgen ook. Grond is verontreinigd met benzine diesel.
Volgens milieubureau Ihr. Hartman) heeft dit geen nadelige gevolgen voor het stort omdat het om een eer
lichte verontreiniging gaat.
Willem heeft pad geschoven voor de fa. Verkerk zodat zij grond kunnen storten,
zaterdag 25-9-1982
's Morgens heeft fa. Verkerk restant van verontreinigde grond Lam/Leerhoeve naar het stort gereden. Totaal
i 500 m .
dinsdag 15-3-1983
S.00 Vanmorgen komt iemand monsters nemen van grond Lam/Leerhoeve om verontreiniging te bepalen. Shovel
gehuurd om grond om te zetten. Dhr. de Vries zal deze heer ontvangen.
J

Pamatex, shredder
maandag 2-2-19S1
16.00 Fa. Kemp stort afval van autowrakken,
donderdag 5-2-1981
S.00 Fa. Kemp rijdt volgens mij met shredder afval. Dit valt onder de chemische afvalstoffen wet en mag niet in
het stort verwerkt worden. Na contact opgenomen te hebben met dhr. de Vries zijn verdere stortingen door
deze firma geweigerd met dit soort afval. Het blijkt dat fa. Kemp het uit Den Haag had gehaald.
dinsdag 10-2-1981
Na gesprek met fa. Pametex (hr. Heuvelman) en de heer Kemp samen met O.W. hr. Scholten/de Vries is
vastgesteld dat fa. Kemp voor maximaal 1 week weer het shredderafval op Coupépolder mag deponeren. O.W
heeft overleg gehad met ministerie hr. Cornelissen. Na deze week moet er een ontheffingsvergunning bij O.W
in het bezit zijn.
vrijdag 13-2-1981
Controle gehad van Ministerie (hr. Fleming-hr. Cornelissen) op stort i.v.m. storting afval Pametex (shredderafval).
Afval is geschikt om op stort te aanvaarden. Bij problemen direct kontakt opnemen met de genoemde heren.
Shredder-afval in 2e laag gestort, t 4 meter boven grondwater,
maandag 16-2-1981
10.00 Fa. Kemp rijdt shredder-afval van Pametex.
14.00 Fa. Kemp stort continu door 3e dubbel vracht dus 6 conuiners & 16 ton.
donderdag 19-2-1981
11.45 Fa. Kemp stort nog steeds Pametex.
dinsdag 24-2-1981
14.00 Fa. Kemp heeft vanaf maandag
toestemming gehad om per dag maar 40 ton shredder afval te brengen van
Pamawx. Alles wat meer gebracht wordt, wordt in mindering gebracht op de volgende dag met als limiet per
week.
donderdag 26-2-1981
13.30 Van de fa. Kemp weegbriefje gehad van Pametex. Volgens deze is er nu 168.400 kg shredder afval gestort. Fa.
Kemp mag nu nog 2 maal met vracht komen. Dit doorgegeven aan dhr. Bekker.
vrijdag 27-2-1981
8.30 De Fa. Kemp is met 1 dubbel vracht vanmorgen geweest en mag nog met 1 dubbel komen
14.15 Fa. Kemp heeft deze week het juiste aantal tonnage shredder-afval gebracht s 210 ton
vrijdag 10-4-1981
16 15 Vandaag de laatste dag geweest voor het aanbrengen van shredderafval Pametex. Stort ligt er keurig bij voor
het week-end.
dinsdag 5-5-1981
Vandaag 1 vracht huisvuil van de gemeente Leiderdorp en 2 vrachten Pametex aangebracht,
donderdag 30-7-1981

