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1.1. Lijst van gebruikte afkorttngen 

ABM Aigemene Beoordelingsmethodiek van stoffen en preparaten 

Aldel Aluminium Delfzijl B.V. 

AV-beleid 

BAT 

BBT 

BEC 

BEC-l (huidige) 

BEC-l (gewijzigde) 

BEC-2 

BEES 

BFB 

BG 

BLK 

BREF 

BRZO 

BVA 

CFB 

CIW 

CVS 

dB 

d.b. 

d.s. 

(MW) e 

ECM (BREF-document) 

ELV 

ENE (BREF-document) 

ESB (BREF-document) 
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EZ 

GCN 

GFT (-afval) 

GPBV 

GWW 

IBC 

IPPC 

IVB 

KAM-handboek 

Acceptatie- en Verwerkingsbeleid 

Best Available Technique (In Nederlands BBT) 

Best Beschikbare Techniek 

Bio-energie centrale 

Bio-energiecentrale Metal Park Delfzijl die aileen witte lijst biomassa (niet 
afval) zal verwerken 

Bio-energiecentrale Metal Park Delfzijl die de gehele witte lijst biomassa 
(inclusief ook afval) zal verwerken 

Bio-energiecentrale Metal Park Delfzijl die met name gele lijst biomassa 
(maar bij uitzondering mogelijk ook witte lijst biomassa) zal verwerken 

Beslult emissie-eisen stookinstallaties 

Stationair wervelbed (vanuit het Engels: Bubbling Fluidized Bed) 

Bevoegd gezag 

Besluit luchtkwaliteit 2005 

BAT reference document 

Besluit Risico's Zware Ongevallen 

Besluit Verbranding Afvalstoffen 

Clrculerende wervelbed (vanuit het Engels: Circulating Fluidized Bed) 

Commissie Integraal Waterbeheer 

Industriele ,koelsystemen (vanuit het Engels: Cooling Systems) 

Decibel 

Droge basis 

Droge stof 

Elektrisch (vermogen) 

Economie en cross-media effecten (vanuit het Engels: Economic and cross 
media issues under IPPC) 

Emission Limited Value:: emissiegrenswaarden 

Energie efficientie (vanuit het Engels: Energy Efficiency) 

Op- en overslag bulkgoederen (vanuit het Engels: Emissions from storage of 
bulk materials) 

Evelop B.V. 

Ministerie van Economische Zaken 

generieke concentraties voor Nederland 

Groente Fruit en Tuin afval 

ge'integreerde preventie en bestrijding van verontreiniglng 

Grond- I weg- en waterbouw. 

Intermediate Bulk Container 

Integrated Polution Prevention and Control (Europese wetgeving voor best 
beschikbare technieken) 

Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer 

Kwaliteits Arbo en Milieu handboek 
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kg 

kW 

kWh 

I 

LAP 
LCP (BREF-document) 

LNV 

MEP 

m.e.r. procedure 

MER 

mg 

mm 

MMA 

MON (BREF-document) 

MTG( -objecten) 

MTR 

MW 

n.b. 

NeR 

NMP 

NRB 

PBV-objecten 

PBZO 

PJ 

RGR 

RIVM 

RWS 

RWZI 

SBZ 

SCR 

SNCR 

SOMS 

TeQ 

(MW) th 

Ton 

Trafo 

VROM 

WHO 

WI (BREF-document) 

Wm 

WT (BREF-document) 

Wvo 

Wwh 

ZEZ 

Kilogram 

Kilo Watt (= 103 Watt) 

Kilo Watt uur 

liter 

Landelijk Afvalbeheersplan 

Grote stookinstallaties (vanuit het Engels: Large Combustion Plants) 

Minlsterie van Landbouw, Natuur en Visserij 

Mllieukwaliteit Elektriciteitsproductie subsidie 

De milieueffectrapportage procedure, die van start gaat met het indienen 
van een MER-startnotitie 

Het milieueffectrapport dat de verschillende alternatieven voor de 
voorgenomen activiteiten met bijbehorende milieueffecten bespreekt en 
vergelijkt 

Milligram (10-3 gram) 

Millimeter (10-3 meter) 

Meest Milieuvriendelljke Alternatlef 

Monitoring 

Maximaal Toelaatbare Geluidssterkte 

Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau 

Mega Watt (= 106 Watt) 

Natte basis 

Nederlandse Emissie Richtlljn Lucht 

Nationaal Milieubeleidsplan 

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 

Plan Bodembeschermende Voorzieningen 

Preventie Beleid Zware Ongevallen 

Peta Joule (= 1015 Joule) 

Rookgasreiniging 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

Rijkswaterstaat 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 

Speciale beschermingszone 

Selectieve Catalytische Reductie 

Selectieve Niet-Catalytische Reductie 

Strategienota Omgaan Met Stoffen 

Toxlsche equivalent 

Thermisch (vermogen) 

1000 kilogram (106 gram) 

Tra nsformator 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelljke Ordening en Milieu 

World Health Organisation 

Afvalverbranding (vanuit het Engels: Waste Incineration) 

Wet milieubeheer 

Afvalver-/ bewerking (vanuit het Engels: Waste Treatment) 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

Wet op de Waterhuishouding 

Zeer Ernstige Zorg 
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1.2. Verklarende woordenlijst 

Best Available 
Techniques (BAT) 

Bevoegd gezag 

Biomassa 

C02-equivalent 

Compartiment 

Condensor 

Dioxinen 

Emissie 

Eural 

Gele lijst biomassa 

Geluidsbelasting 

Geluidsimmissie 

Grenswaarde 

Immissie 

IPPC 

Meest Milieuvriendelijke 
Alternatief 

MER en m.e.r. procedure 

Milieueffect 

Best Available Techniques, oftewel best beschikbare technieken 
(BBT). Het toepassen van nageschakelde technieken die naar de 
stand van de techniek het meest doeltreffend zijn en die tegelijk uit 
economisch oogpunt voor de gebruiker haalbaar zijn 

Het overheidsorgaan dat de (wettelijke) bevoegdheid heeft om op 
bijvoorbeeld een vergunningaanvraag (met MER) te beslissen 

De biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en 
residuen van de landbouw (met inbegrip van plantaardige en 
dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, 
alsmede de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en 
huishoudelijk afval 

Eenheid waarin het opwarmingsvermogen van broeikasgassen 
wordt uitgedrukt 

Deel van het stort dat voor de beheersbaarheid van de in dat deel 
gestorte afvalstoffen is afgezonderd van overige delen van het 
stort 

Apparaat dat bestaat uit een vat, met daarin een pijpenbundel 
waardoor koelwater stroomt. Hierdoor condenseert de stoom in het 
vat 

De gehele groep polychloordibenzo-p-dioxines (PCDD) en 
Polychloordibenzofuranen (PCDF) 

Hoeveelheid stof(fen) of andere agentia, zoals geluid of straling, 
die door bronnen in het milieu wordt gebracht 

De Europese afvalstoffeniljst (op basis van, 2000/532/EG, 
laatstelijk gewijzigd met 2001/118/EG). Het is een samenvoeging 
van de Europese afvalstoffencatalogus en de Europese lijst van 
gevaarlijke stoffen. Met de Eural is het onderscheid tussen 
gevaarlijke en niet gevaarlijke afvalstoffen in de Europese Unie 
geharmoniseerd en gekoppeld aan de Europese regelgeving voor 
gevaarlijke stoffen en preparaten. De Eural is een uitwerkingen van 
de Kaderrichtlijn afvalstoffen (75/442/EEG) en de Richtlijn 
gevaarlijke afvalstoffen (91/698/EEG). In Nederland is de Eural 
ge'implementeerd met de Regeling Europese afvalstoffenlijst, die 
het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Baga) vervangt. 
(Bron: www.aoo.nl) 

Biomassa die niet de status van schone biomassa bevat conform 
het Besluit Verbranding Afvalstoffen (BVA) 

De grootheid op grond waarvan getoetst wordt aan wettelijke 
regels betreffende geluidhinder, de etmaalwaarde van het 
equivalent geluidsniveau in dB(A) 

Het geluid ter plaatse van een waarneempunt, bijvoorbeeld een 
woning in de omgeving van een industrieterrein 

Milieukwaliteitseis die - al dan nlet op termijn - in acht genom en 
moet worden (overschrijding is niet toegestaan) 

Concentratie op leefniveau 

De IPPC-richtlijn (96/61/EG) verplicht de lidstaten van de EU om 
grote milieuvervuilende bedrijven te reguleren middels een 
integrale vergunning gebaseerd op de beste beschikbare 
technieken (BBT). In Nederland zijn al belangrijke delen van de 
richtlijn in de Wet milieubeheer (Wm) en in de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren (Wvo) ge'implementeerd. Om een 
nauwkeuriger implementatie van de richtlijn in genoemde wetten 
te bereiken worden deze medio 2005 nader aangepast. (Bron: 
www.infomil.nl) 

Combinatie van die varianten voor de voorgenomen activiteit die 
leiden tot de beste bescherming van het milieu 

MER is het milieueffectrapport dat het 

Het effect dat een activiteit heeft op een bepaald milieuthema. 
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Milieuthema 

Nulalternatief 

PCB's 

Referentiesltuatie 

Schone biomassa 

Som van zware metalen 

Startnotitie 

Streefwaarde 

Toxlsch 

Uitvoeringsvarianten 

Verspreidingsmodel 

Verwachtingswaarde 

Voorkeursalternatief 

Voornemen en 
voorgenomen 
activiteiten 

Witte lijst blomassa 

Zuivere biomassa 

Thema's met een eigen wettelijk kader. Dit zljn lucht, geur, geluid, 
verkeer, water, bodem, reststoffen, externe veiligheid, ecologie. 

