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1 VOORWOORD – DOOR EGBERT VAN HATTEM 

Ir. Egbert van Hattem 
Coordinator Wetenschapswinkel UT / Kennisportal Kennispark 
 

Organizing the conference “Mind the Gap, Sink holes in Twente!” I perceived as a 
voyage of Discovery for several reasons. It brought me knowledge, rapidly changing 
views of perspective, and a somewhat new kind of social involvement on this issue.  

In early 2015 Alfons Uijtewaal showed up at the Science Shop office at the Twente of 
University. Being a socially engaged citizen he strives at bringing about social change 
regarding a variety of environmental issues. He does so as a leading member of the 
foundation “Huize Aarde” which can be translated as “dwelling house, planet earth”!  

For many years already Alfons follows the developments and decision-making 
processes concerning salt caverns, a phenomenon with which the region of Twente is 
intimately familiar. Ever since the early years of the 20th century, salt is being drained 
from the depths of this region’s underground. Speaker Dr. Robert Hack puts this 
process into perspective, as it is in time as in geometrical proportions, some of this 
caverns being as big as the Royal Albert Hall.  

Robert Hack stresses the Triassic period in the history of the planet earth, bringing the 
audience back in time 200 – 500 million years. Because salt crystals do not compact 
easily - and because of the viscosity properties of salt - solution mining is a feasible 
strategy extracting this costly component, he explains. Hack convincingly shows most of 
the resulting salt caverns are stable because of the ‘arching’ structure of these domes. 
In a limited period of operation however, stemming from about 1960’s/1970’s, the 
geometry and size of the left domes were unfavorable, allowing them to collapse one 
day, as was shown in the 1970’s when a sudden and major prolapse in the Twente 
landscape occurred. 

Hack points out that adding solid backfill into these caverns is a proper strategy to 
prevent further breaking down the walls of these domes, thus minimizing this kind of 
prolapses to happen once again. He also stated that layers above the salt domes are 
highly impermeable, minimizing the risk components of the backfill ever to enter into 
groundwater levels.  

Marinus den Hartogh, project manager at Akzo Nobel, presented the view of the 
company on taking full social responsibility regarding the instable salt caverns tracking 
back their origins from 1933 – 1963. Filling up the caverns is an approved method to cut 
down the risks for ‘sink holes’ to form in the future, he confirms as well. In recent years 
filling materials were evaluated in which sand, cement and biomass are weighed, as are 
fly ashes from the nearby Twence installations. Environment and participation 
procedures are closely monitored, as are technical processing parameters, according to 
Den Hartogh.      

Nevertheless, public concerns maintain present, and for good reasons. Dr. Ronald 
Weber advocates a holistic risk management regarding to fly ashes, one of the backfill 
adding materials Akzo Nobel and Twence propose in order to stabilize the caverns for 
good. Weber points out fly ashes do contain hazardous components and compounds. 
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Bringing in highly toxic dioxins, copper, lead, cadmium and lead components, doesn’t 
seem to fit into a responsible circular economy, Weber et al. advocate.  

From his background as a mountain engineer, Dr. Wolfgang Minkley elaborated on 
underground dynamics likely to occur over large periods of times. Also he focused on 
some minute details for future backfill procedures to stabilize the caverns. He also 
stated that raising solid components within backfill mixtures contributes to encapsulate 
incorporate waste components once and for all.  

Apart from technological insights of the mini conference (taking place in the afternoon 
session, primarily meant for stakeholders) and the Studium Generale meeting (taking 
place in an evening session, open to the general public), the audience learnt that some 
special ethical and philosophical issues are noteworthy here. Professor Ibo van der Poel 
stressed that dealing with uncertainties is a hard subject for people to deal with 
rationally and responsibly. He advocates the backfill to be retrievable from the caverns if 
unacceptable defects might occur during backfill activities and exploitation. The 
reversibility issue is a special one here. As some social effects only become clear after 
a technology has been introduced, stopping the process must be possible at all times, 
he argues. The public should have a fair say in this, according to Van der Poel.  

Above that, the public should have a fair compensation when harm is done, Dr. Henk 
Zandvoort adds to that. He analyzes the ‘restricted liberty principle’ within its historical 
context. He concludes that in actual law it frequently happens that harm is not 
recoverable from those who caused it. In looking for a new ‘viable actor’, in legal terms, 
he also concludes future actions on stabilizing salt caverns should be repairable and 
should imply an ‘informed consent’ from all stakeholders involved.  

In this report the reader can find the slideshows presented by the speakers. One can 
also find the ‘impression report’ Jan Schaake presents here on the weblog: 
http://hetnabijeoostennabijtwente.blogspot.nl/2015/10/een-grensoverschrijdend.html He 
summarizes the various themes dealt with in this conference, reports them and 
sometimes makes some personal comments. Hereby I would like to thank Jan Schaake 
for his efforts and willingness to have his report published in this report.  

The Dutch engineers foundation KIVI kindly supported this conference. Robert Geerts’ 
introduction mentioned the positive ‘critical mindset’ with which this event was 
organized. The aim was to bring this issue to the public from ‘an open mindset’, daring 
to look further ahead then is normally done within the circles and opinions all 
stakeholders find themselves in.  

I would like to express special thanks to Alfons Uijtewaal. Not only did he initiate all this, 
his impressive knowledge of the issue and his active role in the process – tracing, 
inviting and pursuing the speakers to share their expertise – was decisive in turning this 
day into a success story. Also I would like to thank Ir. Peter Timmerman for allowing our 
speakers to perform at the well-attended Studium Generale series, here at the 
University of Twente. His thinking along with us, bringing in his expertise and inviting the 
speakers to come to Twente, were of great help. Also he showed some excellent 
hosting skills bringing this complex matter to the public. Representatives from industry, 
stakeholders and otherwise interested people were, like me, informed and encouraged 
to change perspective on this issue of great social importance. A video of the events is 
open via: https://vimeo.com/144391615 

 

 



 

 

MIND THE GAP! PAGINA 5 

2 ROBERT HACK 

Introduction to the salt solution mining process and cavern formation 
Studium Generale, University Twente, The Netherlands 
27 October 2015 
 
Robert Hack 
Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), University of 
Twente, The Netherlands 
 
A brief simplified outline is given of the origin of the salt in the region of Twente, The 
Netherlands, the geomechanical characteristics of salt, the method of solution mining of 
salt, the stability of salt caverns, and the possibility to stabilize the salt caverns by back 
fill. The author is a member of the Committee for the Environmental Impact Assessment 
for the stabilization of the instable caverns in Twente. However, the committee has not 
yet assessed the final Environmental Impact Assessment report. Therefore, the 
Environmental Impact Assessment report and the data thereof are not part of this 
presentation nor of this abstract. The information provided is based on available 
information from the public domain and general geological and geomechanical 
knowledge. 

(Slides 7-14) Salt was deposited in the region of The Netherlands and Twente during 
various geological periods in the past. The salt being exploited in Twente is from the 
Triassic period in the history of the Earth, some 200-250 million years ago. 

(Slides 15-17) Salt has some remarkable geomechanical characteristics. The salt is 
deposited as crystals that are not compacted easily when the salt comes under 
pressure of overlying layers of material. However, other deposits (for example, sand and 
clay layers) can easily be compacted when under pressure. This implies that at larger 
depth under pressure of overlying deposits, the salt is relatively light-weighted as it 
could not be compacted, whereas the other deposits are relatively heavy-weighted 
because of compaction. A second remarkable geomechanical characteristic is the 
viscosity of salt. Under pressure salt easily deforms. Both characteristics, weight 
difference and viscosity, are responsible for the development of so-called “salt domes”. 

(Slides 18-19) The salt is excavated by so-called “solution mining”. Fresh water is 
pumped via a borehole into the salt layer, the salt dissolves in the water, and the water 
with salt in solution (the so-called “brine”; in Dutch “pekel”) is pumped back to surface. 
After mining ceases, the result is an open space, a “cavern”, in the subsurface salt 
layer. The caverns are mostly not empty, but still filled with a residue of the water with 
salt solution. 

(Slides 20-23) When an opening is made in the subsurface, the ground carries itself by 
“arching”. However, if the shape of the opening is such that the stresses around the 
opening become too high for the material forming the walls, roof, and floor of the 
opening, part of the walls, roof, or floor start breaking up. A second failure mode is 
possible when the shape allows for tensile stresses in the walls, roof, or floor. The 
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ground is still arching, but at a larger distance from the circumference of the cavern, 
while the material inside the arch breaks up. This is a continuing process; the arch 
moves continuously further away from the opening while the material inside the arch 
breaks up. The opening is then denoted as “unstable”. Stabilizing such an unstable 
opening does not need to be done by completely filling the opening with very strong 
material to carry the ground weight, but just some material which keeps the broken 
material in place adding to the radial stress inside the opening, and by that preventing 
the arch to move away from the circumference of the opening. 

(Slides 24-28) In Twente the shape and position of some of the older caverns is 
(reported) to be such that the roof is collapsing. The material broken from the roof falls 
in the cavern and fills the cavern. It should be realized that the fallen material has a 
larger volume than when it was still part of the roof (“bulking” effect). This means that 
the cavern will extend in upward direction, but the new larger volume of broken material 
fills up the cavern and will prevent further failure. However, the broken material in the 
cavern will compact with time. Then the whole process of collapsing roof starts again 
with as result a slowly upward migrating cavern. Eventually this may form a subsidence 
depression or a sinkhole at surface. 

(Slides 29-34) To prevent the breaking up of the walls, roof, and floor of the cavern, 
some other material (so-called “back fill”) may be inserted in the cavern. This back-fill 
material does not need to be able to carry the full weight of the ground, but as long as it 
gives a (relatively small) radial stress on the walls, roof and floor it will be enough to 
stop the breaking, and prevent the cavern to further collapse and migrate to surface. 

(Slides 35-36) The salt layers are in principle impermeable for oil and gas, shown 
throughout the world by numerous caprocks on top of oil or gas reservoirs preventing 
the leaking of oil and gas to surface for 10’s to 100’s of millions of years. It can be 
assumed the layers above the salt have been impermeable over the past 100’s of 
millions of years, as if they would not have been impermeable the salt would have been 
dissolved by percolating ground water a long time ago. Hence the chance that back fill 
material would come into contact with water in the higher regions of the subsurface 
above the cavern is likely quite small. 
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3 WOLFGANG MINKLEY 
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4 AKZO NOBEL
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5 IBO VAN DER POEL 

 

 



 

 

MIND THE GAP! PAGINA 68 

 



 

 

MIND THE GAP! PAGINA 69 

 



 

 

MIND THE GAP! PAGINA 70 

 



 

 

MIND THE GAP! PAGINA 71 

 



 

 

MIND THE GAP! PAGINA 72 

 



 

 

MIND THE GAP! PAGINA 73 

 



 

 

MIND THE GAP! PAGINA 74 

 



 

 

MIND THE GAP! PAGINA 75 

 



 

 

MIND THE GAP! PAGINA 76 



 

 

MIND THE GAP! PAGINA 77 

 



 

 

MIND THE GAP! PAGINA 78 

 

 



 

 

MIND THE GAP! PAGINA 79 

6 ROLAND WEBER
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7 HENK ZANDVOORT 
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8 MEDIAREACTIES 

8.1 Lucas Reijnders 
“In vliegas van West Europese afvalverbrandingsovens komen in de praktijk inderdaad 
veel voor de mens gevaarlijke stoffen voor. Daartoe behoren chloordioxinen, 
chloorbenzofuranen, polycyclische aromaten en gechloreerde aromaten (waaronder ook 
wel PCBs). Daarnaast bevat dit vliegas voor de mens gevaarlijke zware metalen als 
cadmium en lood. De in vliegas aanwezige metalen koper en zink kunnen ecotoxisch 
zijn (gevaarlijk voor andere organismen dan de mens).  Het probleem van al deze 
stoffen is dat de opberging ervan ‘voor eeuwig’ intact moet blijven om contact met  de 
biosfeer te vermijden. De zware metalen breken niet af en afbraak van de organische 
verbindingen zoals chloordioxinen is onwaarschijnlijk. ‘Eeuwige intactheid’ is ‘strenger’ 
dan de eis bij de opberging in zoutcavernes van radioactieve stoffen die mettertijd 
minder gevaarlijk worden. Er kan niet redelijkerwijs van worden uitgegaan dat bij 
toepassing van vliegas in cavernes bij Hengelo opberging ‘voor eeuwig’ kan worden 
gegarandeerd. 