14.45

1'a. Kemp vanmorsen Zx geweest met 1 vrachten. Een van óeze vrachten bestond voor : j i S rtv uil
shredderafval. Tegen de afspraken is dit door de fa. Kemp gestort. Telefonisch contact gehad met dhr
Scholten. het geval doorgesproken. Conclusie is dat ik fa. Kemp heb oogebeld om mede te delen dat de
toegang van het stort voor alle vrachtwagens ontzegd wordt omdat fa. Kemp zich niet aan de afspraak
ijehouden heeft. Dhr. Kemp niet persoonlijk aanwezig, -cal hierover terugbellen.
1
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B&W Rotterdam, asbest
dinsdag 'Mi-mo
S.30 Gisteren cn vandaag 3 ladingen gestort met asbest vanuit Rotterdam. Goedkeuring van de provincie,
dinsdag 30-12-1930
11 00 Huug vanmorgen op stort. Fa. Klok heeft 2 vrachten met asbest gestort,
donderdag 19-3-1981
Gemeld dat op 20-3-81 nog l container asbest van GEB Rotterdam komt : 10 m'.
vrijdag 19-6-1981
9 45 fa. Klok met vracht geweigerd op het stort. Telefonisch kontakt gehad met chauffeur, geen vergunning.
Verkerk, olielozing
dinsdag 19-10-1982
3.00
Dhr. Geitenbeek heeft van dhr. Schuit gehoord dat door fa. Verkerk met de kolkenzuiger olie is gestort.
12.30 Dhr. Geitenbeek zal vanmiddag poolshoogte nemen.
16.30 Volgens dhr. Geitenbeek is er daadwerkelijk olie gestort en heeft niet meer dan l m' olie plek geconstateerd.
Met fa. Verkerk zal contant hieromtrent worden genomen.
woensdag 20-10-1982
3.00 Gebleken is dat de burgemeester gisteren om 16.45 op het stort geweest is. Op dit moment stond het hek
open en was er niemand aanwezig. Aanleiding hiervan is dat de burgemeester waarschijnlijk door de heer
Schuit gebeld was dat er olie gestort was op het stort. Gisterenavond heeft de burgemeester Dhr. Geitenbeek
gebeld voor inlichtingen en waarom het stort open was zonder toezicht. Hans op stort voor dirk. Vandaag is
niet te achterhalen waarom om 16.45 het stort nog open was omdat Dirk Bekker verlof heeft. Ikzelf heb
helemaal geen olie op de desbetreffende plek kunnen vinden. Hans Vink welke gisteren erbij was bij het
storten van de olie heeft plek aangewezen en heeft zelf ook niks meer kunnen vinden. Volgens zijn zeggen was
er veel olie gestort. Maar omdat wij zelf niks hebben kunnen vinden denk ik dat het in elk geval niet om een
grote hoeveelheid gaat omdat dhr. Geitenbeek gisteren zelf maar een kleine plek heeft waargenomen : l m .
16.00 Dirk heeft dinsdag het hek opengelaten omdat v. Bekkum verzakt zat met Elektrokar. Deze zou het hek dicht
doen. maar heeft dit blijkbaar niet gedaan. Aan de heer v. Bekkum gevraagd waarom niet. Volgens zijn zeggen
is hij om 16.50 uur van de stort vertrokken, heeft het hek niet dichtgedaan omdat boer Verduin welke boven
op het stort, boven op de berg klaar was met het maaien en naar beneden reed om ook het stort te verlaten.
Cor dacht dat boer Verduin het hek dicht zou doen. Deze heeft dit ook gedaan, niet om 16.50 uur maar later.
Zodoende kwam de burgemeester bij een open hek bij het vuilstort.
2

vrijdag 22-10-82
16.00 Fa. Verkerk heeft 3 vrachten moot puin gestort kosteloos. Afgelopen dinsdagavond bleek de politie, afd.
recherche, op het stort te zijn geweest om t 21.00 uur en hebben monsters genomen van gestorte olie.
maandag 23-10-1982
10.45 De heren Luijk van de provincie en dhr. Wolswijk van de recherche aanwezig om oliespoor na te trekken.
Dhr. de Vries. dhr. Geitenbeek en Soumokil ook aanwezig. Nadat met rupskraan 3 proefsleuven gegraven
waren, kon vastgesteld worden dat van de oliespoor alleen nog resten waren terug te vinden, één meter vanaf
de weg waar dhr. Geitenbeek toen 1 m' had ontdekt. Op andere locaties zijn geen sporen terug gevonden. Wel
lag op die plek zeer zwarte modder c.q. bagger. Volgens dhr. Wolswijk heeft hij samen met een collega
dinsdagavond een plek geconsuteerd van een lengte van ± 15 meter diep met een breedte variürend van 90
cm tot en met 2 meter breed. Monster wat dhr. Luyk bij zich had was ook pure motorolie zonder verontreiniging erin. Het gekke van het geval is dat de heer Vink en ik de volgende dag om r 8.30 uur niks van de olie
meer hebben kunnen constateren.
Resultaat van onderzoek is met rupskraan dat er in elk geval olie is gestort maar niet in een grote concentratie
gedacht werd aan 1 tot 10 liter.