De situatie die ontstaat als de voorgenomen activiteit(en) of 
varianten niet uitgevoerd worden: de referentiesituatie. 

PCB's is een verzamelnaam voor een vrij uitgebreide familie (209 
leden) van glftige stoffen. Een beperkt aantal hiervan (11 leden) 
heeft met dioxlne vergelijkbare giftige eigenschappen. De letters 
PCB staan voor polychloorbifenyl 

De huidige situatie inclusief autonome ontwikkelingen in de 
omgeving van de voorgenomen activiteit(en). 

Producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit plantaardlg 
landbouw- of bosbouwmateriaal dat gebruikt kan worden als 
brandstof om de energetlsche inhoud ervan te benutten, alsmede 
organische afvalstoffen uit land- en bosbouw, 
levensmiddelenindustrie, papier en pulpproductie, kurkafval, en 
houtafval dat geen gehalogeneerde organische verbindingen of 
zware metalen bevat. 

Antimoon, arseen, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, 
mangaan, nikkel, thallium, vanadium 

De notitie waarmee een initiatiefnemer het voornemen voor een 
bepaalde MER-plichtige activiteit aan het bevoegd gezag bekend 
maakt. Met de inleiding van de startnotitie start de m.e.r.
procedure 

Milieukwaliteitsniveau waarbij de kans op als nadelig gewaardeerde 
effecten verwaarloosbaar wordt geacht 

Giftlg; eigenschap van een chemische stof berustend op een 
verstoring van fysiologische functies in levende organismen 

Variaties op deelaspecten van de voorgenomen activiteit waardoor 
wellicht andere effecten op het milieu plaats kunnen vinden maar 
hetzelfde doe I wordt bereikt. 

Model waarmee de verspreiding (van luchtverontreiniglng) wordt 
voorspeld 

De emlssiewaarde, waarvan de inltlatiefnemer verwacht, dat deze 
met de te bouwen installatie over een jaar gemiddeld gerealiseerd 
zal worden 

Dit is die combinatie van varianten voor de realisatie van de 
voorgenomen activiteit die de voorkeur geniet van de 
initiatiefnemer na het volledig in kaart brengen van aile 
milieueffecten van de voorgenomen activiteit en varianten. 

Het voornemen in dit MER bestaat uit het realiseren van twee bio
energiecentrales in Metalpark Delfzijl. Het voornemen bestaat uit 
twee afzonderlijke voorgenomen activiteiten, namelijk de wijziglng 
van de huidige BEC-l en de oprichting van BEC-2. 

Blomassa die voldoet aan de definitie van schone biomassa. 

Producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw - met 
inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen -, de bosbouw en 
aanverwante bedrijfstakken, die geheel biologisch afbreekbaar zij n, 
alsmede industrieel en huishoudelljk afval dat geheel biologisch 
afbreekbaar is 
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As 

Ca 

CaC03 

Ca(OHh 

Cd 

CH4 

CI2 

CO 

CO2 

Cu 

CxHy 

F 

Hg 

H2O 

Hel 

HF 

Hg 

NaCI 

NaOH 

N2 

NH3 

NH40H 

NO 

N02 

NOx 

02 

PAK 

PCB 

PCDD 

PCDD/F 

PCDF 

Pb 

PCB 

502 

Tl 

Zn 

Stoffenlijst 

Arseen 

Calcium 

Calclumcarbonaat 

Calclumhydroxlde 

Cadmium 

Methaan 

Chloor 

Kooistofmorloxide 

Kooistofdioxide 

Koper 

Koolwaterstoffen 

Fluor 

Kwik 

Water 

Chloorwaterstof (gas), zoutzuur (waterlge oplosslng) 

Waterstoffluoride 

Kwik 

Natrlumchlorlde (keukenzout) 

Natrlumhydroxlde (natronloog) 

Stikstof 

Ammonlak (gas) 

Ammonia (oplossing) 

Stlkstofmonoxlde 

5t1kstofdioxide 

Stlkstofoxiden (NO en NOz) 

Zuurstof 

POlycyclisch Aromatlsch Koolwaterstoffen 

Polychloorblfenyl 

Polychloordlbenzo-p-dloxlnen 

Dloxlnen 

PolychloordlbenzOfuranen 

Lood 

Poly-ChloorbtfEmylen 

Zwaveldioxide 

Titanium 

Zink 
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I BijJage ~. Witte e!1 gele ~~jst 

De witte en gele lijst zijn opgesteld om de algemene definitie voor biomassa, zoals die is 
opgenomen in de 'EG-richtlijn inzake de beperking van de emissies van bepaalde 
verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties' concreet te maken naar 
specifieke biomassastromen. Biomassa strom en die aan deze definitie voldoen komen op de 
witte lijst. Biomassasoorten die aan deze definitie voldoen, vallen m.b.t. het emissieregime 
vervolgens niet onder het Besluit Verbranden Afvalstoffen (BVA). De witte/gele lijst is 
getoetst aan het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP). Dit is van belang voor die 
biomassastromen waarbij, in verband met de geformuleerde minimumstandaard, inzet ten 
behoeve van energieopwekking niet is toegestaan. De witte- en gele lijst wordt uitgegeven 
door Infomil en is op internet in te zien 1• 

2.1. Witte lijst 

Uitgangspunt bij de witte lijst indeling is de beoordeling of de betreffende biomassa 
voldoet aan de definitie van biomassa, zoals die is opgenomen in Europese richtlijn 
2001/80/EG. 

Mengsels van witte en gele lijst strom en moeten worden beschouwd als gele lijst stromen. 
Mengsels van uitsluitend witte lijst strom en blijven wit. Daarnaast kunnen witte lijst 
biomassastromen door de locatiel wijze van vrijkomen soms geringe hoeveelheden andere 
verontreinigingen bevatten. In de Regeling groencertificaten Elektriciteitswet wordt een 
maximaal aandeel van 3% kunststoffen acceptabel geacht om toch nog over zuivere 
biomassa te spreken. 

De witte lijst bevat: 

1. plantaardige producten, materialen of afvalstromen uit bos- en landbouw 

2. plantaardige afvalstoffen van de voedingsindustrie 
3. plantaardige afvalstoffen uit de ruwe pulpproductie en de papierproductie uit pulp 

4. kurk 
5. houtafval. 

De witte lijst is op de volgende bladzijden in zijn geheel overgenomen, inclusief de 
eventuele vermelding van het sectorplan van het LAP, de eventuele code van NTA 8003, en 
de Eural-code die op deze stroom het meest van toepassing is. 

1 Infomil, 2004: 
http://www.infomll.nllas Dx/get.aspx?xd I = / vlews/i nfom fJlxd l/oage&Pos Idt-15 6942&Itm Idt= 31189&Sit 
Idt= 111&Varldt=46 
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Plantaardige producten, materialen of afvalstromen uit bos- en landbouw -

Omschrijving 

Hout afkomstig uit energieteelt 

Hout afkomstig van bosexploitatie 

(Snoei-)hout afkomstig uit parken, plantsoenen, begraafplaatsen, 
particuliere tuinen etc. 

Schors 

Hout afkomstig uit fruitteelt (snoeimateriaal, geruimde 
bomen/struiken) 

Boomstobben 

Zeefoverloop van groencompostering 

Houtskool voor zover verkregen uit een van bovengenoemde 
houtstromen 

Gras, hooi en stro afkomstig van landbouwbedrijven 

Oiifantsgras (miscanthus) en evt. andere specifiek t.b.v. energie-
opwekking geteelde gewassen 

Bermgras 

Gewasresten bij oogsten en na eerste verwerking (voederbietenblad 
en -koppen, maiskolvenschroot (incl. spil), aardappelen( -Ioof), 
koolstronken en -bladeren ) 

Bloembollen en bloembollenpelsel 

Tuinbouwafval (composteerbaar) zoals planten- en oogstresten 
(b.v. tomaat, paprika, komkommer, potplanten, etc.) 

Veilingafval (composteerbaar) 

Hennep, jute, vias, katoen, sisal (Agave), ramee en andere 
plantaardige (textiel)vezels en het afval daarvan (indien ongeverfd 
en niet chemisch behandeld) 
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Opmerking 

Bosbouw (en vergelijkbare stromen) 

Geen afvalstof dus LAP n.v.t. 

Geen afvalstof dus LAP n.v.t. 

Geen afvalstof dus LAP n.v.t. 

Landbouw (en vergelijkbare stromen) 

Geen afvaistof dus LAP n.v.t. 

Geen afvalstof dus LAP n.v.t. 

Afvalstof die vrijkomt bij beheer en 
onderhoud wegbermen etc. 

evelop 

Sectorplan LAP categorie NTA 8003 Eural code 

Nvt 110 Nvt 

Nvt 110 Nvt 

9 105 20.02.01 

9 102 03.01.01 

9 110 

9 110 02.01.07 

9 192 19.05.02 

Nvt 709 Nvt 

Nvt 200 Nvt 

Nvt (o.a.) 212 Nvt 

9 213 20.02.01 

9 n.b. 02.01.03 

9 606 02.01.03 

9 603 02.01.03 

9 602 02.01.03 

20 721 04.02.21 
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2. Plantaardige (afval)stoffen van de voedingsindustrie2 

Omschrijving Opmer1<ing I Sectorplan LAP Categorle NTA 8003 Eural code 

Olien en vetten 

lndien rechtstreeks afkornstig uit 
Plantaardige olien, vetzuren en wassen productieproces, geen afval en LAP Nvt 540 Nvt 

n.v.t. 