Vliegas is niet nodig voor de stabilisatie van de cavernes. De toepassing ervan is 
veeleer een methode om kosten voor vulmateriaal te reduceren. Er zijn diverse 
methoden uitgewerkt  om vliegas van afvalverbranders vergaand te ‘ontgiften’ maar 
deze maken vliegas fors duurder.  

Ik vind gebruik van niet vergaand ontgift vliegas van afvalverbrandingsovens een slecht 
idee.” 



 

 

MIND THE GAP! PAGINA 118 

8.2 Jan Schaake - Een grensoverschrijdend wetenschappelijk debat 
Link: http://hetnabijeoostennabijtwente.blogspot.nl/2015/10/een-grensoverschrijdend.html  
 
Waar stichting VEDAN gisteren politici uit Duitsland en Nederland aan het woord liet 
over de toekomst van Urenco waarbij het probleem van nucleair afval zijdelings een rol 
speelde, organiseerden Studium Generale en de Wetenschapswinkel van de 
Universiteit Twente vandaag samen met stichting Huize Aarde en het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs een wetenschappelijk debat met deskundigen uit Duitsland en 
Nederland over een ander probleem dat in deze regio aan weerszijden van de grens 
speelt: de zoutcavernes die ontstaan ten gevolge van de zoutwinning in deze regio. 
Eerder dit jaar organiseerde Enschede voor Vrede hierover al een Vredestuin-
bijeenkomst (eveneens met (ervarings)deskundigen van beide zijden van de grens) en 

het idee van een mini-symposium met 
Studium Generale en de 
Wetenschapswinkel was ook al eerder dit 
jaar door Enschede voor Vrede uitgevoerd. 
Een belangrijk verschil was echter het 
aantal sprekers en om deze allen plaats te 
kunnen bieden de omvang van het 
symposium dat reeds ’s middags begon in 
het Design Lab en ’s avonds werd 
voortgezet in het kader van het reguliere 
Studium Generale programma. Beide onder 
de titel: “Mind the gap: sink holes in 
Twente”. 

Aanleiding was de sink hole die in 1991 optrad aan de 
Enschedese Havenweg in Hengelo waardoor de daar 
gevestigde zoutindustrie van AkzoNobel plotsling werd 
geconfronteerd met een door haar veroorzaakt probleem 
dat ze ook diende te helpen oplossen. Volgens de 
voorzitter van de middagdiscussie, Wetenschapswinkelier 
Egbert van Hattem, was dat in de kern ook het discussie-
onderwerp: de maatschappelijke verantwoordelijkheid van 
het bedrijfsleven. 
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In een korte bijdrage scherpte Robert Geerts deze vraag vanuit het KIVI nog wat verder 
aan. Hij maakte duidelijk dat er heel veel dingen in onze samenleving zijn die grote 
invloed hebben op ons leven (alle gegevens die de overheid over ons opslaat, 
bijvoorbeeld) die zich volstrekt buiten onze controle bevinden. We weten al dat we er als 
individu geen invloed op uit kunnen oefenen, maar in hoeverre zijn we nog wel in staat 
om er als samenleving invloed op uit te oefenen. Als het om technische problemen gaat, 
maakt de samenleving daarvoor gebruik van 
de kennis van wetenschappers en ingenieurs, 
maar lang niet alle problemen zijn technisch 
of uitsluitend technisch. Het gaat ook om het 
hebben van een “critical mindset”. Zo’n 
kritische basishouding wordt – ten onrechte – 
veelal gelijkgesteld aan “al op voorhand 
kritiek te hebben op”, ergens tegen zijn, of 
een bepaalde ideologie, maar dat hoeft het 
niet te zijn. Het gaat juist om een open 
mindset; verder durven kijken dan wat 
iedereen al vindt, dan wat gebruikelijk is in 
een bepaalde kring. 

Aan de technische universiteiten worden mensen opgeleid om problemen te analyseren 
en op te lossen. Maar elk probleem heeft een technische en politieke kant. En deze zijn 
verweven. Ingenieurs mogen zich niet tot de technische kant beperken en volgens 
Geerts moeten ingenieurs ook opgeleid worden om op z’n minst enige basiskennis van 
de niet-technische kanten te krijgen. Aan de TH Twente was oorspronkelijk 10% van het 
opleidingsprogramma gewijd aan deze maatschappelijke aspecten om daar enig gevoel 
voor te krijgen. Dat is thans helaas niet meer de situatie. Ook als het om de afhandeling 
van ons afval gaat, gaat het niet alleen om een technische oplossing, maar ook om een 
politiek-maatschappelijke. Hoewel de gemeente Enschede deze bijeenkomst financieel 
ondersteunt, kon daar geen spreker gevonden worden die nader kon ingaan op de 
manier waarop de gemeente de politiek-maatschappelijke aspecten hanteert. 

Van AkzoNobel was wel een hele delegatie aanwezig, onder wie Marinus den Hartogh. 
AkzoNobel is een wereldwijd concern met drie hoofddivisies: chemie, verf en coating. 

De zoutverwerking is een onderdeel van de 
chemie-divisie en vind plaats in Hengelo, Delfzijl en 
het Deense Mariager. De Zoutunie startte haar 
activiteiten in 1919 in Boekelo en na de opening 
van het Twentekanaal werden deze naar Hengelo 
verplaatst. De zoutwinning in de Twentse 
ondergrond is tamelijk eenvoudig: er wordt heet 
water in de grond gepompt en deze komt als 
zoutoplossing (pekel) weer naar boven waarna het 
zout uit het pekelwater wordt gehaald. 

Dat ging ruim 70 jaar probleemloos, totdat de sink hole in 1991 het bedrijf confronteerde 
met de bovengrondse schade die door de zoutwinning aangericht kon worden 
(vergelijkbaar maar vooralsnog veel kleinschaliger dan waar de NAM thans mee wordt 
geconfronteerd in Groningen). AkzoNobel ziet het niet alleen als haar morele plicht, 
maar heeft simpelweg ook de juridische verplichting voortvloeiend uit de Mijnwet, om 
dergelijke schade te voorkomen. Terwijl AkzoNobel onderzoek deed naar de oorzaak 
van de sink hole en de mogelijke oplossingen om deze te voorkomen, zorgde de 
Vuurwerkramp van mei 2000 in Enschede nog eens voor een extra onderstreping door 
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de politiek van deze verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven en de toezichthouders 
voor dit soort risico’s die met de bedrijfsactiviteiten samen hangen. 

Gaandeweg werd duidelijk dat het probleem van de sink holes zich vooral voordeed bij 
de zoutcavernes die ontstaan waren ten gevolge van de zoutwinning tussen 1933 en 
1963 en een groot deel daarvan bevond zich onder de later op dit terrein gebouwde 
vuilverbrandingsoven van Twence. Deze vuilverbandingsoven had op haar beurt een 
probleem met de opslag van de niet verder te verwerken restanten van de 
vuilverbranding en al snel kwam men tot de ontdekking dat het probleem van het ene 
bedrijf de oplossing was voor dat van het andere en vice versa: de vuilresiduen van 
Twence konden ondergronds worden opgeslagen in de instabiele zoutcavernes van 
AkzoNobel die daardoor stabieler werden waardoor de fabriek van Twence niet langer 
het risico liep om ten gevolge van een sink hole ernstig beschadigd te raken. 

In 2008 werd een stuurgroep ingesteld om deze oplossing verder uit te werken en als 
pilotproject in te dienen in het kader van het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP2) dat 
sinds 2009 een uitzondering bied voor deze pilot in Twente; in 2013 kwam het tot een 
dialoog hierover naar aanleiding van een eerste ronde Milieu-Effect-Rapportage met de 
gemeente Enschede, Natuur en Milieuraden in Enschede en Hengelo, stichting Huize 
Aarde en anderen, datzelfde jaar kwam het tot een revisie en een second opinie die op 
9 juni jl. tijdens een informatiesessie aan belanghebbenden is voorgelegd en AkzoNobel 
is thans bezig met de beantwoording van de toen opgeworpen vragen en opmerkingen. 

Zoals gezegd gaat het bij het risico op sink holes vooral om de cavernes die tussen 
1933 en 1963 zijn ontstaan. Oudere cavernes zijn te klein om een risico te vormen, bij 
jongere cavernes is al enigszins rekening gehouden met het risico en is als het ware 
een zouten dak achtergelaten. Het gaat om 62 potentieel instabiele cavernes; 10 reeds 
ingestorte en 10 reeds met bepaalde materialen volgestorte cavernes. Van de 62 
potentieel instabiele cavernes zijn er 22 echt gevaarlijk vanwege bouwwerken (o.a. 
Twence, maar ook hoogspanningsmasten en de Rijksweg A35) die erop liggen; 22 
andere zijn tamelijk ongevaarlijk en de resterende 18 hebben wel een groot risico in te 
storten, maar de impact zal vrij klein zijn omdat er bijvoorbeeld alleen maar een weiland 
boven ligt. 

Volstorten is van de instabiele cavernes is een oplossing. Een alternatief is 
gecontroleerde instorting, maar dan zul je dus bepaalde bouwwerken moeten 
verplaatsen en ook het gecontroleerd in laten storten is niet helemaal zonder risico’s. 
Het volume van een zoutcaverne is vergelijkbaar met dat van het FC Twente stadion 
dus het is nog een hele tour om dat een beetje netjes in te laten storten maar overigens 
ook om het te vullen. 

Er is dus gekozen voor vulling en de daarop volgende vraag is aan welke eisen het 
vulmateriaal moet voldoen. Dan gaat het om eigenschappen van het materiaal (het 
moet er vloeibaar in kunnen gaan, eenmaal beneden in zekere mate uit moeten harden 
en vervolgens zowel chemisch als fysisch stabiel moeten blijven: het mag bijvoorbeeld 
niet reageren met het zout dat nog in de caverne resteert), beschikbaarheid van het 
materiaal en de mogelijkheden (plus risico’s en kosten) van het transport. 

Een stof die voldoet aan de eisen die aan het materiaal zelf gesteld worden is kalkslurry 
dat vrij komt bij de AkzoNobel-fabriek in Delfzijl, maar dan in onvoldoende 
hoeveelheden om op relatief korte termijn de instabiele cavernes te kunnen vullen en 
dus het risico op sink holes tijdig te kunnen wegnemen. Andere materialen zijn zand 
(maar dat zul je dan ergens in de buurt moeten afgraven en we hebben het dus over 
enkelen tientallen keren het volume van het FC Twente stadion) cement en, zoals 
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gezegd, de restanten van afvalverbranding of biomassa. Uiteindelijk is gekozen voor 
een mengsel van zand en cement, kalkslurry en deze reststoffen van de 
afvalverbranding en wel in zo’n verhouding dat uiteindelijk 2% van het vulmateriaal uit 
giftige stoffen (vooral zware metalen) bestaat. Van de noodzakelijke reststoffen 
“produceert” de vuilverbrandingsover van Twence ongeveer een derde. De rest moet 
ergens anders (bij andere vuilverbrandingsovens?) vandaan gehaald worden. Als deze 
restanten niet in de cavernes kunnen verdwijnen zouden ze opgeslagen moeten worden 
op de Maasvlakte of naar het buitenland (met name naar oude mijnen in Duitsland) 
afgevoerd moeten worden. 

Overigens gaat er volgens de MER geen zand de caverne in of het moet de silicium zijn 
die al in flinke hoeveelheden in de reststoffen van de vuilverbranding zitten, maar 
volgens Marinus den Hartogh voldoet de oplossing aan milieueisen waarbij bijvoorbeeld 
het diepe grondwater niet verder vervuild mag worden dan de standaardnormen die 
voor drinkwater gelden en dat voor een periode van tenminste 10.000 jaar. Ook neemt 
het bedrijf hiermee haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, want het voorkomen 
van verzakkingen is van belang voor de lokale gemeenschap, het stabiliseren van de 
cavernes is de beste optie waarvoor het bedrijfsleven bovendien de volledige 
verantwoordelijkheid neemt en waar dus geen gemeenschapsgeld bij hoeft en tot slot 
past het project binnen de huidige regels voor vuilverwerking zij het dat er een kleine 
uitzondering gemaakt moet worden. 