maandaa 13-6-1983
S OU Vandaag rijdt fa. P. Vos grond af van het stort. Dirk zal aantal m bijhouden.
16 30 Vandaag : 150 m arond afgevoerd door P. Vos.
J

J

donderdag 16-3-1983
S.30
P. Vos voert vandaag weer grond af. Geen werkzaamheden van P. Vos voor ons vandaag behalve bulldozer
dan.

Ifi.UO Vandaag 30 vrachten afgevoerd met grond d.m.v. dumper en vrachtwagens van de fa. Versloot r :40 m'
Afval afkomstig van terrein De Lange
dinsdag 24-2-1981
S.4S
Fa. P. Vos is vol in bedrijf. Dragline aangekomen en verwerkt over geslagen grond. Brengt met de 1500 liter
bak direct grond op goede plaats boven het stort. Dit scheelt zeer veel werk. Plateau rondom loshok wordt
container vrij gemaakt door fa. v. Diemen en Vliko. dit in verband met het verwijderen van grond op illegaal
stort de Lange omdat dit opslagplaats wordt voor af te voeren grond die verontreinigd is.
11.45 Shovel gaat weg naar Illegaal stort.
14.00 Loshok door Shovel leeg gereden. Morgen wordt dit gebruikt om besmette grond van "de Lange" te storten,
woensdag 25-2-1931
7.45 Vandaag 1 rupskraan bezig om over te slaan voor dragline. H. Schoute gebracht voor controle overslaan
besmette grond van illegale storts de Lange. Op gebied voor het loshok komen vrachten besmette grond in
container van 3 m' te staan. Fa. J. Vos slaat dit over mèt shovel.
div.
t 20 containers met besmette grond en t 3 containers met lege vaten, totaal 47 lege vaten. Door 2 vrachtwagens 18 vrachten met besmette grond aangebracht welke zijn overgeslagen in containers van int .
14 00 Rupskraan slaat grond over voor dragline. Verder door fa. P. Vos geen werkzaamheden op het stort. Vandaag
werd richting berg gestort.
16.30 Op stort staan 22 containers met besmette grond t 2 containers met lege vaten.
Ontstane put is bijna voor de helft leeggegraven.
vrijdag 27-2-1981
3.30 Gijs van Zwieten en de fa. J. Vos zijn 22 containers met besmette grond aan het afdekken met landbouwfolie.
dinsdag 3-3-1981
1

3.00

Dragline zal andere positie gaan nemen. Bulldozer Willem kapot. Reserve Bulldozer in gebruik genomen,

vrijdag 6-3-1981
Met dragline begonnen met nieuwe put ten zuiden van de door de fa. J. Vos aangebrachte dijk met afvalstoffen,
maandag 9-3-1981
11.00 Dragline is nieuwe put aan het graven. Vanmiddag zal rupskraan grond overslaan voor dragline om put breder
te maken,
maandag 18-5-1981
14.15 Rupskraan graaft nu langs weg put er uit t 6 meter diep. Als gedeelte langs weg eruit is dan zal men een
aantal shovelbakken en kraanbakken als afbakening van put gebruiken ter voorkoming dat men er in rijdt,
woensdag 27-5-1981
Vaten die leeg waren, platgereden en in stort verwerkt, vaten waren afkomstig van terrein T. de Lange.
Nieuwe meldiagea
donderdag 19-8-1980
15.30 Verkerk heeft perscontainer gestort van Ziekenhuis. Deze vracht was volgens chauffeur bij A. V R. geweigerd.
Politie heeft deze vracht geïnspecteerd.

maandag 22-12-1980
14.00 Conuiner met huisvuil bevat zeer veel pillen met medicinale inhoud, t 3000 stuks. Zaak is in onderzoek.

dinsdag 7-4-1981
S.00 Vracht met verdunde verf van Alpha op het stort geloosd. Verf is op waterbasis en is volgens dhr. Vtsser van
Alpha niet schadelijk. Voldoet steeds aan onderzoeken van hoogheemraadschap Rijnland.