Plantaardige olie-, vet-, en wasemulsies 2 546 I 02.01/02.02 

Plantaardige olie- en vetafval 2 541 02.02/02.03 

Schillen-vliezen-pitten 

Aardappelschillen en -persvezel, (stoom)schillen van andere 2 500 02.01.03 gewassen (wortel, knolselderij , ui, sOjabonen, olijven (alperujo) 

Vliezen en kaf van granen (o.a. rijst, tarwe, gerst ) 2 529 02.01.03 

Olijvenpitten 2 524 02.01.03 

Doppen van cacaobonen, pinda's, (wal)noten, amandelen, etc. 2 510 02.01.03 

Slib 

Reststoffen bij sojabonenverwerking (velasse, solasse, sojapasta, 2 500 02.03.01 sojaf ilterkoek) 

Slib uit oliebereiding (plantaardige olie) 2 500 02.03.01 

Resten, afgekeurde producten, pulp 

Schroot van oliehoudende zaden (Iijnzaad, koolzaad, etc.) 2 500 02.03.04 

Afval van bakkerijen en de banketbakkersindustrie w.o. deegresten, 2 500 02.06.99 meelresten, gist en gistverwante resten) 

Plantaardige reststromen die vrijkomen bij de voedings- en 
genotmiddelenindustrie (waaronder afgekeurde groenten en fruit 
(incl. diepvries, gedroogd, conserven), specerijenresten , snijresten, 2 500 02.07.04 pulp (o.a. bieten, cichorei, graan, ulen, wortels), resten vrijkomend 
bij koffie- en theeproductie, reststromen vrljkomend bij de 
productie van (alcoholische) dranken, .... ) 

2 In zowel de Waste Incinerat ion Directive als in het BVA is aan de categorie 'Plantaardige afvalstoffen van de voedingsindustrie', toegevoegd: 'indien de opgewekte warmte wordt 
teruggewonnen'. rndien er geen sprake is van het terugwinnen van warmte zijn deze stromen dus niet uitgezonderd van de werkingssfeer van het BVA en komen ze op de gele lijst. 
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Omschrljvlng 

Plantaardige voedings- en genotmiddelen, ongeschikt voor 
consumptie 

_. 

I Opmerklng 

I 

3. Plantaardige afvalstoffen uit de ruwe pulpproductie en de papierproductie uit pulp 
Omschrijving Opmerklng 

Dud papier 

Papier en karton afval dat vrijkomt bij de productie uit ruwe pulp Zie nooP 

Vezel- en papierslib 

Slib uit papierbereiding bij toepassing ruwe pulp 

4. Kurk 
Omschrijving Opmerking 

Kurk 

Wijnkurken 

vloeren en vloerafval (onbehandeld) 

overig kurk (onbehandeld) 
-

5. Houtafval 
Omschrijving Opmerking 

Dnbehandeld gebruikt hout 

Niet geverfd of ge'impregneerd (zw.metjhalog.org.) hout uit bouw-
en sloopafval ("A-hout") 

Zaagsel, schaafsel, houtkrullen, spaanders en restanten hout die 
vrijkomen bij de verwerking van onbehandeld hout 

Houtemballage (kratten, pallets, ... . ) 

evelOp 

Sectorplan LAP categorle NT A 8003 Eural code 

2 500 02.07.04 

Sectorplan LAP categorle NTA 8003 ! Eural code 

18 530/710 19.12.01/ 20.01.01 

2 440 03.03.10 

2 440 03.03.11 

Sectorplan LAP Categorie NTA 8003 Eural code 

9 162 20.01.08 

13 162 03.01.01 

9 162 20.01.08 

Sectorplan LAP Categorie NTA 8003 Eural code 

13 161 17.02.01 

13 161 03.01.05 

14 169 15.01.03 

3 Naast de onder Noot 27 gemelde toevoeging, is er in zowel de Waste Incineration Directive als in het BVA voor de 'Plantaardige afvalstoffen uit de ruwe pulpproductie 
en de papierproductie uit pulp', de volgende passage toegevoegd: 'als het op de plaats van productie wordt meeverbrand en de opgewekte warmte wordt 
teruggewonnen'. Deze passage betekent dat als er niet aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, de verbranding conform het BVA moet plaats vinden. 
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Omschrljving Opmerklng SectorpJan LAP Categorle NTA 8003 EuraJ code 

Verlijmd hout, niet geverfd 

Verlijmd hout en plaatmateriaal (vezel- en spaanplaat, multiplex, 
13 172 17.02.01 

.... ), mits niet geverfd of voorzien van laminaatlaag ("8-hout") 

Slib uit spaanplaatproductie 2 400 03.01.99 

Overig 

Houtafval uit compostering/Vergisting 9 190 19.05.02/ 19.06.99 

Hout dat langdurig in het water heeft gelegen 9 194 20.01.38 

Plato-hout (hout dat 'gekookt' en samengeperst is) 13 190 19.12.07 
--



........... 

evelap 

2.2. Gele lijst 

De gele lijst betreft biomassastromen die niet onder de uitzondering van de werkingssfeer van het BVA op grond van art. 2 van het BVA vallen en dus 
niet tot de witte-lijst gerekend worden. Dit betekent, dat bij de verbranding van deze biomassastromen het BVA als emissieregime van toepassing is. 
Voorbeelden van gele lijst biomassastromen zijn hieronder (niet limitatief!) opgesomd: 

Omschrijving 

Afvalstoffen die geheel of gedeeltelijk bestaan uit dierlijk producten 

Geverfd of ge"impregneerd hout 

Houtmengsels met daarin geverfd/ ge"impregneerd hout 

Champost 

Zuiveringsslib 

GFT-afval 

Residuen uit GFT -compostering 

Organische natte fractie 

Bleekaarde 

Swill 

Oud papier en karton 

Gemengde huishoudelijke en bedrijfsafvalstromen 
-- - -- - ---
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Sectorplan LAP 

28 

13 

13 

9 

5 

9 

9 

9 

9 

9 

18 

1 

Categorle NTA 8003 Eural code 

542 02.01.02/ 02.02.02 

180 17.02.01/19.12.07 

181 17.02.01/ 19.12.07 

509 02.03.04 

410 19.08.05/ 19.09.02 
, 

605 20.01.08 i 
601 19.05.02 

i 

601 19.05.02 

548 02.05.99 
I 

501/509 20.01.08 , 

710 20.01.01 I 

500 20.03.01 
- --









laart 
Stor 

50z 

NOz 

NOx 

PM10 
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Grenswaarden Beslutt Luchtkwalttett 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van vigerende wettelijke grenswaarden 
en plandrempels uit het Besluit luchtkwaliteit. 

Type norm 2001 

grenswaarde 350 
(humaan; uurgemiddelde dat 24 keer 
per jaar mag worden overschreden in 
).1g/m3) 

grenswaarde 125 
(humaan; 24 uurgemlddelde dat 3 
keer per jaar mag worden 
overschreden in J.!g/m3) 

grenswaarde 20 
(ecosysteem; jaargemiddelde in 
J.!g/m3) 

grenswaarde 20 
(ecosysteem; 
wlnterhalfjaargemiddelde in J.!g/m3

) 

alarmdrempel 500 
(uurgemiddelde in J.!g/m3 gedurende 3 
achtereenvolgende uren in gebied 
>100 kmZ) 

grenswaarde 200 
(humaan; uurgemiddelde dat 18 keer 
per jaar mag worden overschreden in 
J.!g/m3

) 

uitzonderingsgrenswaarde voor zeer 290 
drukke verkeerssituaties 
(uurgemiddelde dat 18 keer per jaar 
mag worden overschreden in J.!g/m3) 

plandrempel voor zeer drukke 290 
verkeerssituaties 
(uurgemiddelde dat 18 keer per jaar 
mag worden overschreden) 

grenswaarde 40 
(humaan; jaargemiddelde in J.!g/m 3

) 

plandrempel 58 
(jaargemiddelde in ).Lg/m3) 

alarmdrempel 400 
(uurgemiddelde in ).Lg/m3 gedurende 3 
achtereenvolgende uren in gebled 
>100 kmz) 

grenswaarde 30 
(ecosysteem; jaargemiddelde In 
).Lg/m3) 

grenswaarde 125 
(humaan; jaargemiddelde in J.!g/m3) 

grenswaarde 40 
(humaan; jaargemiddelde in J.!g/m3) 

plandrempel 46 
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2002 2003 

350 350 

125 125 

20 20 

20 20 

500 500 

200 200 

290 290 

280 270 

40 40 

56 54 

400 400 

30 30 

125 125 

40 40 

45 43 

2004 2005 200e; 2007 2008 2009 

350 350 350 350 350 350 

125 125 125 125 125 125 

20 20 20 20 20 20 

20 20 20 20 20 20 

500 500 500 500 500 500 

200 200 200 200 200 200 

290 290 290 290 290 290 

260 250 240 230 220 210 

40 40 40 40 40 40 

52 50 48 46 44 42 

400 400 400 400 400 400 

30 30 30 30 30 30 

125 

40 40 40 40 40 40 

42 

2010 

350 

125 

20 

20 

500 

200 

40 

400 

30 

40 
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Jaar/ Type norm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Stot 
(jaargemiddelde in I!g/m3