Vervolgens was de eerste Duitse deskundige aan de beurt: Wolfgang Minkley, 
Geschäftsführer van het Institut für Gebirgsmechanik GmbH in Leipzig, die met een 
uitgebreid overzicht kwam van het gedrag van 
steenzoutlagen en de relevantie van dit onderzoek voor 
de stabilisering van zoutcavernes. Aan de hand van een 
aantal voorbeelden kwam hij tot de conclusie dat kleine 
natuurlijke of kunstmatige drukverschillen grote gevolgen 
kunnen hebben omdat zij vaak tot volstrekt onverwachte 
bewegingen kunnen leiden. Berekeningen schieten vaak 
letterlijk tekort en instortingen vinden vaak sneller plaats 
dan op basis van de theoretische modellen voorspeld kan 
worden en in de praktijk wordt. 

Een concrete aanbeveling die hij deed ter vermindering 
van de risico's was om in situ na te gaan of het mogelijk 
is om op of nabij de bodem van de caverne vocht aan het 
mengsel te onttrekken, zodat bij eventuele instortingen 
geen gif-houdend vocht naar de oppervlakte kan komen. 

De tweede Duitse deskundige was Roland Weber, verbonden aan POPs Environmental 
Consulting. Zijn relaas sloot aan bij de bijdrage van Robert Geerts, namelijk dat een 
probleem niet alleen een technische maar ook een politiek-maatschappelijke 
component heeft. En daarbij richtte Roland Weber zich op het probleem van Twence 
waar men met de (giftige) restanten van het vuilverbrandingsproces moet blijven. Dit 
probleem is namelijk niet alleen technisch, maar hangt volledig samen met de niet-
duurzame afvalproductie van lineaire consumptie-maatschappijen (de linker figuur op 
onderstaande foto). 
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In plaats daarvan moeten we naar een circulaire maatschappij (rechter figuur). Het 
eigenlijke probleem is dus geen technische (waar laten we de giftige afvalresiduen?) 
maar een maatschappelijke (hoe voorkomen we niet-afbreekbaar afval?). Die 
maatschappelijke vraag ligt voor een deel weer op het bordje van ingenieurs 
(hergebruik van dat soort materialen), maar ook op dat van ons allemaal (voorkomen 
van het gebruik van dat soort materialen). 

Bij vuilverbranding van stedelijk afval gaat bijna 70% de schoorsteen uit als 
ongevaarlijke gassen (meer dan één derde daarvan als waterdamp) en blijft een kwart 
over als as. 3 tot 4% blijft als vliegas achter in de filters. Als we vervolgens kijken naar 
de veelvoorkomende zware metalen dan is dat bij koper ongeveer 7%, bij zink meer dan 
50%, bij cadmium bijna 90% en bij lood zo'n 55%. Dat betekent ook dat vliegas voor 
een belangrijk deel uit dit soort zware metalen bestaat; in ieder geval aanmerkelijk meer 
dan die zware metalen deel uitmaken van de totale afvalberg. 

Volgens EU-regels moet vliegas met zware metalen apart behandeld en opgeslagen 
worden. Zware metalen hebben namelijk grote gevolgen voor de volksgezondheid: 
cadmium veroorzaakt verschillende vormen van kanker, lood tast het zenuwstelsel aan, 
etc. Zelfs kleine hoeveeheden van deze stoffen kunnen gezondheidsschade 
veroorzaken en bovendien accumuleren deze stoffen in het organisme. Daarom worden 
deze reststromen door de EU als gevaarlijk afval geclassificeerd. Hij gaf ook aan 
dat rond het voorgestelde project veel meer risico’s zijn dan alleen het in de caverne 
opgeslagen afval. Ook de aanvoer van grote hoeveelheden (aanvankelijk voor de pilot 
honderdduizenden, en in een - in de MER reeds voorgesteld - vervolgproject, miljoenen 
tonnen) gevaarlijke afvalstoffen over de weg, de overslag, opslag, bewerking en injectie 
creëren gevaren. 

In Zwitserland is men inmiddels overgegaan tot een heel ander afhandeling van deze 
afvalstoffen, namelijk eentje die gericht is op het scheiden van de zware metalen. 
Roland Weber rekent voor dat als de plannen van AkzoNobel en Twence doorgaan een 
door hen gevulde zoutcaverne met het volume van het FC Twente stadion een 
hoeveelheid zware metalen (koper, zink, lood, etc.) bevat met een gezamenlijke waarde 



 

 

MIND THE GAP! PAGINA 123 

van ongeveer 7 miljoen euro. Daar kun je een behoorlijk stuk van je 
scheidingsinstallaties mee terug verdienen (anders ben je bezig om een goudmijn onder 
de grond te stoppen), maar bovendien zou je met de inzet op een dergelijke 
afvalscheiding ook al vooruitlopen op EU-regelgeving die er in navolging van de 
geschetste ontwikkelingen in Zwitserland zeker aan zit te komen. 

De mensen van AkzoNobel die in de zaal zitten, stellen de verschillende cijfers ter 
discussie die de spreker in zijn verhaal presenteerde. Als het om de gepresenteerde 
hoeveelheden zou gaan, zou het hele project volstrekt onacceptabel zijn voor de 
overheid die toezicht houdt op het hele proces. Volgens hun schattingen gaat het bij die 
zware metalen om zo’n 2% van de vliegas die in de cavernes gestort zou worden. 
Daarmee maken ze ook duidelijk dat deze meeste gevaarlijke bestanddelen van het 
vliegas niet nodig zijn om de cavernes te stabiliseren, maar dat het te duur is om ze 
eruit te halen. 

Een ander commentaar van de AkzoNobel-delegatie is dat het vliegas-afval zwaarder is 
dan het in de cavernes reeds aanwezige pekelwater en daar dus door wordt afgedekt. 
Bij de lekkages in Epe, waar Roland Weber naar verwees, ging het om gasolie en dat is 
lichter dan pekelwater, blijft er dus op drijven en komt dan eerder omhoog. Het lekkage-
risico dat Roland Weber noemde is dus bij de vliegas-cavernes een stuk minder. De 
spreker brengt daar echter tegenin dat het bij Epe om stabiele cavernes ging die met 
gasolie werden gevuld en bij de vliegas-cavernes juist om instabiele cavernes. 

De vierde spreker tijdens het symposium is weer een Nederlander: Henk Zandvoort, 
wetenschappelijke medewerker bij de faculteit voor technologie, beleid en management 
van de Technische Universiteit Delft. Hij is van huis uit scheikundige, heeft vervolgens 
filosofie gestudeerd, daarna als 
beleidsmedewerker bij een ministerie 
gewerkt en doceert nu al weer een 
aantal jaren aan de TU Delft. 

Het onderwerp van zijn lezing is de 
aansprakelijk als instrument voor 
ethische rechtvaardiging èn voor 
effectieve risicobeheersing. Daar zit 
namelijk een groot verschil tussen. In 
morele termen weten we heel snel een 
schuldige aan te wijzen, maar als we 
vervolgens naar het rechtssysteem 
kijken dan vertoont dit grote en 
volgens Henk Zandvoort 
ontoelaatbare gaten. 

De ethische fundering van aansprakelijkheid wordt feitelijk door twee principes 
gevormd: (1) het beperkte vrijheidsbeginsel (iedereen is vrij te doen wat hij/zij wil, met 
de beperking dat anderen geen schade mag worden berokkend) en (2) als er toch 
schade optreedt en als degenen die de schade ondervinden niet hun geïnformeerde 
instemming hadden verleend aan de schadeveroorzakende activiteiten dan moeten die 
gecompenseerd worden. Als het om afval of milieuschade gaat dan worden deze 
principes kortweg vertaald als “de vervuiler betaalt”. Een adagium dat een brede basis 
van instemming geniet, maar die niet (volledig) in het recht is geïmplementeerd. 

Als we naar de eerste gevallen van maatschappelijke en politieke onrust over met 
chemische stoffen vervuilde bodem kijken (Lekkerkerk, Volgermeerpolder, 
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Diemerzeedijk) in de jaren ’70 kijken, dan was het parlement in die tijd unaniem van 
mening dat de saneringskosten op de vervuilder verhaald moesten worden. Van de 3 
miljard euro die de overheid tussen 1981 en 2005 aan bodemsanering heeft uitgegeven 
is echter slechts 60 miljoen bij de vervuilers opgehaald. Overigens heeft het 
bedrijfsleven in die periode zelf ook één miljard aan eigen saneringsprojecten 
uitgegeven, maar 6500 spoedeisende locaties van de honderdduizenden die eigenlijk 
nog gesaneerd moeten worden wachten nog steeds op de schoonmaak. Het principe 
“de gebruiker betaalt” werkt dus niet echt door in ons rechtssysteem. 

Dit gat in het rechtssysteem is een gevolg van de industrialisering in de 19de eeuw. In 
de overzichtelijker samenleving van vóór die tijd was het helder dat iemand die een 
risico creëert aansprakelijk is als dat risico zich ook materialiseert. Ook dus als er geen 
verwijt van onzorgvuldig handelen gemaakt kan worden. De schade die derden werd 
toegebracht werd gecompenseerd. In de wetgeving van de 19de eeuw werd die 
aansprakelijkheid voorwaardelijk: alleen als er geval is van schuld of onvoldoende 
zorgvuldigheid kan de veroorzaker erop worden aangesproken. In de praktijk komt het 
erop neer dat als de veroorzaker kan aantonen dat als hij geheel volgens de vergunning 
heeft gehandeld, de aansprakelijkheid op de overheid kan worden afgeschoven. De 
veroorzaker heeft niet onzorgvuldig gehandeld want precies gedaan wat van hem werd 
verwacht en als er dan toch schade is dan ligt dat aan de overheid die de vergunning 
heeft verleend. Verder is de aansprakelijkheid in de 19de eeuw ook beperkt tot een 
maximale omvang. Beperkte aansprakelijkheid noemen we dat. De rest van de schade 
neemt de overheid weer op zich. Of liever: die betalen we met ons allen. 

Deze voorwaardelijkheid en beperking van de private aansprakelijkheid heeft een drietal 
gevolgen. In de eerste plaats wordt slechts een deel van de maatschappelijke kosten 
van economische activiteiten bij de betrokkenen terecht. De rest wordt immers door de 
overheid (en de belastingbetaler) gedekt). In de tweede plaats wordt slechts een deel 
van de maatschappelijke kosten van de producten opgenomen in de economische prijs 
van die producten. En de twee voorgaande gevolgen leiden tot het derde gevolg, 
namelijk dat er meer risicogenererende activiteiten worden ondernomen dan 
maatschappelijk wenselijk en optimaal is. Dat laatste is pure wiskunde; wie zegt dat 
wiskunde en ethiek niets met elkaar te maken hebben, heeft ongelijk. 

Dit alles zou er volgens Henk Zandvoort toe moeten leiden dat de wettelijke 
aansprakelijkheid vollediger en strikter gemaakt moet worden dan nu het geval is. Dat 
geldt wat hem betreft niet alleen voor technische risico’s die genomen worden, maar 
ook voor bedrijfseconomische die zeven jaar geleden tot de bankencrisis leidden. Ook 
dat risico werd vervolgens door de overheid en dus door de bevolking afgedekt terwijl 
de schuldigen vrijuit gingen. 

Verder is het probleem van voorwaardelijke aansprakelijkheid (dus je bent alleen 
aansprakelijk voor wat je had kunnen voorkomen) dat het onwetendheid en het negeren 
van risico’s en negatieve effecten aanmoedigt en onderzoek naar risico’s juist 
ontmoedigt. “Wir haben es nicht gewußt.” 

