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Hydrochemie en natuurlijke afbraak in lekwater uit 
vuilstortplaatsen in de tropen 

 
 
 
 
 
Samenvatting 
Het storten van huisvuil wordt nog steeds op grote schaal toegepast in de tropen, vaak zonder 
speciale maatregelen om vervuiling van het milieu te voorkomen. De hoeveelheid lekwater 
die uit een vuilstort stroomt, en de chemische samenstelling ervan, vertonen een grote variatie 
die voor een groot deel bepaald wordt door de geometrie van de belt, de ouderdom van het 
afval, de neerslag, de luchtvochtigheid en de temperatuur. In de tropen variëren de 
weersomstandigheden sterk met de seizoenen; hiermee moet rekening gehouden worden bij 
de controle op lekwater. Een combinatie van fysische, chemische en microbiële processen kan 
bijdragen aan verontreinigende afvalstromen vanuit een vuilstort; een beter begrip van deze 
processen is nodig voor een goed beheer van de vuilstort. 
 In dit proefschrift wordt in het bijzonder gekeken naar (a) de kenmerken van lekwater, de 
veranderingen in samenstelling over de seizoenen en de invloed op het oppervlaktewater en 
het grondwater, (b) de door micro-organismen uitgevoerde transformaties van stikstof en de 
afbraak van fenolen in het lekwater, en (c) seizoensveranderingen in de microbiële 
gemeenschappen en beoordeling van hun vermogen tot natuurlijke afbraak. 
 Hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding in de problematiek van afvalbeheer, met 
bijzondere aandacht voor de praktische problematiek van huishoudelijk afval in Indonesië en 
daarmee verbonden sociale aspecten. Ook worden de algemene kenmerken van lekwater uit 
vuilstorten beschreven en de hydrochemische parameters die vaak gebruikt worden om 
percolaten te karakteriseren en te beoordelen. Microbiële aspecten van de vorming van 
lekwater en de afbraak van vervuilende stoffen worden geïntroduceerd, vooral met betrekking 
tot de stikstofcyclus en de biodegradatie van fenolische verbindingen. Ook worden de 
onderzoekslocaties, de onderzoeksvragen en de gebruikte methodes in dit hoofdstuk 
gepresenteerd. 
 In hoofdstuk 2 wordt het bovengronds lekwater van de vuilstort Jatibarang, nabij 
Semarang bestudeerd en de invloed daarvan op een nabije rivier. Het ging daarbij vooral om 
de seizoensvariatie in de samenstelling van het lekwater en het optreden van natuurlijke 
afbraak. De mogelijkheden voor natuurlijke afbraak en de bijdrage van biodegradatie langs 
het stroompad naar de rivier werden maandelijks gemeten op basis van een reeks 
lekwaterparameters zoals het gehalte organische stof en redox-gerelateerde componenten. 
Elektrische geleidbaarheid en de concentraties van BOD, COD, opgelost organisch stikstof, 
ammonium, sulfaat en calcium waren gedurende het droge seizoen hoger (tot een factor 2,3) 
dan in het regenseizoen. 
 De verblijftijd van afvalwater in het systeem van basins waardoor het lekwater stroomde, 
was minder dan 70 dagen. Veldmetingen lieten zien dat er gedurende deze periode amper 
enige afbraak van organische stof en ammoniumverwijdering plaatsvond (minder dan 25%). 
Echter, de potentie voor biodegradatie van organische stof en ammoniumverwijdering werd 
duidelijk aangetoond in proeven gedurende 700 dagen in het laboratorium (meer dan 65% 
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verwijdering). Er werd geen significante invloed van lekwater op de kwaliteit van het 
rivierwater geconstateerd, maar de aanwezigheid van zware metalen en coliforme bacteriën 
moet op de lange termijn in de gaten gehouden worden. Verdunning was het belangrijkste 
proces dat verdwijnen van verontreiniging bepaalde, maar dit is geen optimaal 