) 

grenswaarde 250 250 250 250 
(humaan; 24 uurgemlddelde dat 18 
keer per jaar mag worden 
overschreden In I!g/m3

) 

grenswaarde 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
(humaan; 24 uurgemlddelde dat 35 
keer per jaar mag worden 
overschreden in I!g/m3

) 

plandrempel 70 65 60 55 
(24 uurgemiddelde dat 35 keer per 
jaar mag worden overschreden in 
I!g/m3

) 

Lood grenswaarde 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
(humaan; jaargemiddelde in I!g/m3) 

CO grenswaarde 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
CO (humaan; 98 percentiel van 8 

uurgemiddelden in mg/m3) 

grenswaarde 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
(humaan; 99,9 percentiel van 
uurgemiddelden in mg/m3) 

ben- grenswaarde 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
zeen (humaan; jaargemiddelde in I!g/m3

) 

richtwaarde 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
(humaan jaargemiddelde in I!g/m3) 
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4.1. Overzlchtskaart {nMchtfng BEC-1 en BEC-2 bovenaanzicht 
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4.2. Overzichtskaart lnrichting BEC-1 en BEC-2 zijaanzicht 
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4.3. Artistieke weersave BEC-1 en BEC-2 
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5.1. Keuze voor type verbrandingstechnologie 

Roosterovenverbranding 
Roosterovenverbranding kent een lange historie, zowel voor de verbranding van 
biobrandstoffen als afval. Kenmerkend aan roosterovenverbranding is, dat de brandstof 
niet, of in beperkte mate, in beweging is. De verbranding vindt plaats op een rooster. Er 
zijn duidelijk verbrandingszones te onderscheiden, waarin de fasen in het 
verbrandingsproces afzonderlijk doorlopen worden door de luchtfactor plaatselijk te 
varieren. Meestal wordt het rooster schuin geplaatst. De brandstof wordt bovenaan op het 
rooster gebracht waar als eerste droging plaatsvindt. Door zwaartekracht (statisch rooster) 
of langs mechanische weg (bewegend rooster) wordt de biomassa over het rooster 
getransporteerd. Hierbij ontwijken en verbranden de vluchtige bestanddelen. Onder aan 
het rooster verbrandt de resterende houtskool en wordt de as afgevoerd. 

Roosterovens zijn bedrijfszekere verbrandingstechnieken, waar veel ervaring mee is 
opgedaan. Ze zijn in staat biobrandstoffen met een grote variatie in vochtgehalte en 
verbrandingswaarde te verbranden. De eisen met betrekking tot afmetingen zijn weliswaar 
erg flexibel, maar de grootte van biobrandstoffen blijft beperkt tot ± 300 mm, waardoor 
een bepaalde vorm van brandstofvoorbewerking noodzakelijk zal zijn. De 
verbrandingstemperaturen liggen doorgaans tussen de 1000 en 1400 °c, waardoor de 
vorming van thermische NOx relatief hoog is, en DeNOx-installaties derhalve relatief groot 
uitgevoerd moeten worden. Het aandeel onverbrande brandstof in de assen bedraagt 
typisch 1%. De stoomproductie bij roosterovenverbranding kan fluctueren. Belangrijke 
oorzaken van deze fluctuaties zijn de niet constante samenstelling van de brandstof en de 
niet homogene verdeling van de brandstof op het rooster. Om toch een volledige 
verbranding te realiseren is het noodzakelijk een relatief hoge luchtovermaat (luchtfactor 
A) te hanteren. De hoge luchtovermaat zorgt voor relatief grote rookgasvolumestromen en 
verhindert een hoog ketelrendement. 

Wervelbedverbranding 
Wervelbedverbranding kenmerkt zich doordat de brandstof meebeweegt met de 
luchtstroom. Dit wordt bereikt door Lucht onderaf met hoge snelheid in de 
verbrandingsinstallatie te blazen. Het bedmateriaal bestaat voor het overgrote deel (80-
90%) uit inert materiaal (met name zand), het overige deel is brandstof. Door de 
luchttoevoer van onderaf ontstaat een bubbelende massa van heet zand en brandstof en 
vindt een uitstekende warmteoverdracht plaats. De temperatuur van het bed bedraagt 850-
900 0 C. Door deze relatief lage verbrandingstemperaturen en de constante samenstelling 
van het rookgas treedt ketelcorrosie minder snel op, waardoor hogere stoomcondities 
gebruikt kunnen worden met een temperatuur van circa 500 DC en een druk van circa 90 
bar(a). Hogere stoomcondities leiden tot een verhoging van het elektrisch rendement. Een 
wervelbed kenmerkt zich verder door flexibele groottes en vochtgehaltes van de brandstof, 
lage NOx-emissies door relatief lage verbrandingstemperaturen, volledige verbranding door 
de grote warmtecapaciteit van het zand en hoge ketelrendementen door de lage overmaat 
aan Lucht. Door de lage luchtfactor is in vergelijking met een roosteroven de 
rookgasvolumestroom fors lager. 

De hoge luchtsnelheid van een wervelbed heeft als gevolg dat het elektrisch eigengebruik 
hoger is in vergelijking met roosterovenverbranding. Dit wordt echter enerzijds 
gecompenseerd door een kleinere rookgasvolumestroom, waardoor met name op het 
eigengebruik van de zuigtrekventilator bespaard wordt. Anderzijds is het ketelrendement 
hoger, is de verbranding vollediger en zijn hogere stoomcondities mogelijk, waardoor over 
het geheel van verbranding, stoomproductie en omzetting naar elektriciteit, sprake is van 
een beter elektrisch rendement. 
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Oe eisen die een wervelbed stelt aan de afmetingen van de brandstof, maken een 
voorbewerking noodzakelijk. De brandstof dient verkleind te worden tet ± 150 mm. Ten 
epzichte van de afmetingen van brandstoffen veer roosterovenverbranding gaat hier een 
extra elektriciteitsverbrutk mee gepaard. Oit is echter marginaal. 

Weergave vergelfjking wervelbed versus roosteroyen 

Wervelbed R.oost~ro,!en 

flexibiliteit brandstof - + 
luchtovermaat + -
ketelrendement + -
fluctuaties stoomproductle + -
corrosie rlslco!s + -
stoorncondltles + -
elgen elektrlciteil:$verbruik - + 
totaal rendement + -
NOx-productle van ongerelnlgd rookgas + -
hoeveerheld rookgasvolurne + -
kwafiteit assen + -
optreden bedagglomeratie - + 
Investerhig - + 
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5.2. Keuze voor type wervelbed 

Er zijn twee typen wervelbed: 
• stationair wervelbedverbranding 
• circulerend wervelbedverbranding 

Bij de eerste is de luchtsnelheid zo gekozen dat het zand en de brandstof slechts een 
bubbelende beweging maken. Dit type wordt een stationair wervelbed of een Bubbling 
Fluidised Bed (BFB) genoemd. 

Als de snelheid van de luchtstroom verder verhoogd wordt, ontstaat een luchtstroom waarin 
zand en brandstof meegevoerd worden. Deze technologie wordt een circulerend wervelbed 
of Circulating Fluidised Bed (CFB) genoemd. Het werkingsprincipe van een CFB is 
weergegeven in Figuur 5-1. Het hete rookgas en de brandstof bewegen samen mee met de 
luchtstroom en worden van elkaar gescheiden in de wervelbedcycloon, waarbij de 
onverbrande brandstof via een retourleiding opnieuw aan het wervelbed wordt toegevoerd. 
De oververhitter kan in deze retourleiding worden geplaatst. Dit heeft als voordeel dat de 
warmteoverdracht door het hoge vaste stofgehalte zeer effectief is en het chloorgehalte 
lager is dan in het rookgas, waardoor de kans op corrosie aan de warmtewisselaar beperkt 
wordt. 

In vergelijking met een BFB heeft een CFB als voordeel dat de warmteoverdracht door de 
grotere turbulentie hoger is, waardoor met een lagere luchtovermaat kan worden gewerkt. 
Dientengevolge zal de rookgasvolumestroom kleiner zijn en is het rendement hoger. Nadelig 
van een CFB zijn het hogere elektrisch eigengebruik ten gevolge van de hogere luchtstroom 
en de hoge stofconcentratie in het rookgas. Het merendeel van het stof wordt echter 
eenvoudig gescheiden van het rookgas in de wervelbedcycloon. Zoals vermeld wordt 
daarmee tegelijkertijd mogelijk dat de oververhitter geplaatst wordt op een locatie met 
een hoog vaste stofgehalte en laag chloorgehalte. Het stof dat resteert in het rookgas 
wordt verwijderd in de nageschakelde rookgasreiniging. 
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Secundaire _ ........... 
verbrandingslucht 

Brandstot ~ 

~ 

Werve/bed 
Verdamper 

!-'-' ............ ...L..L.L...j Economiser 

t-'-' .......... -'--'-'-t Luvo 

1 
Rookgas 

Primaire 
..... --- verbrandingslucht 

Figuur 5-1 Werkingsprincipe van een circulerend wervelbed 
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I Bijlage 6. Effecten in Duitsland - Lucht BEC-2 inclusief referentiesituatie met BEC-1 

Deze kaart geeft een globale indicatie waar de maximale concentraties gemeten worden voor BEC-1 (huidige dan wel gewijzigde BEC-1, dit verschilt 
niet voor dit milieuthema)en BEC-2 (kleine groene cirkel - ongeveer 500 meter voor de kust van Nederland). Te zien is dat dit ruim buiten Duits 
vasteland is. 
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BiJlage 7. 