Het bijstellen van de juridische aansprakelijkheid in de door Henk Zandvoort gewenste 
richting is echter nog wel aan een aantal randvoorwaarden verbonden. Het werkt alleen 
bij private instellingen; bij publieke instellingen is het immers nog steeds de overheid cq. 
de belastingbetaler die het gelag betaalt. Verder moet de aangerichte schade 
herstelbaar of volledig compenseerbaar zijn. Anders heb je er nog niets aan. En ten 
derde moet de schade niet te ver in de toekomst liggen: over 100 of 1000 jaar is 
niemand meer aansprakelijk te stellen. 
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Met deze drie criteria in het achterhoofd wil Henk Zandvoort nu naar de voorliggende 
casus kijken. Of eigenlijk naar de voorliggende casusen: het is bewonderenswaardig dat 
AkzoNobel en Twence elkaar hebben gevonden in een oplossing voor twee problemen, 
maar als je oplossing tegen het licht wilt houden, dan zul je toch weer terug moeten 
keren naar de twee afzonderlijke problemen. Voor het vullen van de cavernes met 
vliegas gelden die laatste twee criteria niet en dus zouden de opties van gecontroleerd 
in laten storten of het helpen ontruimen van de bovengrond om schade door instorting 
te voorkomen de voorkeur hebben. 

Als gekozen wordt voor de oplossing van de opvulling met vliegas wordt Twence 
deelgenoot in de aansprakelijkheid. Dit is echter geen private maar een publieke 
instelling en de effecten van een mogelijke materialisering van het risico met vliegas zijn 
onomkeerbaar (en dus niet herstelbaar) en spelen op een veel langere termijn. 

De oplossing die AkzoNobel en Twence voorstellen is voor hen een win-win-situatie. 
Maar dat geldt dus niet voor de maatschappij als geheel. De oplossingen voor het 
afvalprobleem vereisen de instemming van iedereen die vroeg of laat met de gevolgen 
ervan geconfronteerd kan worden. 

Dat brengt Henk Zandvoort tot het derde onderdeel van zijn bijdrage aan het 
symposium: observaties en vragen over verantwoordelijkheid. Studie van de 
verschillende overheidsstukken, adviezen en dergelijke brengen hem tot de conclusie 
dat er nogal wat onware beweringen worden gedaan door politici en ambtenaren, dat er 
soms misleidende uitspraken worden gedaan die ontoelaatbaar zijn in een rationele 
oplossingsgerichte discussie, dat de MER rapporten en risico-analyses beweringen 
bevatten met een onduidelijke of aanvechtbare betekenis, dat er gebrek is aan 
beschikbare informatie en aan (redenen voor) vertrouwen in deskundigen. Het publiek is 
over heel veel aspecten totaal onwetend en bij de actoren geldt vaak het adagium “eerst 
doen, dan denken”. 

Dat brengt hem tot het opwerpen van de vraag naar de personele aansprakelijkheid van 
politici, deskundigen etc. Een politicus die op een leugen wordt betrapt moet aftreden, 
maar wordt verder niet vervolgd en kan soms na korte tijd weer een andere functie 
krijgen. Ook ingeschakelde deskundigen komen er meestal wel mee weg en kunnen 
zich verschuilen achter allerlei contractuele beperkingen van de aansprakelijkheid. Dat 
zou volgens Henk Zandvoort moeten veranderen. We moeten de betrokkenen 
persoonlijk aansprakelijk kunnen stellen. Alle stukken in het dossier overziend dringt 
zich bij de spreker het beeld op van een reis naar de maan, waarbij de reisleider zich 
pas bij aankomst afvraagt “Hoe komen we weer terug.” 

Na de afsluitende discussieronde schiet ik Henk 
Zandvoort nog even aan en vraag hem hoe het 
dan zit met de geologen die een paar jaar 
geleden in Italië voor de rechter werden 
gesleept omdat ze een aardbeving niet hadden 
voorspelt. De spreker stelt dat je inderdaad 
moet uitkijken voor zondebokmechanismes en 
bepleitte daarom ook dat in de eerste plaats 
politici verantwoordelijk gehouden moeten 
worden. De trap moet van bovenaf worden 
schoongeveegd. 
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’s Avonds verplaatste het symposium zich naar het 
Amphitheater in de Vrijhof waar de reguliere 
dinsdagavondbijeenkomsten van Studium Generale 
plaatsvinden en de circa 50 aanwezigen bij het 
middaggedeelte vergezeld werden door een 150 al dan 
niet reguliere Studium Generale bezoekers. Roland 
Weber viel de eer te beurt de verbinding tussen het 
middag- en avondgedeelte te leggen, waarna het woord 
gegeven aan Robert Hack, hoogleraar aan het 
internationale onderwijsinstituut voor luchtkartering en 
alles wat daar samen mee hangt ITC (sinds een aantal 
jaren een aparte faculteit van de Universiteit Twente) èn 
lid van de MER-commissie die de sink-hole-plannen van 
AkzoNobel en Twence te zijner tijd moet beoordelen. Dat 
laatste maakte hem terughoudend als het om de plannen 
zelf ging, maar hij kon als geoloog wel een algemeen 
verhaal houden over de vorming van de Twentse zoutformaties en de ins en outs van 
zoutwinning.  

Zoutlagen worden ook nu nog gevormd in kustgebieden waar het heel warm is. Dat is 
op dit moment met name rond de Arabische Golf en met name in Jordanië vindt 
zoutwinning plaats bij de Dode Zee. Het is bijna niet voorstelbaar, maar 300 tot 200 
miljoen jaar geleden was Twente een dergelijk kustgebied (van de Zechsteinzee) en 
werd hier een zoutlaag gevormd, de zogenaamde Röt-formatie.  

 

Ook de olie- en gasvelden in de Noordzee en bij Slochteren zijn in deze periode 
ontstaan en dankzij de zoutlaag behouden gebleven omdat de zoutlaag geen olie en 
gas doorlaat en daardoor de olie- en gaslaag als het ware afsloot. 

Omdat zout een lager soortelijk gewicht heeft dan de bovenliggende zand- en kleilagen 
zijn er in de loop van de tussenliggende jaren als het ware grote ondergrondse 
zoutzuilen ontstaan waarin het zout door de bovenliggende lagen naar boven is 
doorgebroken en aanmerkelijk dichter bij de oppervlakte kwam. Een soort omgekeerde 
sink hole. Die zoutzuilen hebben zich echter vooral in Groningen gevormd; in Twente 
zijn is de zoutlaag tamelijk plat en diep gebleven. 

Je zou verwachten dat als je diep onder de grond materiaal weghaalt de bovengrond 
naar beneden zal komen en dat je daarom die bovengrond zou moeten stutten. Robert 
Hack rekent even globaal voor wat voor pilaren je nodig zou hebben om die honderden 
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meters bovengrond te kunnen dragen. Ze zijn echter niet nodig, omdat omdat de druk 
op het gat van alle kanten komt (niet alleen van boven, maar ook van de zijkanten en 
zelfs van onderen) en deze drukkrachten elkaar, simpel gezegd, min of meer in 
evenwicht houden. Zo kunnen er ook spoortunnels door de Alpen geboord worden 
terwijl daar soms zelfs een paar duizend meter rots op staat te drukken. 

Nu is het punt dat de cavernes in Twente relatief plat zijn en dus minder rond dan de 
spoorwegtunnels in de Alpen. De invloed die deze vorm op de krachtenverdeling rond 
de holte heeft, maakt het risico op instorten iets groter, maar zelfs dan is het nog niet 
nodig om al te draconische maatregelen te nemen. Robert Hack rekent voor dat de 
reeds aanwezige krachten die het instorten voorkomen alleen maar een beetje 
geholpen worden en dat gebeurt al door het achterblijven van pekelrestanten in de 
zoutholtes. Deze zijn, met andere worden, niet helemaal leeg maar bevatten nog grote 
hoeveelheden afvalwater. De cavernes hoeven niet helemaal afgevuld te worden met 
materiaal dat de bovenliggende zand- en kleilagen kan trotseren, maar alle kleine 
beetjes helpen al. 

En zelfs als het dak van de caverne breekt, wil dat nog niet meteen tot een sink hole 
leiden. Door het doorbreken van het dak verplaatste de caverne zich als het ware naar 
boven: het oorspronkelijke gat wordt gedicht met bovenliggend materaal waar zich een 
nieuw gat vormt dat door de erop inwerkende drukkrachten kan stabiliseren. Daar komt 
nog bij dat die vulling een groter volume inneemt dan deze op de oorspronkelijke plaats 
had. Het zand is in de loop van de miljoen jaren dat het boven de zoutlaag lag behoorlijk 
in elkaar geperst en door het naar beneden storten krijgt het als het ware de ruimte om 
weer uit te zetten. Iedereen die een gat in zijn tuin graaft, kent hetzelfde mechanisme. 
De berg zand die je eruit schept heeft een groter volume dan het gat dat je hebt 
gegraven. Het is dus zelfs mogelijk dat het gat tijdens de verplaatsing naar het 
aardoppervlak goeddeels verdwijnt. 

Al met al vinden feitelijk veel meer bodemverzakkingen plaats ten gevolge van de 
zoutwinning die echter niet of nauwelijks aan de oppervlakte komen. En als ze aan de 
oppervlakte komen, zijn het “gewone” inzakkingen van de bodem, zonder de 
dramatische diepte van een sink hole. Robert Hacks conclusie is dan ook dat het 
slechts een paar zoutcavernes zullen zijn die een sink hole zullen veroorzaken en het 
opvullen met materiaal de vorming van sink holes zeker zal helpen voorkomen. Hem 
maakt op dit moment nog niet uit waarmee de sink hole wordt opgevuld. Dat is straks 
aan de MER-commissie en dan zal hij daar zijn oordeel over vellen. 

Vanuit het publiek voert iemand aan dat AkzoNobel de bewegingen rond de cavernes 
onvoldoende in de gaten houdt. Er is geen continue meting en ook geen vroegtijdige 
waarschuwing. Dat laatste wordt door de mensen van AkzoNobel bestreden. Die 
vroegtijdige waarschuwing is er al heel lang. Het feit dat men de sink hole in 1993 niet 
heeft voorspelt is omdat daar helemaal geen rekening mee werd gehouden. Men zag de 
ondergrondse bewegingen en meende dat dit tot een “gewone” inzakking zou leiden. In 
Twente waren nooit eerder sink holes voorkomen en iets dat je niet verwacht kun je ook 
niet voorspellen, aldus de mensen van AkzoNobel. Na 1993 wordt wel degelijk met sink 
holes rekening gehouden en zal er ook tijdig voor gewaarschuwd worden. 
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De laatste spreker deze dag was Ibo van der Poel, 
hoogleraar wijsbegeerte aan de Technische 
Universiteit Delft. Aansluitend bij de zojuist 
aangehaalde uitspraken van de mensen van 
AkzoNobel (“je kunt het pas voorspellen als je weet 
dat het zich voor kan doen”) stelde hij dat ook 
maatschappelijke effecten pas zichtbaar worden 
nadat de technologie daadwerkelijk in de 
samenleving is geïntroduceerd. De introductie van 
die nieuwe technologie maakt als het ware deel uit 
van het experiment en daarmee is de samenleving 
ook gedeeltelijk proefkonijn. 

Risico’s worden doorgaans gedefinieerd als het 
product van waarschijnlijkheid en effect. Maar dan 
valt er helemaal nog niets aan risico-analyses te 
doen zolang je geen enkel zicht hebt op welke 
waarschijnlijkheid dan ook en je niet weet welke effecten zouden kunnen optreden. Dit 
probleem, dat risico’s op voorhand helemaal niet of heel moeilijk zijn in te schatten, kan 
leiden tot twee extreme posities in het maatschappelijk debat die niet tot elkaar zijn te 
brengen. De ene benadering stelt: we hebben langs wetenschappelijke weg geen enkel 
risico kunnen berekenen en dus is er geen risico. Dat laatste is een logisch niet geheel 
te rechtvaardigen conclusie en meer dan eens heeft deze benadering dan ook tot 
dramatische inschattingsfouten geleid. De andere benadering stelt dat nieuwe 

technologie alleen ingevoerd kan 
worden als wetenschappelijk bewezen 
kan worden dat er geen enkel risico aan 
kleeft. Dat kan dus niet en dus zal deze 
benadering ertoe leiden dat er geen 
enkele nieuwe technologie meer 
geïntroduceerd zal worden. Het lijken 
erg extreme standpunten, maar ze 
duiken in elk debat weer op en soms 
tracht men ze op te lossen door er maar 
weer eens een wetenschappelijke 
risico-analyse op los te laten. Maar dat 
levert per definitie dus niets op, aldus 
Ibo van der Poel. 

