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Interview

Het knappen van een vergistingssilo in Lellens (Gr) op 29 juli jl. geeft onterecht een negatief beeld van betonnen silo’s,
stelt Antoon Appel, directeur van Appel Bouw. Volgens hem wordt het hoog tijd dat – vergelijkbaar met mestsilo’s - ook
vergistingssilo’s onder een BRL vallen. “Alleen dat biedt meer garanties op de kwaliteit.”

Op 29 juli knapte er een betonnen mestsilo in het Groningse Lellens. De silo maakte onderdeel uit van een vergistingsinstallatie en
deed dienst als opvang van digestaat en als navergister. De ravage was enorm en brokstokken werden op 85 meter van de silo
gevonden. 2.000 m3 mest liep weg over het bedrijf en in de sloten, waarbij het milieu door de toepassing van het calamiteitenplan
niet is aangetast. Persoonlijke ongelukken deden zich gelukkig niet voor. Als lid van de commissie deskundigen agrotechniek – die
onder andere Kiwa adviseert – heeft Antoon Appel, directeur van Appel Bouw, zich ter plekke op de hoogte gesteld.

Wat trof u daar aan?
“Een zes meter hoge silo was geknapt. De brokstukken
hebben ook een stal en een stalen mestsilo beschadigd.
Aan de wijze waarop de brokstukken er bij lagen, zou je
kunnen concluderen dat de silo onderaan uit elkaar is
geklapt. Het doet mij sterk denken aan een constructie-
en/of uitvoeringsfout. Een onafhankelijk bureau doet
onderzoek. Pas dan weten we zeker wat er aan de hand is
geweest.”

Hoe kan zoiets gebeuren?
“Het is bijzonder vreemd dat installaties voor het
opwekken van energie uit mest niet vallen onder BRL 2342
en BRL 2344. Mestsilo’s voldoen al twintig jaar aan deze
voorschriften. Hierbij geeft Kiwa een certificaat aan
bedrijven die aantoonbaar ervaring hebben met de bouw
van mestsilo’s. De constructieberekening wordt door Kiwa

gecontroleerd. Steekproefsgewijs worden ook de gebruikte bouwmethoden en materialen op de bouwplaats en op kantoor
gecontroleerd. De bewerkte mest in vergistingssilo’s, het zogenoemde digestaat, wijkt in samenstelling niet veel af van normale
mest. Silo’s waarin dit spul zit, zouden aan dezelfde regels moeten voldoen als mestsilo’s. Het staat ondertussen ook vast dat het
bedrijf dat de geknapte silo heeft gebouwd niet in het bezit is van het BRL 2342-certificaat.”
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U stelt dat de vergistingssilo’s onder dezelfde BRL moeten
vallen als mestsilo’s. Is het niet beter om een aparte BRL
op te tuigen voor dit soort silo’s?
“Dat is mijns inziens niet nodig. De huidige twee BRL’s zijn
ook goed bruikbaar voor vergistingssilo’s. Wel moet er een
aparte regeling toegevoegd worden waarin zaken geregeld
worden over het affakkelen van gas en
gasdetectieapparatuur. Ook moeten er zaken opgenomen
worden over het gebruik van de silo. Ik denk bijvoorbeeld
aan het uitvoeren van laswerkzaamheden bij zo’n silo. Dat
mag niet. Een vergistingssilo is nooit voor 100 procent
gasdicht, dus vuur en vonken in de omgeving zijn uit den
boze.”

Wat moet er nog meer veranderen?
“Grote en gevaarlijke installaties moeten beter
gecontroleerd worden. Het liefst onder de genoemde BRL-
certificaten. Ook een verbeterd en verscherpt toezicht door Kiwa vooraf en tijdens de bouw zal veel problemen voorkomen. Voor
complexe installaties is een aparte certificering noodzakelijk.”

Betonnen silo’s zijn veilig?
“Jazeker. In Nederland zijn duizenden silo’s geplaatst. Zelfs afgedekte betonnen silo’s gaan 50 tot 60 jaar mee. Heel veel langer
dus dan stalen silo’s. Wel moeten silo’s die ouder zijn dan twintig jaar regelmatig worden gecontroleerd. Met wat extra onderhoud
gaan deze silo’s nog zeer lang mee."

Lees ook: ‘Constante verdichting is voordeel van elementen’
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