Verwijzingsmatrix MER-richtlijnen 

Richtlijn 

1. HOOFDPUNTEN VAN DE RICHTLIlNEN 

- aard en samenstelling van biomassastromen met hoeveelheden 

(minimaal qemiddeld en worst-case brandstofpakket presenteren) 

- onderbouwing. installatieontwero plus toetsing aan IPPC 

- kwantitatief inzicht geven in luchtemissies in jaarvrachten en 

piekemissies met extra aandacht voor stoffen met reeds hoge 

concentraties in Metalpark 

- in kaart brengen van vermeden primaire energie en CO2-emissie 

reductie 

- goede, zelfstandig leesbare, samenvatting - ook in het Duits 

2. ACHTERGROND EN BESLUITVORMING 

2.1 Achtergrond en doel 

- ingaan op milieuoverwegingen Evelop voor keuze Metalpark als 

locatie BEC's 

2.2 Beleidskader en besluitvorming 

- consequenties aangeven van beleid op voornemen v.w.b. 

randvoorwaarden en bijv. grenswaarden emissies 

2.3 Besluitvorming 

- aangeven voor welke vergunning(en) MER is opgesteld inclusief 

tijdpad, procedure en eventuele keuzemogelijkheden voor Wm-

vergunning 

3. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

3.1 Aigemeen 

- BEC-l en BEC-2 apart uitwerken in het MER; milieueffecten zowel 

afzonderlijk als cumulatief weergeven 

3.2 Voorgenomen activiteit 

- plattegrond van bedrijfsterrein opnemen met bedrijfsgebouwen en 

loqistieke voorzieninqen 

3.2.1 Herkomst en samenstellinq biomassastromen 

- specifiek aangeven welke typen biomassa ingezet worden met 

extra aandacht voor C-hout (Euralcode, gem. samenstelling, AV-

beleid en criteria, logistiek, eventueel veiligheidsvoorzieningen voor 

broei etc, alternatieve bestemming indien niet in BEC's verwerkt, 

minimumstandaard LAP) 
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In MER 

BEC-I: 5.3.1 

BEC-2: 8.2.2 

3.4.2' Hs 11 

BEC-I: 6.3 

BEC-2: 9.3 

BEC-l: 6.2 

BEC-2: 9.2 

Cumulatief: 12.2 

Zie Nederlandse en 

Duitse samenvattinq 

3.4.2.1 

3.3 

1.4 

Deel II: BEC-l 

Deel III: BEC-2 

Deel IV: Cumulatief 

Bijlage 4 

BEC-l: 5.3.1 

BEC-2: 8.2.2 

Bijlage 14 
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Richtlijn In MER 

- aangeven van eventuele duurzaamheidsoverwegingen bij 12.2 

herkomst biomassa In AV-beleid 

- beschrijving van denkbare brandstofpakketten, in ieder geval BEC-l : 5.3.1 & 6.3.2 

gemiddeld en een of meerdere worst-case brandstofpakketten, met BEC-2: 8.2.2 & 9.3.2 

J?.i.il>ehorende emissies 

3.2.2 Proces en techn%aie 

- specifiek noemen van voorzieningen ter beperking van nadelige BEC-1: 5.2 

milieugevolgen, zowel bij normale als worst-case BEC-2: 6.2 

bedrijfsomstandigheden 

- voor beide BEC's toelichten keuze wervelbedoven ipv roosteroven; 3.4.2 

keuze toelichten voor CFB ipv BB plus keuze schaalgrootte 

(energie-efficiency, emissies, reststoffen; kwantitatief: operationeie 

.. fle",ibiIiJ~.i.t~.1] effecten van schaalgrootte) 

- voor BEC-2 keuze toelichten voor verbranding ipv 3.4.2.3; 8.2.5 

wervelbedvergasser icm gasverbranding in ketei (energie-

efficiency, em Issles reststoffen) 

- uitwerken van massa- en energiebalansen inc!. gebruik van BEC-1: 5.3.6 

toeslag- en huipstoffen nr-"... ""'I . ,.., ............ 
DI:\"'-L . O.L • .L:l 

- indien sprake van inzet van vloeibare biomassa, installatie en 5.2.11.2 

voorzieningen ter beperking van geuremissie toelichten BEC-1 : 6.4 

BEC-2: 9.4 

- beschrijving rookgasreiniging beide BEC's inclusief uitsluiten/ BEC-l : 5.2.9,5.4.3,6.3 

minimaliseren van bypass-bedrijf en emissiebeheersing controle op BEC-2: 8.2.7, 8.3.3, 9.3 

zure componenten (HF, Hel en S02) in rookgas 

(verwijderingsrendement van stoffen per onderdeel aangeven -

minimaliseren dioxines en furanen), plus toelichten verschillen 

tussen beide 

- overzicht van aile (afval)waterstromen (hoeveelheden, aard, BEC-l: 4.3.4 

samenstellinQ , temperatuur lozinQSDunt) BEC-2: 9.7 

- maatregelen beschrijven voor gescheiden houden schone en vuile 9.7 

waterstromen en naar water emissiebeperkende/ -voorkomende 

_'y'.Qorziening~n 

- toets en beschrijf koelwateriozing ahv BREF-CVS, LBOW- 9.7 

beoordelingssystematiek warmtelozingen (2005) en CIW-Algemene 

Beoordelingssystematiek van stoffen en preparaten (2000) - neem 

accumulatieve effecten van naburlQe warmtelozinQ mee 



( 

Rlchtlljn 

toets gehele installatie aan IPPC (met aangeven emissies naar lucht 

installatie naast range in concentraties uit BREF documenten): 

- BREF LCP (grote stookinstallaties) 

- BREF - WI (afvalverbranding) 

- BREF - WT (afvalverwerking) 

- BREF - CVS (industriele koelsystemen) 

- BREF - ESB (op en overslag) 

- BREF - ENE (energie-efficiency) 

- BREF - MON (monitoring) 

- BREF - ECM (economie en cross-media effecten) 

3.3 Uitvoeringsvarianten 

Duidelijk weergeven welke beperkingen er zijn aan het 

onderzoeken van varianten op de verandering van BEC-1 als gevolg 

van de reeds aangevraagde BEC-1 (niet afval). En welke varianten 

juist nog wei zinvol zijn om te onderzoeken en de BEC-1 in aan te 

oassen 

- naast de in startnotitie aangegeven uitvoeringsvarianten ook 

uitwerken de dosering van absorbentia in wervelbed ipvl aanvulling 

op dosering in rookgasreiniging 

- beschrijf aile uitvoeringsvarianten op zelfde wijze ahv zelfde 

methodiek voor milieueffecten om te kunnen vergelijken 

3.4 Meest milieuvriendelijke alternatief 

nagaan of volgende aspecten in MMA opgenomen moeten worden: 

- rookgasreiniging van BEC-2 o~ BEC-1 toe~assen 

4. BESTAANDE MILIEUTOESTAND, AUTONOME ONTWIKKELING 

EN M.lLIEUGEVOLGEN 

- beschrijf bestaande toestand van milieu in het studiegebied 

inclusief aangekondigde nieuwe ontwikkelinqen 

- presenteer kaart van het studiegebied met hindergevoelige 

bestemminqen zoals beschermde natuurqebieden 

- bij beschrijving milieueffecten dient specifiek vermeld te worden 

of er sprake is van grensoverschrijding naar Duitsland en zo ja, wat 

dan de specifieke gevolgen zijn op Duits grondgebied 

4.1 Emissies naar lucht 

- beschrijving van concentraties en massastromen van 

milieubelastende stoffen (BVA en NH3) uit BEC-1 en BEC-2 

afzonderlijk en beide tezamen voor de onderscheiden denkbare 

brandstofpakketten (opstarten en uit bedrijf nemen ook 

meenemen) 

- toetsing aan BVA, Besluit luchtkwaliteit 2005, geldende MTR- en 

VR-waarden (NER) met expliciet aandacht voor 

immissieconcentraties in Duitsland en voor fluoremissie en 

geaccumuleerde immissie van fluorbindingen 
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In MER 