Gevolg is dat nieuwe technologie wordt ingevoerd en dat onderzoekers bij deze 
introductie kijken naar de maatschappelijke impacts. De maatschappelijke gebruikers 
worden al doende deel van het experiment. Een door de EU geïnstalleerde expert group 
on science and governance stelde in 2007 het volgende vast: “[W]e are in an 
unavoidably experimental state. Yet this is usually deleted from public view and public 
negotiation. If citizens are routinely being enrolled without negotiation as experimental 
subjects, in experiments which are not called by name, then some serious ethical and 
social issues would have te be addressed.” 

Dit vraagt om een “ethiek van experimentele technologiën” en daarvan schets Ibo van 
der Poel in de rest van zijn betoog de contouren. Volgens hem zou de constatering dat 
risico’s van nieuwe technologiën pas geleidelijk aan zichtbaar worden ertoe moeten 
leiden dat deze niet tijdens een enkele pilot en een enkele MER in kaart worden 
gebracht waarop een definitief “ja” of “nee” volgt, maar dat het om een continu proces 
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van experimenteren en effectenonderzoek gaat dat voortdurend tot bijstellingen kan 
leiden van de te introduceren technologie. De technische en maatschappelijke 
ontwikkelingen en bijstellingen zullen met alle belanghebbende besproken moeten 
worden, dus niet alleen met de technologie-ontwikkelaars en politici, maar ook met de 
burgers die als het ware onderdeel van het experiment zijn. Daarbij kan het nuttig zijn 
om al op voorhand af te spreken bij welke gebleken gevolgen het experiment zal 
worden afgebroken zodat je de discussie over de criteria niet krijgt op het moment dat 
deze zich voordoen. Ook zul je er op de een of andere manier voor moeten zorgen dat 
ook toekomstige generaties op de een of andere moment in het proces worden 
betrokken, zo meldt Ibo van der Poel vanuit zijn ervaringen met dit soort discussies over 
het oplossen van het nucleair afvalprobleem. 

Vanuit de ethiek zouden vier basisregels moeten gelden voor dit soort experimenten: 
geen schade berokkenen, zorgen dat het echt een verbetering is, de “proefkonijnen” 
moeten op basis van volledige informatie instemmen met hun rol en er moet een 
rechtvaardige verdeling zijn van de lusten en de lasten van de gevolgen van de 
technologie. Bij de verdere uitwerking van deze ethische principes blijkt dat met name 
de omkeerbaarheid van de technologie en het ongedaan maken van de gevolgen een 
belangrijk criterium te zijn. Een criterium waaraan de opslag van giftig vliegas in de 
zoutcavernes niet echt lijkt te voldoen. 

Discussieleider van het avondgedeelte en Studium Generale coördinator Peter 
Timmerman lijkt het wel een goed idee om na deze twee inleidingen de (nog) in de zaal 
aanwezige politici aan de tand te voelen. SP-statenlid William van den Heuvel meent 
dat het wachten is op de Enschedese gemeenteraad die de MER moet insturen en 
daarbij ook de vraag zal moeten beantwoorden waarom er ook giftige stoffen in de 
bodem moeten worden gestort en waarom niet enkel ongevaarlijke residuen. Het 
Enschedese D66-raadslid Vic van Wijk heeft vanmiddag van Henk Zandvoort geleerd 
dat je als politicus de gecombineerde oplossing van AkzoNobel en Twence weer uit 
elkaar moet trekken en ze elk afzonderlijk op hun eigen meritus moet bekijken. Het 
Hengelose CU-raadslid Alkema stelt vast dat de informatie die de politiek tot dusverre 
kreeg alleen van AkzoNobel en Twence afkomstig was en dat het zeer verheugend was 
om ook eens van andere inzichten kennis te kunnen nemen. 
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8.3 Artikel NRC Handelsblad 

Gatenkaas	na	80	jaar	
zoutwinning	
reportage	bodemverzakking	AkzoNobel	
wil	zoutholtes	in	Twente	vullen	met	onder	meer	vliegas	om	de	bodem	
te	verstevigen.	Maar	dat	wil	de	bevolking	niet.	
Annette Toonen, 25 november 2015 

	
Tobias Pinkse van AkzoNobel staat op, loopt naar de deur van zijn kantoor en drukt de 
klink naar beneden – de deur zwaait vanzelf open. „Zie je, het gebouw hangt een beetje 
scheef.” 

De grond in de omgeving van de zoutfabriek van AkzoNobel in Hengelo is in de loop der 
tijd twee meter gezakt. De komende jaren komt daar volgens Pinkse, manager van de 
mijnbouwafdeling, nog eens vijftig centimeter bij. „Bij elke vorm van mijnbouw haal je 
iets weg uit de ondergrond en dat vertaalt zich altijd in bodemdaling.” 

De bodem tussen Enschede en Hengelo is „een gatenkaas”, zegt bewoner Vic van Dijk. 
Tachtig jaar lang is er zout gewonnen. In de weilanden staan honderden ‘zouthuisjes’, 
tussen de bomen. Onder elk huisje, van hout met een golfplaten puntdak, zit een 
boorgat met ‘afsluiters’, een soort kranen. Hier gaat water de grond in en komt er pekel 
uit. De ‘gatenkaas’ heeft zeer zwakke plekken. Als niet wordt ingegrepen zullen 62 oude 
zoutholtes (cavernes) een keer instorten, voorziet AkzoNobel. Bij veertig van die 62 
holtes ontstaan dan sink holes (zinkgaten) of ‘kommen’ in het landschap, mogelijk met 
een diameter van tien meter tot 110 meter en een diepte van 3 tot 23 meter. 
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Bij het instorten van 22 cavernes zullen de gevolgen desastreus zijn; deze holtes liggen 
bij of onder de A35, hoogspanningsmasten, (internationale) gasleidingen, huizen, 
bedrijven en afvalverwerker Twence. De infrastructuur zal verzakken of zelfs 
verdwijnen. De afdichtingslaag onder het stortafval bij Twence zou kunnen scheuren – 
een bedreiging voor het grondwater. AkzoNobel heeft „in dat geval een heel, heel groot 
probleem”, beseft Pinkse. 

Vandaar dat er wordt gewerkt aan een oplossing. AkzoNobel en ‘buurman’ Twence 
willen bij wijze van proef drie van de 22 cavernes (elk zo groot als het stadion van FC 
Twente op vierhonderd meter diepte) vullen met onder meer vliegas, ketelas en 
rookgasreinigingszouten uit afvalverbrandingsovens van onder meer Twence, en een 
soort vliegas uit de cementindustrie. De substantie gaat er vloeibaar in, hardt uit en 
maakt zo de cavernes stabiel, is de gedachte. 

De proef stuit op weerstand. Begin deze maand zijn SP, GroenLinks en Partij voor de 
Dieren de online petitie ‘Geen afval in Twentse bodem’ begonnen. „Onze bodem is 
geen afvalbak”, stellen zij. De petitie is intussen honderden keren ondertekend. 

Toxische	stoffen	
Stichting Huize Aarde van het echtpaar Uijtewaal uit Enschede maakt zich al jaren 
zorgen. In vliegas zitten toxische stoffen: koper, zink, cadmium, lood, PAK’s, PCB’s en 
dioxinen. „Genoeg venijn om de ontwikkeling van de (ongeboren) mens te verstoren”, 
zegt bioloog Alfons Uijtewaal. Hij wil het geen proef noemen, „want je kunt het er nooit 
meer uithalen”. 

Bezorgd is hij over de kennis bij ambtenaren – ze gaan volgens hem uit van de 
deskundigheid van de bedrijven. „Ik lees hun antwoorden. Vol fouten.” 

Biochemicus en emeritus hoogleraar milieukunde Lucas Reijnders vindt gebruik van 
vliegas uit afvalovens een slecht idee. Zware metalen breken niet af, zegt hij. „Er kan 
redelijkerwijs niet van worden uitgegaan dat opberging ‘voor eeuwig’ kan worden 
gegarandeerd. De toepassing is eerder een methode om kosten voor vulmateriaal te 
reduceren. Er zijn methoden om vliegas te ontgiften, maar die maken het gebruik van 
vliegas duurder.” 

Uijtewaal stelt dat de aangedragen oplossing big business is voor Twence en 
AkzoNobel. AkzoNobel kan volgens Uijtewaals berekeningen tot wel 20 miljoen euro per 
caverne ontvangen voor de verwerking van vliegas; Twence bespaart op de stort- en 
transportkosten. 

Vliegas wordt nu afgevoerd naar voormalige Oost-Duitse zoutmijnen of de Maasvlakte. 
Volgens AkzoNobel speelt het bedrijf in de proefperiode hooguit financieel quitte. 

Voorzitter Bart Overbeek van de Vereniging Behoud Twekkelo, waar veel cavernes 
liggen, zegt: „Onverantwoorde winning wordt nu opgelost met een verdienmodel en alle 
risico’s zijn voor de samenleving.”	
Op de vraag waarom er eigenlijk giftig vliegas in de cavernes moet, antwoordt Pinkse: 
„Liever stop ik dat er ook niet in. Als u een andere stof kunt aanraden die economisch, 
ecologisch en maatschappelijk verantwoord is, dan graag. Die is nog niet gevonden. 
Baggerslib, eierschalen, van alles hebben we al bekeken.” 

Ook zand met cement. Pinkse: „Maar zand moet ergens worden afgegraven en 
vervoerd, en cement maken kost ook geld, energie en vervoer.” En het mag niet té duur 
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worden, blijkt. „Het moet haalbaar zijn”, zegt de manager. „Als je iets doet wat meer kost 
dan de zoutwinning oplevert, gaat dat niet werken.” 

Kalkslurry	
Cavernes worden nu gevuld met kalkslurry, een restant van de eigen zoutwinning. Maar 
als daarmee 22 holtes moeten worden gestabiliseerd, is AkzoNobel daar pas over 150 
jaar mee klaar, volgens Pinkse. „We kunnen niet garanderen dat we hier nog 150 jaar 
zout winnen en ook niet of dat al die tijd slurry oplevert.”  

 
 

Vic van Dijk, bewoner, chemisch technoloog en D66-raadslid in Enschede, snapt „dat 
Akzo en Twence met dit voorstel komen; je stabiliseert cavernes en je komt van je afval 
af. Maar de oplossing binnen hún kaders hoeft niet per se de beste te zijn voor de 
maatschappij.” D66 wil alternatieven zien. Binnenkort moet de gemeenteraad van 
Enschede beslissen of hij het bestemmingsplan zo wijzigt dat op het terrein van Twence 
– de afvalverwerker is grotendeels in handen van de Twentse gemeenten – „een soort 
betonfabriekje” kan worden gebouwd om de gevaarlijke bestanddelen te mengen. 

In 1991 kwam het besef bij AkzoNobel dat het niet goed zat met sommige cavernes. 
Toen viel er in de Havenweg in Hengelo een gat met een doorsnede van dertig meter 
en vijf meter diep. „We wisten niet dat het kon – het was heel vervelend. We hadden tot 
die tijd alleen glooiende kommen”, vertelt Pinkse. 

De boerderij tegenover het diepe gat werd opgekocht en afgebroken. AkzoNobel 
besloot een aantal putten versneld uit productie te nemen en cavernes niet meer zo 
groot te maken. Bij de cavernes vanaf 1980 bestaat geen instortingsgevaar. 

Zwakkere cavernes worden één keer in de vijf jaar gecontroleerd met sonarapparatuur. 
Dat is veel te weinig, vindt geoloog Peter van der Gaag, die een eigen adviesbureau 
heeft. „Het is technisch mogelijk de cavernes voortdurend in de gaten te houden. Je wilt 
het toch meteen weten als er iets aan de hand is?” 