afbraakmechanisme omdat verdunning niet de absolute hoeveelheid van verontreiniging in de 
rivier vermindert. 
 Ammonium is een van de belangrijkste toxicanten in lekwater en een kritische component 
op de lange termijn. Lekwater van de Jatibarang vuilstort bevat ammonium in concentraties 
variërend van 376 tot 929 mg stikstof per liter. Het grote verschil in de stikstofflux tussen het 
natte en droge seizoen bemoeilijkt de controle op de biologische stikstofverwijdering uit het 
lekwater van de vuilstort. Een beter begrip van de seizoensvariatie in de potentie voor 
stikstofmineralisatie, nitrificatie, denitrificatie en anammox in het lekwater zou kunnen helpen 
om het beheer van de vuilstort te verbeteren en te voorkomen dat het oppervlaktewater 
verontreinigd wordt met ongecontroleerde lozingen van lekwater met hoge concentraties van 
het toxische ammonium. Daarom werden in hoofdstuk 3 de potenties voor stikstofomzettingen 
bepaald. Monsters genomen uit hetsysteem van basins voor opvang van bovengronds lekwater 
gedurende een aantal seizoenen werden gebruikt om synthetische media te inoculeren in het 
laboratorium. De aerobe capaciteit voor ammoniumoxidatie (< 0.06 mg N L-1 h-1) was 
honderd keer lager dan die van de ammonificatie en anaerobe stikstofomzettingsprocessen, 
die onderling vergelijkbaar waren. Effecten van het seizoen werden alleen waargenomen voor 
aerobe nitrificatie en anammox, en deze effecten waren relatief gering. Over het geheel 
genomen was de potentie voor volledige nitrificatie in het lekwater van Jatibarang het laagst 
van alle stikstoftransformatieprocessen. Om de kwaliteit van het lekwater te verbeteren en een 
aanvaardbaar niveau van anorganisch stikstof te bereiken voor lozing op de rivier de Kreo, 
moet een tweestaps aeroob/anaeroob systeem bekeken worden, waarin beter gebruik gemaakt 
wordt van het huidige systeem voor opvang van bovengronds lekwater. Biologische 
stikstofverwijdering via nitrificatie van ammonium, gevolgd door denitrificatie van nitraat 
wordt vaak geadviseerd voor de behandeling van lekwater uit een vuilnisbelt met hoge 
ammoniumconcentraties, en dit is ook van toepassing op Jatibarang. 
 Natuurlijke afbraakprocessen zijn afhankelijk van de gezamenlijke potenties van micro-
organismen om verontreinigingen af te breken onder de gegeven omstandigheden. 
Biodegradatie is vaak het primaire mechanisme voor verwijdering van contaminanten uit een 
verontreinigd watervoerend pakket in de ondergrond. Daarom stelde ik me in hoofdstuk 4 ten 
doel om meer inzicht te verwerven in de dynamiek en de diversiteit van microbiële 
gemeenschappen betrokken bij natuurlijke afbraak, en hun mogelijkheden om giftige 
organische verbindingen, zoals fenolen, af te breken. Met deze kennis zou het mogelijk 
moeten worden om de microbiële processen beter te voorspellen en hun bijdrage te verhogen. 
De temporele variatie in de microbiële gemeenschappen van Jatibarang werd bestudeerd door 
profielen te maken op basis van gelelectroforese met een denaturerende  (DGGE) en 
deze in verband te brengen met de hydrochemie. De aanwezigheid van anaerobe afbrekers van 
aromaten werd vastgesteld met een kweek-onafhankelijke PCR-benadering gericht op het 
aantonen van het bamA gen, dat codeert voor een enzym betrokken bij de anaerobe benzoyl-
CoA-afbraakroute. Ook werd de feitelijke potentie voor aerobe en anaerobe fenolafbraak 
bepaald in cultures. Voor bijna alle monstertijdstippen tussen het droge seizoen van 2004 en 
het natte seizoen van 2006 werd een hoge diversiteit waargenomen met in het algemeen meer 
dan 20 bandjes in de DGGE-profielen. De gemeenschapsprofielen varieerden tussen de 