3.3.12 

Hs 11 

5.4.1 

BEC-1: 5.4.3.3 

BEC-2: 8.3.3.2 

BEC-1: Hs 6 

BEC-2: Hs 9 

Hs 7 

Hs 4 

Bijlage 6, 8 en 9 

BEC-1: Hs6 

BEC-2: Hs 9 

BEC-1: 6.3 

BEC-2: 9.3,8.2.13,4 

BEC-1: 6.3 

BEC-2: 9.3 



evelop 
Richtlljn In MER 

- aangeven te verwachten emissies bij bypassbedrijf met worst- Geen bypass, zie 5.2 .9.3 

case emissievrachten en 8.2.7.4 

- ingaan op geuraspecten voor omgeving en beschrijving mogelijke BEC-1 : 6.4 

maatregelen BEC-2 : 9.4 

4.2 Energieopbrengst en COr emissiereductie 

- presenteer bruto en netto elektriciteitsproductie en energetisch BEC-1: 6.2 

rendement in geval van geen warmtelevering inclusief bijbehorende BEC-2: 9.2 

orlmair vermeden enerQie en C02-emlsslereductle 

- kwantificeer mogelijke warmteafzet met invloed op 8.3.6.4 

elektriciteitsproductie, rendement, primair vermeden energie en 

C02-em issiered uctie 

- geef aan via semi -kwantitatieve beschouwing wat effect is van 12.2.1 

meenemen aanvoer en voor/ bewerking van biomassa buiten 

inrichting in rendementsbeschouwing voor vermeden primaire 

enecgie en C02-emissiereductie 

- geef aan hoe brandstofvoorbewerking buiten inrichting effect 12.2.1 

rb.~.~.fLop acceotatie van biomassa 

- veigei ijk voornemen met met:stook ill kulencentraies v. w.o. 12.2 

vermeden orimaire enerC)ie en C02-emissiereductie 

4.3 Reststoffen 

- beschrijf hoeveelheid en kwaliteit van reststoffen, inclusief mate BEC-1 : 5.2.10,5.3.3,6.9 

van hergebruik/ verdere eindverwerking BEC-2: 8.2.8,9.9 

Cumulatief: 12.9 

- toets verwerking van reststoffen ahv Sectorplannen in LAP BEC-l; 6.9 

BEC-2: 9.9 

Cumulatief: 12.9 

4.4 Natuur 

- beschrijven van flora, fauna en ecologische waarden van BEC-1 : 6.7,6.10 

nabijgelegen water en van mogelijke effecten van speclfiek BVA- BEC-2: 9.7,9.10 

stoffen en koelwaterlozing op nabijgelegen onderdelen van 

Ecologische Hoofdstructuur 

- toets de effecten aan Flora- en Faunawet Vogelrichtlijn, BEC-1 : 6.10 

Habitatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water en eventuele ontheffingen BEC-2: 9.10 

olus gevolgen 

4.5 Overige mllieueffecten 

- kwantificeer de transportbewegingen en de effecten ervan (met Referentie: 4.3.3 

name voor fijn stof en NOx); relateer dit aan de bestaande BEC-1: 6.6 

capaciteit van de infrastructuur en benoem indien nodig BEC-2 : 9.6 

r--1]}.<.l. .<.l. .t. r..~g.~.I.~.Q_ter beoerking van overlast 

- aangeven van geluidseffecten ter hoogte van geluidsgevoelige BEC-1: 6.5 

bestemmingen, met afzonderlijke deelbijdragen van geluidsbronnen BEC-2 : 9.5 

en aile geluidsemissiebeperkende maatregelen ; toets aan 

vastgestelde geluidszone 
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- beschrijf effecten koelwaterinname en -Iozing op omgeving zoals 

vlspopulatle 

5. OVERIGE ONDERDELEN VAN HET MER 

- vergelijk voornemen met alternatieven en beide tevens met 

referentiescenario (liefst obv kwantitatieve gegevens) en tov grens-

en streefwaarden beleid 

- aangeven leemten In kennis omtrent bepaalde milleuaspecten en 

In hoeverre betrekklng op besluitvorming 

- aangegeven op welke wijze en termijn evaluatieonderzoek 

verrichtzal worden (aanzet geven) 

- goed en recent kaartmateriaal met duidelijke legenda 
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BEC-2 : 9.7 en 9.10 
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BEC-2 : Hs 10 
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I Bijlage 8. Hutdt,ge situatie 

8.1. Oelfzijl en omgeving 
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8.2. Plangebied 
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~ Loskade boot 

= Loskadetrm - Loskade vracht 

- Siool - Wag - Spoonls 

I Netinvoed punt 30 IN 

Bio energie centrale 
Evelop 
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8.3. Omgeving 

evelop - Loskade boot 

1::1 Loskade trein ... Loskade vracht 

- Sioot 

- Weg - SpoolT8l1s 

I Netinvoed punt 3D kV 

- Studiegebied straal 2.5 km 

Bio energie centrale 
Evelop 

er Dichtbijzijnde woningen 
t.b.v. geluidberekening 

• Brunnermond 

• Methanor 

• FMC 

, ; BEC-1 -

• BIOX 
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I IBOtase 9. Autonome ontwikkelinsen . . . 

evelop - Loskade boot 

= Loskade train - Loskade vracht 

- Sioot - Weg - Spoorrails 

I Netinvoed punt 30 kV 

- Studiegebied straal 2 km 

Bio energie centrale 
Evelop 

et Dichtbijzijnde woningen 
t.b.v. geluidberekening 

• Brunnerrnond 

• Methanor 

• FMC 

l.1 1 ... BEC-1 

• BIOX 
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I i3Jjlal_e 10. Invoersegevens verspretdfrigsberekentnlen Lucht 

10.1. Aigemene uitgangspunten immisieberekening (BEC-2) 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene uitgangspunten die gebruikt zijn 
bij de verspreidingsberekeningen. 

ALgemene uitgangspunten verspreidingsberekeningen 

Receptorrooster Grid Delfzijl 

Type grid Regelmatig rechthoekig 

Coordinaten x 259488, 263488 

Coordinaten y 590994, 594994 

Grootte grid 4000 meter 

Aantal lijnen 21 x 21 (20 intervalien) 

Meteo Schiphol 

Meteojaren 1995-1999 

Ruwheidslengte 1 

Receptorhoogte 1,5 
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Tauw 
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10.2. Invoergegevens voor referentiescenario 

Bron 1: BEC 1 SCHOORSTEEN 
Bron van gegevens 

Type bron Puntbron. met gebouw Tauw 
Emlssle Continue Tauw 
Gebouw BEC 1 gebouw Tauw 
A[metingen 40x40x50 Tauw 
Positie 70 Tauw 
Coordlnaten 261394, 593041 Tauw 
Coordlnaten bran 261438, 593014 Tauw 
Hoogte bran 80m Ecofys 
N-Debiet (6% 0 1) 250000 Nm'/uur Droog, 6% O2, 273 K Ecofys 
N-Debiet (4,5% 0 1) 22n73 Nm' /uur Droog, 4,5% O2, 273 K Ecofys 
Bedrijfsdebiet 335498 m'/uur Droog, 4,5% 02, 403 K Tauw: N-debiet gecorrigeerd 

voorT 
Rookgastemperatuur 403 K Ecofys 
Blnnendlameter 2,3 m Ecofys 
Rookgassnelheid 22,4 m/s Gebaseerd op bedrijfsdebiet 
Camponenten Emissiewaarde Emissievracht Gebaseerd op emissiewaarden 

(mglNmJ) (kgluur) en bijbehorend debiet (250000 
(droog, 6%, 273 K) m3/uur) 

CxHy (TOC) 10 2;5 Ecofys 
S02 100 25 Ecofys 
N02 (100%) 100 25 Ecofys 
CO 50 12,5 Ecofys 
HCl 10 2,5 Ecofys 
HF 0,3 0,075 Ecofys 
Stof 3 0,75 Ecofys 
CdaTl 0,015 0,00375 Ecofys 
Som metalen 0,075 0,01875 Ecofys 
Hg 0,0075 0,001875 Ecofys 
PCDD/F (dioxinen) 0,00000003 7,5E ·9 Ecofys 
NHJ 7,5 1,875 Ecofys 

Bron 2: BIOX SCHOORSTEEN 
Bron van gegevens 

Type bran Puntbron, geen gebouw Provincie Groningen 
Emissie Continue Tauw 
CoBrdinaten bron 260686, 592375 Provincie Groningen 
Hoogte bron 30m Provincie Groningen 
N-Deblet 73878 Nm'/uur 273 K B-debiet gecorrigeerd voor T 
Bedrljfsdebiet 115823 m' /uur 428 K Gebaseerd op snelheid a 

diameter 
Rookgastemperatuur 428 K Provincie Groningen 
Binnendlameter 1,4 m (1,5 Provlncie Groningen 

buitendiameter) 
Rookgassnelheld 20,9 m/s Provinde Groningen 
Componenten Emissievracht Emissievracht 

(ton/jaar) (kgluur) 
SOz <3 Provlncie Groningen 
N02 (5%) 752 85,85 Provincie Gronlngen 
CO 350 39,95 Provincie Groningen 
Stot 55 6,28 Provincie Graningen 
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10'. 3.CAJt-tnvoer vao,. referentie.sttuatte· 

PIa.ca 
sli __ x 1m) v \"11 ' ....... ~ F,Idio,*, F,ldiorraw 

\mWeI(lI ~ 

Od~2IXl5 N9il2 261514 S93029 7~ Q.e09 

Ocljz.i2005 NBS2 261514 5S9029 ~S65 Q.7S6 

Oe!ll92010 N3S2 261514 5SJ02S 7575 Ae09 

0l1li .. 2010 N!I9'2 261514 ~ 4890 0.798 
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0.114 0 o e..,nwag 2 1 10 

0.129 tl o Btae~ 2 , 10 

0.114 0 o B"'~nWcg 2 , 10 

0.126 0 o Buil~.g 2 1 10 
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10.4. Invoergegevens BEC-2 

BEC 2 SCHOORSTEEN (BVA) 
Opmerkingen Bron van gegevens 

Type bron Puntbron, met gebouw Tauw 
Emissle Continue Tauw 
Gebouw BEC 2 gebouw Tauw 
A{metingen 4Ox40x50 Tauw 
Posltle 70 Tauw 
Coordinaten 261534, 592983 Tauw 
Coord Ina ten bron 261488, 592994 Tauw 
Hoogte bron 80m Ecofys 
N-Deblet (11% O2) 375000 Nm'/uur dreog, 11% O2, 273 K Ecofys 
N-Debiet (4, 5 % O2) 227273 Nm'/uur dreog, 4,5% O2, 273 K Ecofys 
Bedrljfsdeblet 335498 m' /uur dreog, 4,5% O2, 403 K Tauw: N-debiet gecorrigeerd 

voor T 
Rookgastemperatuur 403 K Ecofys 
Blnnendlameter 2,3 m Ecofys 
Rookgassnelheld 22,4 m/s Gebaseerd ap bedrijfsdebiet 
Componenten Emissiewaarde (8VA) Em iss ievracht Gebaseerd op BVA-