Als het zoutdak van een caverne instort, duurt het volgens AkzoNobel nog vijftien tot 
twintig jaar voordat dat aan de oppervlakte te zien is. „Je hebt vijftien jaar om in te 
grijpen”, aldus Pinkse. Hij vindt niet dat er destijds fouten zijn gemaakt bij de winning. 
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„Je denkt dat je iets weet, maar kennelijk weet je het niet goed genoeg. Het was het 
inzicht en de kennis van toen, de methode die de industrie op dat moment hanteerde.” 

Van der Gaag zegt: „Fouten… Het was onkunde, niet slim.” Volgens hem had 
AkzoNobel eind jaren 80 al kunnen weten dat de kans op instorting bestond: „Toen was 
in de literatuur en in de praktijk duidelijk dat er bij bepaalde cavernes meer kans was op 
instorting. Ik wist het in in 1987 al.” 

Licht	radioactieve	grond	
Wat de geoloog betreft staat vast dat er „iets” in moet, ter stabilisatie. „Het is aan de 
politiek en de bevolking of dat vliegas moet zijn of zand en cement of beton. Ik acht de 
kans op problemen op termijn met vliegas niet groot. De substantie hardt uit; zoutlagen 
zijn niet doorlaatbaar. De enige plek waar het mis kan gaan is bij de boorputten 
ernaartoe. Misschien is zand dat vrijkomt bij grote werken een alternatief, of licht 
radioactieve grond die over honderd jaar niet meer gevaarlijk is.” 

Op de vraag aan Pinkse of bij een proef met vliegas in cavernes niet opnieuw het risico 
bestaat ‘dat je denkt dat je iets weet, maar kennelijk niet goed genoeg’, reageert hij: „Je 
weet niks zeker in het leven. We weten wel dat stabilisatie nodig is.” 

Als bewoner Van Dijk richting Hengelo fietst, merkt hij dat de weg ter hoogte van de 
plek waar het ‘sink hole’ viel, een stuk naar beneden gaat. Het wegdek is de afgelopen 
vijf jaar drie keer vervangen. De grond klinkt steeds verder in. Dat kan decennia zo 
doorgaan. Zelf denkt hij geen gevaar te lopen: „Ik woon bovenop een caverne, maar wel 
een stabiele. Ik heb wel buren bij wie ik angst in de ogen zie als het gaat over het gat 
dat in 1991 ontstond.” 

 

Link: http://www.nrc.nl/next/2015/11/25/gatenkaas-na-80-jaar-zoutwinning-1559754 
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8.4 Artikel Tubantia 

6 TWENTE VANDAAG

Leerlingen van het Onderwijs-
centrum Roessingh nemen van-
middag een interactieve leerom-
geving in gebruik. Op het po-
dium in de school zijn twee in-
teractieve projecties geïnstal-
leerd, die zorgen voor beelden
en lichtbundels op de vloer en
wanden van het podium. Leerlin-
gen kunnen spelletjes doen door
over het podium te lopen, te
schoppen, rijden, rollen of zwaai-
en. Ook kunnen ze virtueel voet-
ballen en drummen. De installa-
tie is mogelijk gemaakt door het
Roessingh Hulpfonds en rdg-
Kompagne, leverancier van inter-
actieve spelmaterialen voor men-
sen met een lichamelijke of
meervoudige beperking.

Vier Twentse restaurants hebben een nieuwe vermelding gekregen
in de Bib Gourmands-gids. Het betreft Dorset (Borne), Bi’j de
Watermölle (Haaksbergen), Landgoed De Holtweijde (Lattrop) en
de Kloostergang (Zenderen). De gids is een initiatief van Michelin,
dat zaken met een goed driegangenmenu voor maximaal 37 euro in
de schijnwerpers zet. Bib is een afkorting van Bibendum, het beken-
de Michelin-bandenmannetje. Andere Twentse restaurants, die
reeds een vermelding hadden, zijn Il Campanile (Markelo), Hoog
Holten (Holten), Het Seminar (Zenderen) en Droste’s (Tubbergen).
Zij hebben hun Bib behouden.

Kinderen en jongeren zelf zijn
belangrijke sprekers op het sym-
posium over kindermishande-
ling, van Jarabee, op 19 novem-
ber in Spinnerij Oosterveld in
Enschede. Het symposium
wordt gehouden in de landelijke
Week tegen Kindermishande-
ling en is bedoeld voor mensen
die professioneel met kinderen
en jongeren te maken hebben.
De opening wordt verzorgd door
de meiden van het project ‘Kin-
dermishandeling? Praten helpt!’.
Dat wordt uitgevoerd onder de
vleugels van de stichting Alexan-
der en begeleid door Kim van
Laar, zelf ervaringsdeskundige.
Er worden allerlei workshops ge-
houden.

Zes startende technologiebedrij-
ven zijn genomineerd voor de
Young Technology Award 2015.
Het gaat om 360SportsIntelligen-
ce, KITE Robotics, LipoCoat,
SoundEnergy en TriboForm uit
Enschede en Symetrics uit Apel-
doorn. De verkiezing staat sinds
dit jaar open voor bedrijven uit
heel Nederland. Van de 22
start-ups die zich meldden, wa-
ren er zes afkomstig van buiten
de regio. De finale is op 8 decem-
ber in de Grote Kerk in Ensche-
de.
360 SportIntelligence ontwikkel-
de een systeem dat videoanalyse
van sportwedstrijden vergemak-

kelijkt. KITE Robotics komt met
een geautomatiseerd systeem
voor het wassen van ramen en
gevelreiniging op de markt en
LipCoat ontwikkelde een metho-
de waardoor contactlenzen min-
der irriteren in het oog.
Gebouwen koelen met gebruik
van geluidsgolven moet mogelijk
worden door SoundEnergy en
TriboForm Engineering ontwik-
kelde software voor het stimule-
ren van wrijving en smering in
productieprocessen. De enige fi-
nalist van buiten de regio, Syme-
tics, ontwikkelde software die in-
stitutionele beleggers moet hel-
pen bij hun beleggingsstrategie.

Schoppen en rollen
door lichtbundels

Restaurants in Bib Gourmands-gids

Symposium over
kindermishandeling

Kandidaten voor Young
Technology Award bekend

door Leo van Raaij
HENGELO/ENSCHEDE

D e een, Ibo van de Poel,
vindt dat er scherpe rand-
voorwaarden gesteld moe-
ten worden aan de proef

om instabiele zoutholtes te verster-
ken met onder andere giftige resten
uit afvalverbrandingsinstallaties. De
ander, Henk Zandvoort, zegt eigen-
lijk: „Toch maar niet doen.” Het is
duidelijk dat beide professoren
ethiek en technologie van de Techni-
sche Universiteit Delft, in elk geval
grote bedenkingen hebben tegen de
huidige plannen van zoutwinnings-
bedrijf AkzoNobel en afvalverwer-
ker Twence.

Waakzaamheid is volgens Van de
Poel het sleutelwoord. „Belangrijk
wanneer we de stabilisatie met on-
der andere vliegas beschouwen als
een experiment. Dat vergt controle,
maar ook institutionele waarborgen.
Het lijkt me dat de partij die contro-
leert en wetenschappelijk onderzoek
doet, geen economisch belang zou
moeten hebben bij bepaalde uitkom-
sten”, zegt hij. Dat is volgens hem

nu nog niet goed geregeld, aangezien
AkzoNobel en Twence beide belang
hebben bij een positieve uitkomst.
Een andere, onafhankelijke partij zou
volgens hem verantwoordelijk moe-
ten zijn. Dat zou volgens Van de Poel
het Staatstoezicht op de Mijnen
(SodM) kunnen zijn. Maar helemaal
gerust is hij er ook dan niet op.
„SodM moet wel voldoende zelfstan-
dig kunnen opereren”, aldus Van de
Poel, daarbij wijzend op het dossier
rond de gevolgen van de aardgaswin-
ning in Groningen.

Goede afspraken
De filosoof zegt dat vooraf goede af-
spraken gemaakt moeten worden
over welke vervolgstappen gezet wor-
den, wanneer bij het experiment pro-
blemen aan het licht komen. „Daar-
bij moet gedacht worden aan aanpas-
singen van het proces, maar ook aan
de optie om er toch maar helemaal
mee te stoppen”, zegt Van de Poel.

De tijdsfactor is daarbij een van de
problemen. Van de Poel onderscheidt
drie fases: de periode dat het vliegas
in de zoutholte wordt gebracht, en
waarin er nog mogelijkheden zijn

GEESTEREN. Zo ligt het gazon van je tuin vol met blad, en zo ligt het
bezaaid met kaas. Het overkwam gistermiddag een familie aan de Vrie-
zenveenseweg in Geesteren (O.) Door nog onbekende oorzaak schoot
een met kaas beladen aanhanger los van de trekhaak van een auto. De
aanhanger - een ‘rijdende’ marktkraam - reed prompt de tuin in. De
trailer werd afgeremd door stenen poeren. Dat behoedde de woning
voor schade, maar had wel tot gevolg dat de kazen overal in de tuin be-
landden. Er raakte niemand gewond.foto Bert Kamp

ENSCHEDE. De petitie van SP, Par-
tij voor de Dieren, GroenLinks
en omwonenden richt zich te-
gen het plan van AkzoNobel en
afvalverwerker Twence. Die wil-
len instabiele zoutholtes vullen
met vliegas. Dat is een
restproduct van de af-
valverbranding, waarin
allerlei giftige stoffen
zitten. Het opvullen
moet instorting van de
cavernes voorkomen.
Instortende zoutholtes
kunnen leiden tot bo-
demverzakkingen of
zelfs meters diepe gaten - sinkho-
les - aan de oppervlakte. Maar de
oplossing krijgt niet de goedkeu-
ring van SP, PvdD en GL. Die
stellen dat de oplossing vooral
op economische gronden is geba-
seerd en dat het vullen van zout-
cavernes met vliegas kan leiden
tot grote risico’s voor milieu en

volksgezondheid.
„Vliegas bevat onder meer

zware metalen en kankerverwek-
kende dioxines. Stoffen waarvan
je niet wilt dat ze in ons milieu
terechtkomen. Het vullen van

zoutcavernes met vlie-
gas is een onomkeer-
baar proces. De giftige
stoffen worden voor de
eeuwigheid in onze on-
dergrond opgeslagen en
als er iets misgaat kun-
nen we de cavernes niet
weer leegpompen. We
roepen Akzo dan ook

op zijn verantwoordelijkheid te
nemen en de zoutholtes op een
duurzame en milieuvriendelijke
wijze te stabiliseren”, aldus de
partijen. Zij denken daarbij aan
natuurlijke, bodemeigen materia-
len of het aan de natuur terugge-
ven van gebieden boven instabie-
le zoutholtes.

Bezaaid met kaas

De partijen achter de onlinepetitie
‘Geen afval in Twentse bodem’ krijgen
steun uit wetenschappelijke hoek. De
professoren Ibo van de Poel en Henk
Zandvoort zijn zeer kritisch op de
plannen van AkzoNobel en Twence.

‘Geen afval in Twentse bodem.’
Met die kreet roepen enkele

politieke partijen en een aantal
omwonenden mensen op om in

verzet te komen tegen ‘de
gifopslag’ in zoutholtes. Ze zijn

een onlinepetitie begonnen.

‘Je leert er
waarschijnlijk
pas wat van als
het te laat is’
Ibo van de Poel,
professor ethiek
en technologie

ENSCHEDE ● Onlinepetitie tegen vliegas in cavernes

ENSCHEDE

" " "

ENSCHEDE

ENSCHEDE

‘Bij wie moet je zijn
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ALMELO. Poelier Ten Velde (Alme-
lo) en wijninkoper Santé-Santé
(Wierden) zijn gisteren bij de
Twente Wild Tour-verkiezing als
grote winnaars uit de bus geko-
men. Ten Velde had volgens het
proefpanel de beste wildpaté en
wildpeper. Santé-Santé won met
z’n Grüner Veltliner (witte wijn
bij paté) en een Chateau Paul (ro-
de wijn bij hazepeper) bij de wijn-
leveranciers. De verkiezing is een
initatief van JR Spijs en Wijn (Del-
den), het ROC van Twente en de
Cas Spijkers Academie.