Samenvatting  

127 
 

tijdstippen, maar nauwkeurige bestudering leerde dat ze niet compleet veranderden en dat de 
meeste bandjes aanwezig bleven op elke tijdstip. Echter tussen het natte seizoen van 2006 en 
het droge seizoen van 2007 was er een plotselinge terugval in microbiële diversiteit. Langs het 
stroompad van de belt naar de rivier werden verschuivingen in de microbiële gemeenschap 
waargenomen. Monsterplaatsen bij het begin van het stroompad lieten vaak een grote 
gelijkenis zien in de profielen, onafhankelijk van het jaar of het seizoen. De gemeenschappen 
halverwege het stroompad leken nog behoorlijk veel op die aan het begin, maar hadden een 
aantal extra bandjes. De profielen dicht bij de rivier en in de rivier waren in het algemeen 
meer verschillend van degene eerder in het stroompad, ondanks het feit dat ze een aantal 
bandjes daarmee gemeenschappelijk hadden. BamA genen werden op allerlei tijdstippen en 
plaatsen gevonden, maar restrictieanalyse liet zien dat de diversiteit van aromatenafbrekers 
laag was. Met kweekexperimenten in het laboratorium werd aangetoond dat micro-
organismen in staat waren om fenol te verwijderen met een efficiëntie tot 70%, binnen 60 
dagen incubatie onder sulfaat- en nitraatreducerende condities. Veldgegevens lieten zien dat 
afbraak van fenol en organische fenolische verbindingen mogelijk plaatsvindt onder 
sulfaatreducerende condities. 
 In hoofdstuk 5 werd een andere vuilstort bestudeerd, de Keputih-vuilstort in Surabaya, 
dicht bij de kust van Java. Deze vuilstort wordt niet meer gebruikt sinds 2001. De aandacht 
ging vooral uit naar de kwaliteit van het grondwater onder de belt. Veldmetingen lieten zien 
dat de elektrische geleidbaarheid en de COD hoog waren, met hoge concentraties van 
ammonium, HCO3

-, SO4
2-, Fe2+ en Cl-. De meeste componenten werden ook hier significant 

beïnvloed door het seizoen, behalve COD en SO4
2-. Het grondwater in bijna alle 

grondwaterpeilbuizen rondom de vuilstort vertoonde tekenen van menging met percolaat. Op 
basis van de analyseresultaten kon ook geconcludeerd worden dat het grondwater onder de 
belt beïnvloed wordt door binnendringing van zeewater. De hoge abundantie van sulfaat in het 
grondwater betekent een grote potentie voor biodegradatie van organische verbindingen. 
 Hoofdstuk 6 geeft een algemene discussie en recapitulatie van de conclusies van het 
proefschrift. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de concentraties van ammonium en 
organische verontreinigingen in percolaten van de vuilstortplaatsen hoger zijn dan de 
Indonesische normen voor afvalwater. De hydrochemie van het lekwater in Jatibarang en 
Keputih staat sterk onder invloed van de seizoenen. Seizoenseffecten zijn een kritische factor 
bij de ontwikkelingen van een het beheersysteem voor de vuilstort. Het beheer moet gericht 
zijn op het voorkomen van verontreiniging van grondwater, beken en rivieren. De uitdaging 
wordt bemoeilijkt door de enorme seizoensvariatie in de regenval die een sterk variërende 
afstroom via het oppervlakte veroorzaakt. 
 Er kan geconcludeerd worden dat de potentie voor natuurlijke afbraak zeker aanwezig is 
in beide vuilstortplaatsen, ondanks de grote afvalstromen. Deze potentie moet optimaal benut 
worden, waarbij met het seizoen variërende factoren meegenomen moeten worden. 
Wetenschappelijke kennis over de door micro-organismen gekatalyseerde omzettingen en 
afbraakroutes kan helpen bij het ontwikkelen van optimale strategieën om verontreiniging van 
grondwater en oppervlaktewater te voorkomen. 
 
 