(mgINm1
) (kgluur) emissiewaarden en bijbehorend 

(droog, 11% O2. 273 K) debiet (375000 Nm]/uur) 
C.H~ (TOC) 10 3,75 
502 50 18,75 
NOz (100%) 70 26,25 
CO 50 18,75 
He! 10 3,75 
HF 1 0,375 
Stot 5 1,875 
CdaTI 0.05 0,01875 
Som metalen 0.5 0,1875 
Hg 0.05 0,01875 
PCDD/F (dioxinen) 0.0000001 0,0000000375 

BEC 2 SCHOORSTEEN (WORST CASE BRANDSTOFPAKKET) 
Opmerkingen Bron van gegevens 

Type bron Puntbron, met gebouw Tauw 
Emlssie Continue Tauw 
Gebouw BEC 2 gebouw Tauw 
A{metingen 4Ox40x50 Tauw 
Positie 70 Tauw 
Coordlnaten 261534, 592983 Tauw 
Coordinaten bron 261488, 592994 Tauw 
Hoogte bron 80m Ecofys 
N-Deblet (11% 0 2) 375000 Nm'/uur droog, 11 % O2, 273 K Ecofys 
N-Oebiet (4,5 % Od 227273 Nm'/uur droog, 4,5% O2, 273 K Ecofys 
Bedrijfsdebiet 335498 m'/uur droog, 4,5% O2, 403 K Tauw: N·debiet gecorrigeerd 

voarT 
Rookgastem~eratuur 403 K Ecofys 
Blnnendiameter 2,3 m Ecofys 
Rookgassnelheld 22,4 m/s Gebaseerd op bedrijfsdebiet 
Componenten Emissiewaarde Emissievracht Gebaseerd op emissiewaarden 

(mglNml) (kgluur) (Ecofys) en bijbehorend debiet 
(droog, 11% O2• 273 K) (375000 Nm]/uur) 

CxHy (TOe) 5 1,875 
502 10 3,75 
NOz (100%) 66,7 25,0125 
CO 30 11,25 
HCt 5 1,875 
HF 0,2 0,075 
Stot 2 0,75 
CdaTI 0,01 0,00375 
Som metalen 0,05 0,01875 
Hg 0,005 0,001875 
PCDD/F (dioxinen) 0.00000002 0,0000000075 
NHJ 5 1,875 
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10.5. Uitgangspunten en resultaat van depositieberekening met OPS-pro 

Invoerparameters 

Jaar 2004 

Eenheld Kg/ha/yr 

Specified grid 261488, 592994 

Gridcel dimensie 100 meter 

Aantal gridcellen 330 bij 330 

Meteo Long-term average Netherlands 1990-1999 

Ruwheid 0,25 

Resultaat 

Average deposition 0.223E-04 kg/hafy 

Total deposition 0.770E-04 g/s 
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I Bijlage 11. MiUeueffecten water 

11.1. ABM toets huidige BEC-1 (uit Wm en Wvo aanvraag 22 december) 

Tabe120-1 Toetsingstabel ABM Bec-1 

Geselecteerde stot Cas-nummer Zwarte Erfefljke R/slco op LC50 [mgjl] Bioiogische Log Pow BCF* Oplosbaameld 
Iljst stot schade kanker afbreek- In water [mg/I] 

baa meld 

Gasolie 68476-30-2 Nee Nee Ja R51/53 Slecht >3 n_b_ Slecht 

Smeerolie (algemene Aanname Nee Nee Nee > 100/ 96h Slecht >6 n_b_ Slecht 
aanname o_b.v. van meerdere 
diverse soorten) soorten 

smeerolie 

Zoutzuur (HCI) 7647-01-0 Nee Nee Nee 25/96h Ja 0,3 nb Goed 

Natronloog (NaOH) 1310-73-2 Nee Nee Nee 1O-100/96h Ja > 3,0 > 100 Volledig 

Ammonia (NH4OH) 1336-21-6 Nee Nee Nee < 1 / 96h Ja -1,5 >100 Goed 
(R50) 

Keukenzout (NaCI) 7647-14-5 Nee Nee Nee 402/48 h n.v.t. nb nb 5w/w% 

Passiveerder 10101-89-0 Nee Nee Nee > 100 Nb nb nb Volledig 
(trinatriumfosfaat) oplosbaar 

Zuurstofbinder n.b. Nee Nee Nee 10-100/96h Ja nb nb Volledig 
(elimnen-Ox) oplosbaar 

Voor de stoffen met saneringscategorie A en B geldt het volgende: 

Saneringscategorie A 
Aanpak overeenkomstig zwarte-lijststoffen of met vergelijkbare eigenschappen, de bio-energie centrale dient het volgende te initieren: 

Onderzoeken of de betreffende stof kan worden vervangen door een stofvariant welke een lagere gevaarsklasse heeft; 
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A 
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B 

B 

C 
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Bepalen of door t echnische of organisatorisch maatregelen de lozing van de stof kan worden voorkomen of beperkt; 
Door procedures de omgang met stoffen te stroomlijnen en onnodig gebruik of verkeerd gebruik te stoppen. 

Saneringscategorie B 
Aanpak overeenkomstig relatief gevaarlijke stoffen, de bio-energie centrale dient het volgende te initieren: 

Bepalen of door t echnische of organisatorische maatregelen de lozing van de stof kan worden voorkomen of beperkt; 
Door procedures de omgang met stoffen te stroomlijnen en onnodig gebruik of verkeerd gebruik te stoppen. 

Saneringscategorie C 
Aanpak overeenkomstig relatief onschadelij ke overige stoffen, de bio-energie centrale dient het volgende te initieren: 

Door procedures de omgang met stoffen te stroomlijnen en onnodig gebruik of verkeerd gebruik te stoppen. 
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11.2. Emissie-/immissietoets voorgenomen activiteit BEC-2 en huidige BEC-1 

In period en buiten regenval zal de 2,7 m3/uur met daarin de vervuilingwaarde welke in de 
eerder gegeven voor BEC-1 is aangegeven, worden vermengd met de 4.400 m3/uur geloosde 
stroom koelwater. Buiten regenval zal er dus een stroom worden geloosd van 4.402,70 
m3/uur, per uur is dit omgerekend een debiet van 4.402.700 liter. In een uur wordt 2700 
liter toegevoegd met een bepaalde concentratie die voor BEC-1 al eerder is gespecificeerd. 
Met andere woorden zal voor aIle stoffen die vanuit het proceswater worden geloosd de 
volgende berekening gelden: 

Huidige concentratie parameter mgll of J,Jg/ t x 2700 t. = X mg of J,Jg parameter / uur 
X mg of J,Jg parameter/uur: 4.402.700 t. / uur = Yverdunde parameter in mg/t. of J,Jg/ t. 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke emissie-/immissieconcentraties er bij een 
gecombineerde afstroming vanuit BEC-1 en BEC-2 met luchtgekoelde condensor op het 
Zeehavenkanaal worden geloosd. 
Emissie-/immissieconcentraties BEC-1 en BEC-2 met luchtgekoelde condensor (zonder regenval) 

Stof Concentratle BEC-l Eenheid 
en BEC-2 

HC03 0,380 mg/I 

CI 0,436 mg/I 

504 0,052 mg/I 

Na 0,395 mg/I 

K 0,007 mg/I 

Ca 0,136 mg/I 

Mg 0,014 mg/I 

P 0,000 mg/I 

Si 0,020 mg/I 

Fe 0,000 mg/I 

Mn 0,000 mg/I 

AI 0,011 I-Ig/I 

Se 0,002 I-Ig/I 

As 0,002 I-Ig/I 

Ba 0,075 I-Ig/I 

Cd 0,000 I-Ig/I 

Cr 0,002 I-Ig/I 

Cu 0,002 I-Ig/I 

Hg 0,000 I-Ig/I 

Pb 0,005 I-Ig/I 

Ni 0,002 I-Ig/I 

Zn 0,002 I-Ig/I 

F 0,002 mg/I 

DOC 0,009 mg/I 

Ammonium 0,000 mg/I 

Nitraat 0,009 mg/I 

Nitriet 0,000 mg/I 
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Lozlngsvracht (kg/j) MTR-waarde [I-Ig/I] 

14655,7 Geen 

16815,5 Geen, bestanddeel 
zeewater 

2005,5 Geen 

15234,2 Geen, bestanddeel 
zeewater 

269,9 Geen, bestanddeel 
zeewater 

5245,2 Geen, bestanddeel 
zeewater 

539,9 Geen, bestanddeel 
zeewater 

° 150 

771,353 Geen toetsparameter 

° Geen toetsparameter 

° Geen toetsparameter 

0,42 36') 

0,08 5,3 

0,08 32 

2_89 220 

° 2 

0,08 84 

0,08 3,8 

° 1,2 

0,19 220 

0,08 6,3 

0,08 40 

0,08 1.500 

347,1 

° 347,1 -

° 



evelop 

11.3. Emissie-/immissietoets BEC-2 met waterkoelfns en hutdtse BEC-1 

Om een goede inschatting te maken van de mogelijke invloeden van de te lozen stromen op 
het Zeehavenkanaal is het nodig om een vervuilingwaarde te bepalen. 