DENEKAMP/TUBBERGEN. Lokaal Din-
kelland en de Dinkellandse afdeling
van het CDA willen dat er een on-
derzoek komt naar een fusie van
de gemeenten Dinkelland en Tub-
bergen. De beide collegepartijen
spreken dat uit in een motie, die
vanavond aan bod komt in de ge-
meenteraad. Opvallend: het CDA
in Tubbergen houdt de boot af.

Volgens de twee partijen in Din-
kelland wordt tegenwoordig veel
van gemeenten gevraagd en dat
zal volgens hen in de toekomst al-
leen maar meer worden. Ook den-
ken ze dat een grote plattelandsge-
meente zich met meer succes kan
inzetten voor het welbevinden
van de bevolking. Tubbergen en
Dinkelland hebben hun beider
ambtelijke apparaten enkele jaren
geleden al laten fuseren tot een or-
ganisatie: Noaberkracht.

In Tubbergen kent Tonnie Bus-
scher, fractievoorzitter van het

CDA in die gemeente, de motie
van zijn christendemocratische
geestverwanten in Dinkelland.
Maar het CDA Tubbergen, met
tien zetels veruit de grootste frac-
tie in de raad, ziet vooralsnog wei-
nig in een onderzoek naar de
voor- en nadelen van een fusie.
,,Dat is nog veel te vroeg’’, zegt
Busscher. ,,Laten we nu eerst eens
kijken naar de ambtelijke samen-
werking zoals we die kennen met
Noaberkracht. Hoe evalueren we
dat en wat valt er misschien te ver-
beteren? Dat zou eerst eens moe-
ten gebeuren. Een bestuurlijk sa-
mengaan is wat ons betreft niet
aan de orde.’’ Ursula Bekhuis van
de combinatie GB/VVD in Tubber-
gen wil de Dinkellandse motie
eerst in de eigen fractie bespreken
alvorens te reageren.

In dringen dringen Lokaal Din-
kelland en CDA er in dezelfde mo-
tie op aan om ook te onderzoeken
in hoeverre de samenwerking met
de twee andere Noordoost-Twent-
se gemeenten - Oldenzaal en Los-
ser - kan worden geïntensiveerd.
VVD en D66 laten weten de mo-
tie te ondersteunen.

om snel in te grijpen, een termijn
van tien jaar waarin de eerste gevol-
gen zichtbaar kunnen worden en de
lange termijn waarbij effecten pas
over tientallen, honderden of zelfs
duizenden jaren optreden.

„Het probleem met dit soort za-
ken is dat je er waarschijnlijk pas
wat van kunt leren als het te laat is.
Hier wordt het punt van de onom-
keerbaarheid belangrijk. Je zou kun-
nen beargumenteren dat dit een re-
den is niet te willen kiezen voor een
oplossing waarbij gevaarlijk afval
wordt gebruikt.”

Meer uitgesproken
Waar Van de Poel het nog wat voor-
zichtig formuleert, is zijn collega
Zandvoort meer uitgesproken. Deze
benadert de proef met verbrandings-
afval vanuit het oogpunt van de aan-
sprakelijkheid. Die is niet goed gere-
geld, volgens hem.

„Niemand is het oneens met het
principe ‘de vervuiler betaalt’. Maar
in het recht is dit niet goed en volle-
dig opgenomen”, zegt Zandvoort.
„Het komt vaak voor dat er schade
ontstaat die niet te verhalen is op de
vervuiler. In de jaren zeventig was
er bijvoorbeeld volop maatschappe-
lijke discussie over bodemvervuilin-
gen, denk aan Lekkerkerk en de Vol-
germeerpolder. Hoewel het parle-
ment unaniem de ‘gewonemensen-
ethiek’ van ‘de vervuiler betaalt’
volgde, bleek in 2008 dat de over-
heid tussen 1981 en 2005 3 miljard
euro aan bodemsaneringen uitgaf.
Daarvan is 60 miljoen opgehaald bij
de vervuilers. Door ondernemingen
is voor 1 miljard in eigen beheer gesa-
neerd. Oftewel: driekwart is door de
belastingbetaler opgebracht.”

De oorzaak is volgens Zandvoort
de ‘beperkte en voorwaardelijke aan-
sprakelijkheid’. „Aansprakelijkheid
voor schade ontstaat in het huidige
recht heel vaak pas wanneer het risi-
co werkelijkheid wordt en als een
verwijt van onzorgvuldigheid ge-
maakt kan worden. Die aansprake-
lijkheid beperkt zich altijd tot een
zekere omvang, ongeacht de werke-
lijke schade. Zo kunnen bijvoor-
beeld aandeelhouders van bv’s niet
worden aangesproken als een bedrijf
als gevolg van claims failliet gaat.
Dit heeft ingrijpende gevolgen”,
zegt Zandvoort. „Want slechts een
deel van de maatschappelijke kosten
van een activiteit - zoutwinning en
vuilverbranding in dit geval - komt
zo voor rekening van de veroorza-
ker. De kosten van schade zijn dus
niet volledig opgenomen in de eco-
nomische prijs van producten.”

Premie
Een gevaarlijk neveneffect is volgens
Zandvoort dat bedrijven geneigd zul-
len zijn meer risicovolle activiteiten
te ondernemen dan maatschappelijk
gewenst is. „Beperkte aansprakelijk-
heid zet een premie op risicovol ge-
drag”, vindt hij. „Het moedigt het
negeren van risico’s en negatieve ef-
fecten aan. Denk bijvoorbeeld aan ta-
bak en asbest.”

Net als zijn collega Van de Poel -
beide wetenschappers spraken on-
langs bij een symposium op de Uni-
versiteit Twente - constateert ook
Zandvoort dat bij de pilot de ter-
mijn waarop de schade ontstaat een
probleem is. „De gevolgen zijn
slechts deels op de korte termijn
overzienbaar en op de lange termijn
niet. Er zijn opties beschikbaar met

overzienbare en beperkte gevolgen
zoals het gebruik van niet-giftige
stoffen voor stabilisatie of het be-
heerst laten instorten van de zout-
holtes waarbij de schade aan de ‘bo-
venwonenden’ wordt vergoed.”

Sowieso, zegt Zandvoort, mag
niet zomaar worden aangenomen
dat de win-winsituatie voor Twen-
ce en AkzoNobel - goedkoop van
het afval af zijn voor Twence en
gunstige omgang met aansprake-
lijkheid voor instortende zouthol-
tes voor AkzoNobel - ook voor de
maatschappij als geheel het meest
gunstig is. „De problemen van het
gevaarlijke verbrandingsafval en de
instabiele zoutholtes moeten in eer-
ste instantie afzonderlijk be-
schouwd worden”, vindt Zand-
voort. De mogelijke langetermijnge-
volgen maken de optie om zouthol-
tes met dit afval te stabiliseren in
feite ongewenst, concludeert Zand-
voort. „Het creëert een onzeker risi-
co op een onherstelbaar gevolg, op
lange termijn. Aansprakelijkheid
kan daarvoor niet werken, want
wie moet je over duizend jaar aan-
spreken? Bovendien zijn er alterna-
tieven. De oplossing van AkzoNo-
bel moet daarom worden uitgeslo-
ten.”

Gemeenten
De filosoof vindt het vreemd dat
de aandeelhouders van Twence -
de Twentse gemeenten - zich zo
stil houden. Die zijn immers ver-
antwoordelijk voor het ontstaan
van het gevaarlijke afval. ,,Het lijkt
erop dat ze die problemen groten-
deels onder de mat schuiven. ‘Gaat
u maar rustig slapen’, lijken ze te
zeggen.”`

‘Bestuurlijke
samenwerking is niet
aan de orde’
Tonnie Busscher CDA Tubbergen

‘Gaat u maar
rustig slapen
lijken gemeen-
ten te zeggen’
Henk Zandvoort,
professor ethiek en
technologie

! ! !

Gif in zoutholtes:
‘Doe het niet!’

! ! !

CDA
verdeeld
over fusie

over duizend jaar?’
! De zoutholtes die met vliegas gestabiliseerd zouden moeten worden, bevinden zich nabij de installatie van Twence. foto Emiel Muijderman

Santé-Santé en
Ten Velde: goud
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9 NAWOORD – DOOR ALFONS UIJTEWAAL 

Naar een moraal van de ondergrond  
Samenvatting van, toelichting bij & commentaar op Mind the Gap! 
Door Alfons Uijtewaal en Margarita Amador, Stichting Huize Aarde, 12 december 2015 
 
Kennisuitwisseling en debat zijn in het belang van het maatschappelijke 
besluitvormingsproces rond het gebruik van de Nederlandse c.q. Twentse 
ondergrond als opslagmedium voor gevaarlijk afval. Dit besluitvormingsproces 
vangt naar verwachting begin 2016 aan in de gemeente Enschede met een 
inspraakronde over de wijziging van het bestemmingsplan Boeldershoek, alwaar 
als proef de eerste drie instabiele cavernes met afval gevuld zouden moeten 
worden. Er bestaat wereldwijd geen ervaring met het stabiliseren van 
zoutcavernes met risicovol afval. Voordat knopen worden doorgehakt dienen 
antwoorden gezocht te worden op vragen als: zijn de gevaren bij alle betrokkenen 
in beeld? Wegen de risico’s die we met dit experiment nemen op tegen de risico´s 
die we proberen te verminderen? Kunnen wij de volgende generaties met een 
dergelijke onherstelbare situatie opzadelen? 

Gezien de complexiteit, risico’s en belangen is inbreng vanuit meerdere vakdisciplines 
nodigi. Verwerking van afval in de ondergrond is volgens enkele auteurs in een 
internationaal geologisch tijdschrift tegenwoordig geen pure geologische en 
technologische en kwestie meerii. Ook sociaal-politieke aspecten zijn van belang in de 
besluitvorming. De auteurs pleiten voor openheid en transparantie, waaronder volledige 
informatie over de samenstelling van het afval en de vereisten voor veilige 
ondergrondse opslag. Ze bevelen een nationaal debat en consultatie aan. Daarnaast 
zou de bevolking actief betrokken moeten worden en invloed moeten hebben op de 
besluitvorming 

In Nederland/Twente wordt slechts gedeeltelijk voldaan aan dergelijke criteria voor goed 
bestuur. Bewoners, ambtenaren en politici op lokale, regionale en nationale schaal, zijn 
hier allen volledig afhankelijk van de informatie die de belanghebbende bedrijven o.a. 
over de giftigheid van de vulstof beschikbaar stellen. De Vereniging tot Behoud van 
Twekkelo kreeg in 2012, als antwoord op een vraag over de ingrediënten van de vulstof, 
enkel te horen dat het „metalen” bevat. In april 2015 stond in de concepttekst voor de 
herziening van het bestemmingsplan Boeldershoek, en vervolgens op de voorpagina 
van de regionale krant TC Tubantia, dat het om “ongevaarlijk afval” gaat. En tijdens 
deze conferentie krijgen we te horen dat het aandeel giftige bestanddelen in de vulstof 
niet meer dan 2% bedraagt. Dat lijkt weinig, maar is nog altijd 2.600.000 liter o.a. 
dioxinen en furanen bevattende gifstoffen per caverne. 
 
Dioxinen en furanen zijn de meest giftige stoffen die de mens heeft geproduceerd. De 
Gezondheidsraad en wetenschappers wijzen er keer op keer op dat dergelijke stoffen in 

NB op 14 december 2015 hebben de betrokken bedrijven besloten van de proef af te zien omdat 
maatschappelijk draagvlak snel afnam. Desondanks is het zinvol antwoorden op dergelijke 
vragen te formuleren, omdat herhaling van een vergelijkbaar initiatief niet is uit te sluiten. 
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uiterst lage concentraties (een miljoenste deel van een gram) ondermeer de 
ontwikkeling van het embryo kunnen verstoren of kankers kunnen veroorzaken. Het zijn 
stoffen die in het organisme ophopen en in een cocktail samenwerken. Dat geldt ook 
voor andere organische verbindingen en zware metalen in het afval. Ze hebben 
daardoor in feite geen minimale effectdrempel. In de milieukunde geldt daarom dat alles 
wat in direct contact komt met dergelijk afval ook als gevaarlijk afval beschouwd moet 
worden: verpakkingen, leidingen, pekel, in de gevulde caverne vallend kleisteen. 
 