14.15

VanmórBen is raadslid de Jona op stort aeweest i.v.m. verf Alpha. Fa. Verkerk zal vandaag 3 vrachten met dit
spul bij RWZ gaan aanbrengen dit in verband met recente gebeurtenis,
maandag 4-5-1981
14 OO Verkerk: Alpha heeft blauw grijsachtige kleur, is puur verf. = 8 m'. aebracht in overleg met O.W. Paraaf Hos
( "1 en tussen haakjes toeacvoegd: "(bezinkputl"
dinsdag JS-9-193:
15.30 Dhr. Meijer van Provincie op het stort om monsters te nemen van rioolvuil van de kolkenzuiger van fa. Verkerk. Het gaat om Alpha muurverf. Dhr. Meijer vertrouwt het niet. Dhr. de Vries aanwezig en ik om dhr.
Meijer inlichtingen te verschaffen.

dinsdag 21-7-1981
11.30 Zelf geconstateerd dat fa. W. Verkerk met kolkenzuiger bij asfaitfabriek boven op het dak werkzaam is met
silo schoon te maken. Contact opgenomen met dhr. Hartman indien kolkenzuiger zou gaan lossen op het
stort. Na overleg met asfaitfabriek met dhr. Hartman blijkt dat silo schoongemaakt wordt waar alleen
zilverzand inzit, dus geen probleem met het storten van de kolkenzuiger op het stort volgens dhr. Hartman.
14.00 Monster getrokken van de vracht die fa. Verkerk op stort heeft gelost van asfaitfabriek.

dinsdag 25-3-1981
11 30 Van de week wordt rioolslib van RWZ aangevoerd en mag op het vuilstort gestort worden. Telefonisch
meegedeeld dhr. de Vries.
donderdag 27-8-1981
3.00
Rioolslib uit Koudekerk op stort aangevoerd. Door fa. v. Wiegerde en Verheul.
16 00 Rioolslib 13 a 14 vrachten aangevoerd.
vrijdag 28-8-1981
" 30 Fa. Verkerk Vapotherm en fa. Vos Gibo gelost. Toestemming van dhr. de Vries.
Stankklachtcn 1980
Donderdag 5-6-1980
3.00 Zeer veel klachten stankoverlast Perswater percolatiewater in de put gekomen. Hydraulische kraan is bezig
links van het stort dijk van M.A.L. Rijnland af te graven. Dumpers rijden ontgraven grond op achterkant
stort. Put staat vol met percolatiewater. Dhr. Vos heeft voor 8.00 ingang percolatiewater diehtgestort.
9.30
Dhr. Scholten gebeld, alles moet voor 4.00 uur verholpen worden.
10.00 Dhr. Scholten aanwezig op het stort. Samen met Tinus afgesproken dat alle materieel moet worden ingezet
10.30
11.00
12.00
13.00

om put dicht te gooien.
Dhr. Vos ingelicht over de situatie.
Willem is in de put dijk aan het opzetten, m.a.w. put wordt nog dieper uitgegraven.
Dhr. Vos met dhr. Scholten gebeld.
twee shovels bijgekomen. Dumpen rijden nu. Vuil in dumper naar put. Kraan bezig op stort om dumpen te
vullen. In put andere kraan bezig om dijk te verhogen en aan te stampen.

