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Op safari over stortplaats
Laatste jaar voor beruchte afvalberg
door ANDRÉ OERLEMANS
DORDRECHT - Nog een jaar en dan gaat de Derde Merwedehaven in Dordrecht
dicht. De laatste bergen bagger, puin en asbest worden zo gestort dat ze goed
passen in het toekomstige recreatiegebied.
Vanaf 2022 hoort de beruchte afvalberg tot het Nationaal Park de Biesbosch en krijgt
het parkschap er 60 hectare recreatieterrein bij, direct naast zwemplas De
Merwelanden. Dat wordt geen saaie egale vlakte, maar een heuvellandschap met
uitkijkpunten, vijvertjes en ruige begroeiing, zo bleek deze week tijdens de rondrit over
de stortplaats.
Raadsleden en andere nieuwsgierigen gingen in busjes 'op safari' zagen de reeën die
er nu al komen en kregen van de
directie uitleg over de laatste
stortactiviteiten en de toekomstige
Eelco Hof
inrichting. "De taluds worden al
geëgaliseerd en ingezaaid voor de
'Wel verder kijken dan
eindafwerking, want nu zijn de
benodigde machines nog aanwezig.
Crayenstein-West'
Straks niet meer," legt David van Rijn
van de Derde Merwedehaven uit.
Hoe het recreatiegebied er straks uit
komt te zien staat nog niet vast. Wel is er een globaal plan met wandel- en fietspaden
en uitkijkpunten op het hoogste 'duin' aan de rivier. Daar rijdt Van Rijn als eerste
naartoe. Het uitzicht op Sliedrecht, de rivier en de natuur van de Biesbosch is
imposant. Vanaf de bergtop wijst hij naar het depot voor baggerslib en asbest, die als
laatste volgestort zullen worden. Bij asbest gaat het om verpakt asbest, want
onverpakt asbest mag er volgens afspraak met de gemeenten en provincie niet meer
gestort worden.
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Ten tijde van die TNO Challenge was de sluiting nog gepland in 2017. Na alle
commotie over de stort van onverpakt asbest werd dat 2012. Bedrijfsmatig gezien is
de vervroegde sluiting van de stortplaats geen ramp. Veel afval komt er niet meer
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In 2008 al liet de gemeente Dordrecht belangstellenden samen met TNO diverse
plannen bedenken voor het recreatief gebruik. Die varieerden van een natuurcamping
tot een evenemententerrein voor festivals, outdooractiviteiten of een
openluchtbioscoop, een park met zonnepanelen en windmolens en een aanleghaven
voor cruiseschepen. De stortplaats zou namen kunnen krijgen als 'Dordtse
Hooglanden', 'Het Dordtse Duin' of 'de Biesbosch berg'. "Al die plannen liggen er nog
steeds," vertelt milieuambtenaar Eelco Hof. "We willen wel verder kijken dan
Crayenstein-West. Die stortplaats ligt er na het afdekken wat sufjes bij."
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binnen. In goede jaren ontving de stortplaats rond de miljoen ton afval, dit jaar wordt
er ongeveer 400.000 ton gestort. In 2012 zal dat hooguit 240.000 ton zijn. "De markt is
veranderd. Tegenwoordig wordt steeds meer afval hergebruikt of verbrand. Daardoor
voldoet het businessmodel van de Derde Merwedehaven niet meer," stelt Robbert
Brandt van provinciaal afvalbedrijf Proav. Dat verhuurt de stortplaats aan Delta. Voor
het laatste jaar zijn Proav en Delta een samenwerking aangegaan en delen ze de
opbrengsten. Als de Derde Merwedehaven eind volgend jaar sluit, blijft de poort open
voor vrachtwagens met allerlei soorten grond voor de afdeklaag. Die bestaat straks uit
een isolerende laag, een leeflaag en een vegetatielaag, zodat er geen contact meer
kan zijn met het afval.
In de tien jaar daarna moet de berg inklinken, want doordat er zoveel verschillend
stortmateriaal in zit, treden soms zettingen tot dertig centimeter op.
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