Chemicus Dr. Roland Weber, een POP’s consultant uit Schwäbisch Gmünd in 
Duitsland, gaat tijdens zijn presentatie verder in op de hormoonverstorende (endocrine 
disrupting) werking van deze verontreinigingen. Voor de duidelijkheid, Weber spreekt 
over “fly ashes”, en doelt daarmee op vliegas, ketelas, rookgasreinigingsresidu en 
filterkoek tezamen. Al deze afvalstromen van het verbrandingsproces zijn geselecteerd 
voor de Twentse stabilisatie-pilot.  

Ook milieuchemicus professor emeritus Lucas Reijnders van de UvA, die de 
conferentie niet kon bijwonen maar zijn visie per mail heeft medegedeeld, stelt dat we 
ervan uit moeten gaan dat de giftige ingrediënten in vliegas e.d. nimmer hun giftigheid 
kwijtraken, waardoor de eisen voor de opslag van deze vulstoffen strenger dienen te 
zijn dan voor radioactief afval. 
 
Dr. Ir. Wolfgang Minkley, van IfG Leipzig, laat in zijn lezing zien dat steenzout als 
ondoordringbaar bekend staat. Buiten dat de instabiele cavernes deels niet meer over 
een beschermend zoutdak beschikken en in direct contact komen met het 
bovenliggende zwakkere kleisteen, is ondoordringbaarheid van zout geen regel. Bekend 
is dat steenzout onder hoge druk vloeibaar wordt (hoe dieper hoe meer druk, hoe hoger 
de temperatuur, hoe viskeuzer het steenzout). Iedere zoutcaverne zal daarom (indien 
diep gelegen) op korte of (ondiep gelegen) op lange termijn dichtgedrukt worden. 
Gedurende dat proces kan de inhoud via scheuren en lekkende leidingen naar buiten 
gedrukt worden. Dat ondiep gelegen (koud) steenzout door man-made en natuurlijke 
spanningen ook op kortere termijn via porie-vorming doordringbaar kan worden, is pas 
onlangs in het veld aangetoondiii. Het is om deze onbetrouwbaarheid van steenzout dat 
de provincie Drenthe de verwerking van gevaarlijk afval in zoutlagen expliciet afwijst. 
Zowel de diepere als de minder diep gelegen zoutkoepels beschouwt men als 
ongeschikt voor de opslag van stoffen van welke aard dan ookiv. 
 
In weerwil van deze onbetrouwbaarheid van steenzout probeert Akzo reeds vanaf 
halverwege de 70-er jaren gevaarlijk afval in diepe (Groningse) zoutcavernes op te 
slaanv. Omdat afval in cavernes bij calamiteiten (zoals aardbevingen) niet 
terugneembaar is, werd dit plan toen door de politiek afgewezen. Toch pleitte Akzo in 
de 80-jaren opnieuw voor het gebruik van stabiele (!) cavernes voor afval. 
Terugneembaarheid bleef evenwel tot op heden het belangrijkste criterium voor de 
overheid om dit niet toe te laten. In 2009 gaf de instabiliteit van enkele tientallen 
Twentse cavernes de aanleiding voor een uitzondering op dit criterium. Maar wie zegt 
dat een geslaagde stabilisatie met gevaarlijk afval in Twente niet ook deuren opent voor 
het gebruik van andere cavernes voor dergelijk afval? En door wie, hoe en wanneer 
wordt bepaald of de pilot geslaagd is?  
Dienen we ook hier op de bedrijven af te gaan? Uit de Milieueffectrapportage voor de 
Pilot Stabilisatie Cavernes Twente 3.0 (okt 2013) valt af te leiden dat reeds gedurende de 
6 à 7 jarige proefperiode met de verwerking van restproducten van 
afvalverbrandingsinstallaties in drie cavernes hoge financiële opbrengsten behaald 
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kunnen worden. Twence spaart ongeveer 25 miljoen euro aan opslag- en 5 miljoen euro 
aan vervoerskosten uit. AkzoNobel genereert zo’n 40 miljoen euro aan inkomsten. Deze 
gunstige financiële vooruitzichten maken onbevooroordeelde inschatting van risico’s, 
van het verloop, en van de uitkomsten van de proef, onwaarschijnlijk. 
 
Ir. Marinus den Hartogh van AkzoNobel Hengelo, meldt tijdens zijn voordracht dat de 
bedrijven alle aansprakelijkheid nemen voor hun activiteiten. Professor Dr. Henk 
Zandvoort van de Technische Universiteit Delft, legt tijdens zijn presentatievi (en verder 
in de gegeven referenties) uit dat Europese regels BV’s en hun aandeelhouders van 
hun volledige aansprakelijkheid ontheffen, wanneer de bedrijven de activiteiten volgens 
de nodige vergunningen hebben verricht. Volledige aansprakelijkheid vervalt ook 
wanneer de bedrijven de schade, met de op het moment van de activiteit geldende 
stand der techniek, niet hadden kunnen voorzien. Deze ontheffing van volledige 
aansprakelijkheid speelt volgens Zandvoort risico-nemend gedrag in de hand. Hij 
betoogt dat beperkte aansprakelijkheid onderzoek naar risico’s en schade ontmoedigt, 
en onwetendheid en negatie van risico’s en schade aanmoedigt. Het ontbreken van 
volle aansprakelijkheid betekent ook dat de burger altijd voor een aanzienlijk deel van 
de gevolgen opdraait (private baten versus publieke kosten). 

Om reden van de beperkte aansprakelijkheid van Akzo; en omdat het zinloos is Twence 
en de andere publieke vulstof-leverende afvalverwerkingsbedrijven verantwoordelijk te 
houden (de burger draait toch voor de kosten op); én omdat Akzo door deze 
samenwerking met Twence e.a. de verantwoordelijkheid deels bij de publieke sector 
neerlegt, zouden volgens Zandvoort alle  betrokken bestuurders, bewindsmannen en -
vrouwen, politici en adviseurs persoonlijk verantwoordelijk gesteld moeten kunnen 
worden. 

Zandvoort concludeert verder dat de geboden oplossing van Akzo en Twence moet 
worden uitgesloten, omdat a) in deze pilot de aansprakelijkheid wettelijk (deels 
gevrijwaarde BV’s, en Twence e.a. als publieke bedrijven) en praktisch (niemand is na 
lange termijn nog aansprakelijk te stellen) niet goed kan worden vastgelegd; en b) 
omdat er minder risicovolle alternatieven beschikbaar zijn waarvan de aansprakelijkheid 
wèl vast te leggen is. 

Professor Dr. Ir. Geo-engineering Timo Heimovaara van de Universiteit Delft, tevens lid 
van de Technische Commissie Bodem, was als spreker uitgenodigd maar van mening 
dat hij niet aan de conferentie kon bijdragen omdat zijn vakgroep gefinancierd wordt 
door AkzoNobel. Desondanks deelt hij op persoonlijke titel zijn visie en voor de 
conferentie belangrijk advies per mail. Hij stelt dat wij als samenleving tot nu toe altijd 
spijt hebben gehad van een beslissing in het verleden om afval in de bodem te bergen. 
“Daarom is er regelgeving ontstaan om dit te voorkomen. Echter keer op keer komen er 
initiatieven om dit toch weer te doen omdat dit economisch de voordeligste optie is. 
Historie laat zien dat dit voordelig is voor de ondernemer, de lasten worden vrijwel altijd 
afgewenteld op de maatschappij op de lange duur”.  

Heimovaara vraagt zich af hoe de mijnbouwer de maatschappij compenseert voor 
eventuele toekomstige schade. “Wat een lastig punt zal blijven is het leggen van de 
lasten voor schade in de toekomst”. Volgens hem zal het beletten dat schade wordt 
afgewenteld op de maatschappij in de discussie centraal moeten staan. “Het openbaar 
bestuur zou een heldere afweging moet maken waarin de nut en noodzaak discussie 
afgebakend moet worden. Dan kunnen alternatieven worden afgewogen”. 

Professor Dr. Ir. Ibo van de Poel, eveneens van de Technische Universiteit Delft, gaat 
tijdens zijn voordracht daar dieper op in (v.d. Poel heeft zijn presentatie na de 
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conferentie op basis van voortschrijdend inzicht aangepast). Hij stelt dat de bevolking 
onderdeel is van het experiment, en dat lessen vaak pas worden geleerd als het te laat 
is. Hij somt tijdens zijn voordracht, en in een later opgestuurde toelichting, een aantal 
voorwaarden op waar een maatschappelijk verantwoorde pilot in Twente aan zou 
moeten voldoen:  

• degenen die gevolgen kunnen ondervinden zouden mee moeten kunnen beslissen 
over de monitoring, evaluatie, aanpassing en stopzetting van het experiment;  

• baten kunnen niet bij anderen terechtkomen dan bij degenen die primair de risico’s 
lopen (de omwonenden);  

• de partij die de monitoring en het wetenschappelijk onderzoek doet zou geen 
(economisch) belang moeten hebben bij bepaalde uitkomsten;  

• een “lock-in” van een bepaalde techniek dient voorkomen te worden door andere 
opties open te houden. Van de Poel vraagt zich in dat verband af of er wel 
voldoende naar alternatieven is gekeken.  

Naast deze genoemde voorwaarden, waar de Twentse pilot vooralsnog niet aan 
voldoet, geeft van de Poel meerdere redenen om niet te willen kiezen voor een 
oplossing waarbij gevaarlijk afval wordt gebruikt:  

• het rijk gaat over de ondergrond, waardoor de bewoners niet mee kunnen beslissen;  
• risico’s liggen deels in de toekomst, waardoor toekomstige bewoners niet om een 

mening gevraagd kunnen worden;  
• bewoners kunnen zich niet uit het experiment terugtrekken;  
• schade is niet omkeerbaar;  
• monitoring is niet of onvoldoende onafhankelijk;  
• langdurige monitoring is niet voorzien en voorkomt geen schade;  
• het afval is niet terugneembaar, terwijl dit afval een potentieel grote waarde 

vertegenwoordigt;  
• er zijn veiligere alternatieven;  
• er is nog voldoende bedenktijd voordat de cavernes inzakken. 

Om reden van de onomkeerhaarheid van schade denkt ook vd Poel aan compensatie. 
Hiertoe zou een waarborgfonds ingesteld kunnen worden waar een deel van de 
opbrengsten (van bijv. opslag van afval) ingaan. Hieruit kan ook onafhankelijke 
monitoring en dataverzameling betaald worden. 

Tenslotte, Lucas Reijnders acht vliegas e.d. niet nodig voor de stabilisatie van de 
cavernes. Het motief van de keuze voor deze toepassing is volgens hem puur van 
economische aard; een motief dat niet opweegt tegen de risico’s die genomen worden. 
Volgens Roland Weber start Zwitserland met terugwinnen van zink, lood, koper en 
cadmium uit vliegas. Er is dus ook een economische reden om verbrandingsafval niet toe 
te passen.  
De tijd is rijp dat overheden, bedrijven en kennisinstellingen, in de woorden van inleider 
Ir. Robert Geerts, “met een kritische houding en met volle verantwoording”, werkelijk 
innovatieve antwoorden zoeken op de neveneffecten van achterhaalde technieken als 
zijnde afvalverbranding en ondergrondse zoutwinning. 
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- Egbert van Hattem en zijn collega’s van de UT Wetenschapswinkel, en Peter 
Timmerman en collega’s van UT Studium Generale. Dank Egbert en Peter voor jullie 
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i Voor deze conferentie zijn daartoe zorgvuldig enkele onafhankelijke deskundigen uit binnen- en buitenland 
geselecteerd. Later bleek dat IfG uit Leipzig in het verleden wel diensten aan AkzoNobel heeft verricht. 
ii Chapman en Hooper 2012 in Proceedings of the Geologists’ Association. 
iii Chanbarzadeh S et al. Deformation-assisted fluid percolation in rock salt, 27 november 2015, Science. 
iv Structuurvisie Ondergrond Drenthe 2.0 (2013). 
v Damveld H 1994, Kernafval in zee of zout, Greenpeace. 
vi Henk Zandvoort heeft zijn presentatie na de conferentie op basis van voortschrijdend inzicht aangepast. 