(Het vuil wordt vanaf 11.00 uur in de put gestort, m.n bedrijfsvuil. Daar wordt mee doorgegaan tot 21.30 uur.
kennelijk in een poging om de put met percolatiewater te dempen. Dat lukt niet. Bij het einde van de werkzaamheden
staat nog een derde gedeelte van de put blank van het perculatiewater. Ook de volgende dag, vrijdag 6 juni. wordt
alle aangevoerde vuil in de put gestort. Om 14.00 uur die dag is de put gedicht, maar het volstorten met vuil gaat nog
enige tijd door. Maandag 9 juni om 8 uur is de put voor de helft vol. Op dinsdagmiddag wordt een bezoek van de
heer Schoonewille van de Inspectie voorbereid door de "put waar los vuil in ligt met grond af te dekken.' De
volgende dag is er een kink in de kabel: "Dhr. Vos is in de put aan het graven waar verleden jaar het zo gestonken
heeft. ± 15 vrachten met zeer vieze grond op het stort gegooid. Aan jongens doorgegeven dat het zo snel mogelijk
moet worden afgedekt (...) 3 dumpen rijden grond vanuit 't Heem naar voonte put om bedrijfsvuil af te dekken.

Waarschijjilijk is de stinklucht al te ruiken in aarlanderveen.' Om 14.30 liet de stort er weer keuri» bij. Donderdagochtend vindt de inspectietocht plaats met De Vries en Schoonewille. "Alles gaat o k."

III

AANVOERCIJFERS
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In de hoorzittinaen van 18 september en l oktober zijn geaevens over de omvang en samenstelling van dc aanvoer over de jaren 1983 cn 1984 aan de orde geweest.
Er waren drie verschillende bronnen beschikbaar: maandstaten van de D.O.W.. jaaroverzichten
opgesteld door het bedrijfsburo/Soumokil en een overzicht van de hand van Brand. Üc twee
laatste zijn beide gebaseerd op de maandstaten, maar vertonen enige berekeningsverschillen
tcncvolgc van de wijze waarop categoriën worden samengeteld.
Lit de cijfers blijkt het volgende:
Dc Totale aanvoer 1984 is ongeveer 1,5 x de aanvoer 1983
De aanvoer uit Alphen 1984 is ongeveer 0.85 x de aanvoer uit Alphen 1983
De aanvoer door Particulieren 1984 is ongeveer 8.5 x de aanvoer door particulieren 1983
De aanvoer van Randgemeenten 1984 is ongeveer 1 x de aanvoer van Randgemeenten 1983

De samenstelling van het aangevoerde vuil naar soort vuil is daarbij als volgt:
AANVOER NAAR SOORT VUIL 1983/84
1984

1983

totaal

puin
grond
bouwafval
bedrijfsafval

gemcenteo

particulieren

totaal

gemeenten

particulieren

particulieren
1984/83

4.643

2.173

2.470

4.884

2.379

2.505

: l

10.272

10.043

229

8.376

5.044

3 332

: 14.5

697

377

320

7.897

255

7 642

: 24

10 361

8.677

1.684

18.759

8.395

10.364

t 6

Bovenstaande cijfers zijn afkomstige uit de maandstaten die door gemeentelijke ambtenaren
(Soumokil) werden bijgehouden.
In de periode van l augustus 1984 tot 1 december 1984 werd aan alle particulieren de toegang
tot de vuilstort ontzegd. Er werden in deze periode volgens de maandstaten van de gemeenten
nog enige vrachten aangevoerd door en voor rekening van particulieren, t.w.:

augustus:
september:
oktober:
november:

Vos
Vos
Vos
Verkerk
Vos
P. Vos

25 mi
3Ü mi
5U mi
790 mi
365 mi
110 mi

bouwafval
(Gibo)
(Gibo)

"
"
"
bedrijfsafval
Asfaltpuin Lonradstraat

Voorts werd door de Firma's Vos en Verkerk kostenloos puin aangeleverd voor de verbetering
van de berijdbaarheid van de vuilstort. Ook werd in deze periode door particulieren vuil
aangevoerd in opdracht van gemeentelijke instellingen uit Alphen en de randgemeenten, bv. de
Elgawa Alphen en Boskoop, de afdeling Uroen Alphen. de SWA.
In december 1984 werd volgens de maandstaten aangevoerd door en voor rekening van
particulieren:
Verkerk 180 m3 bouwafval
Vos
10 m3 "
167 m3 bedrijfsafval