In perioden buiten regenval zal de 2,7 m3/uur met daarin de vervuilingwaarde welke in de 
eerder gegeven voor BEC·1 is aangegeven, worden vermengd met de 10.000 m3/uur 
geloosde stroom koelwater. Buiten regenval zal er dus een stroom worden geloosd van 
10.002,70 m3/uur, per uur is dit omgerekend een debiet van 10.002.700 liter. In een uur 
wordt 2700 liter toegevoegd met een bepaalde concentratie die voor BEC-1 al eerder is 
gespecificeerd. Met andere woorden zal voor aile stoffen die vanuit het proceswater 
worden geloosd de volgende berekening gelden: 

Hu;d;ge concentrat;e parameter mgl t of Ilg1 t x 2700 t. = X mg of Ilg parameter I uur 
X mg of Ilg parameterluur: 10.002.700 t. I uur = Yverdunde parameter ;n mglt. of Ilglt. 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke emissie-/immissieconcentraties er bij een 
gecombineerde afstroming vanuit BEC-1 en BEC-2 op het Zeehavenkanaal worden geloosd. 

Emissie-/immissieconcentraties BEC-1 en BEC-2 (zonder regenval) 

Stof COi'lcentratle BEC-1 Eenheld Lozlngsvracht (kg/j) MTR-waarde [~g/I] 
en BEC-2 

HC03 0,170 mg/I 14896,0 Geen 

CI 0,192 mg/I 16823,7 Geen, bestanddeel zeewater 

504 0,023 mg/I 2015,3 Geen 

Na 0,174 mg/I 15246,5 Geen , bestanddeel zeewater 

K 0,003 mg/I 262,9 Geen, bestanddeel zeewater 

Ca 0,060 mg/I 5257,4 Geen, bestanddeel zeewater 

Mg 0,006 mg/I 525,7 Geen, bestanddeel zeewater 

p 0,000 mg/I 0 150 

Si 0,009 mg/I 788,6 Geen toetsparameter 

Fe 0,000 mg/I 0 Geen toetsparameter 

Mn 0,000 mg/I 0 Geen toetsparameter 

AI 0,005 ~g/I 0,44 361) 

5e 0,001 ~g/I 0,09 5,3 

As 0,001 ~g/I 0,09 32 

Ba 0,033 ~g/I 2,89 220 

Cd 0,000 ~g/I 0 2 

Cr 0,001 ~g/I 0,09 84 

Cu 0,001 ~g/I 0,09 3,8 

Hg 0,000 ~g/I 0 1,2 

Pb 0,002 ~g/I 0,18 220 

Ni 0,001 ~g/I 0,09 6,3 

Zn 0,001 ~g/I 0,09 40 

F 0,001 mg/I 87,6 1.500 

DOC 0,004 mg/I 350,5 

Ammonium 0,000 mg/I 0 -
Nitraat 0,004 mg/I 350,5 -
Nitriet 0,000 mg/I 0 . 
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11.4. Emissie-/ immissietoets BEC-2 met waterkoeling zonder huidige BEC-1 

Emissie - immissie BEC-2 (zander regenval) 

Om een goede inschatting te maken van de mogelijke invloeden van de te lozen strom en op 
het Zeehavenkanaal is het nodig om een vervuilingswaarde te bepalen. 

In perioden zonder regenval zal de 1,35 m3/uur met daarin de vervuilingswaarde welke in 
de beschrijving voor BEC-1 is aangegeven en hetzelfde is voor BEC-2, worden vermengd met 
de 5.600 m3/uur geloosde stroom koelwater. Buiten regenval zal er dus een stroom worden 
geloosd van 5.601,35 m3/uur, per uur is dit omgerekend een debiet van 5.601.350 liter. In 
een uur wordt 1350 liter toegevoegd met een bepaalde concentratie die voor BEC-1 al 
eerder is gespecificeerd. Met andere woorden: er zal voor alle stoffen die vanuit het 
proceswater worden geloosd de volgende berekening gelden: 

Huidige concentratie parameter mgll of J.lgll x 1350 I. = X mg of J.lg parameter 1 uur 
X mg of J.lg parameterluur: 5.601.350 1.1 uur = Yverdunde parameter in mgll. of J.lg/l. 

In onderstaande tabel zijn de emissie-/immissieconcentraties berekend en getoetst voor 
BEC-2, voor de volledigheid zijn de concentraties van BEC-1 ook weergegeven: 

Emissie-limmissieconcentraties BEC-2 afzonderlijk (excl_ regenval) 

Stof Concentratle Concentratie 
BEC-l BEC-2 

HC03 0,193 0,152 

CI 0,219 0,172 

504 0,026 0,020 

Na 0,198 0,156 

K 0,003 0,002 

Ca 0,068 0,053 

Mg 0,007 0,006 

P 0,001 0,001 

Si 0,010 0,008 

Fe 0,000 0,000 

Mn 0,000 0,000 

AI 0,006 0,005 

5e 0,001 0,001 

As 0,001 0,001 

Ba 0,038 0,030 

Cd 0,000 0,000 

Cr 0,001 0,001 

Cu 0,001 0,001 

Hg 0,000 0,000 

Pb 0,003 0,002 

Ni 0,001 0,001 

MER BIO-ENERGIECENTRALES METALPARK TE DELFZIJL 
BIJLAGEN 

Eenheid 

mg/I 

mg/I 

mg/l 

mg/I 

mg/I 

mg/I 

mg/I 

mg/l 

mg/I 

mg/I 

mg/I 

I-Ig/I 

I-Ig/I 

I-Ig/I 

I-Ig/I 

1-1 gIl 

I-Ig/I 

I-Ig/I 

I-Ig/I 

I-Ig/I 

I-Ig/I 

Lozingsvrachtkg/j MTR-waarde [1-19/1] 

BEC-l BEC-2 

9470,1 7458,3 Geen 

10745,9 8439,7 Geen, bestanddeel 
zeewater 

1275,8 981,4 Geen 

9715,4 7654,6 Geen, bestanddeel 
zeewater 

147,2 98,1 Geen, bestanddeel 
zeewater 

3336,6 2600,6 Geen, bestanddeel 
zeewater 

343,5 294,4 Geen, bestanddeel 
zeewater 

49,1 49,1 150 

490,7 392,5 Geen 
toetsparameter 

0 0 Geen 
toetsparameter 

0 0 Geen 
toetsparameter 

0,29 0,25 361) 

0,05 0,05 5,3 

0,05 0,05 32 

1,86 1,47 220 

0 a 2 

0,05 0,05 84 

0,05 0,05 3,8 

a 0 1,2 

0,15 0,09 220 

0,05 0,05 6,3 
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Stof Concentratie Concentratle Eenheid Lozlngsvracht kg/j MTR-waarde [I-Ig/I] 

BEC- l . BEC-2 
BEC-l BEC-2 

Zn 0,001 0,001 I-Ig/I 0,05 0,05 40 

F 0,001 0,001 mg/I 49,1 49,07 1.500 

DOC 0,004 0,003 mg/I 196,3 147,2 
-

Ammonium 0,000 0,000 mg/I 0 0 -
Nitraat 0,005 0,004 mg/I 245,3 196,3 -
Nitriet 0,000 0,000 mg/I 0 0 -

Om de emissie-/immissietoets uit te voeren zijn bovenstaande concentraties aan stoffen 
gebruikt, echter betreft het hier weI de concentratie zonder regenval (meest 
geconcentreerde stroom). Aile emissie-/immissieconcentraties voor BEC-2 zijn gelijk aan of 
lager dan de eerder berekende concentraties voor BEC-1. Op basis van de aangegeven MTR
waarden in de laatste kolom blijkt dat zowel de emissie/immissie voor BEC-1 als die voor 
BEC-2 onder de gestelde MTR-waarde blijven. 

Emissie - Immissie BEC-2 (met regenval) 

Gerekend met een normale bui van 20 mm/etmaal en een (aangenomen) afstromend 
oppervlak van 8,5 hectare (85.000 m2 - oppervlak voor aileen BEC-2), zal er per uur een 
debiet aan hemelwater van 70,8 m3 afstromen. 

Conform de bekende vuilvracht van het hemelwater zullen de volgende totale vuilvrachten 
van de parameters in het hemelwater afstromen in de gemengde stroom van koelwater en 
proceswater: 

• Fluoriden 1.062.500 mg in 70,8 m3 

• Stof 1.770.833 mg in 70,8 m3 

• Olie 14.167 mg in 70,8 m3 

De concentraties die in de eerdere tabel zijn weergegeven zullen als gevolg van de 
vermenging met hemelwater nog verder reduceren en is dus voor de daadwerkelijk toets 
gerekend met het worst-case scenario "zonder regenval". Voor de volledigheid is voor de 
parameters fluoriden, stof en olie in het hemelwater de eindconcentratie uitgerekend. 

• Fluoriden - 0,187 mg/l 
• Stof - 0,312 mg/l 
• Olie - 0,002 mg/l 

V~~r fluoriden geldt dat deze als enige parameter ook voorkomt in de gecombineerde 
procesafvalwaterstroom en koelwaterstroom. Door de vermenging van de 
hemelwaterstroom met de koelwaterstroom zal de concentratie die is weergegeven in de 
tabel: "immissie-concentraties (excl. regenval)" voor aile parameters en dus ook voor 
fluoriden verder afnemen. 

Door de vermenging van hemelwater met het koelwater, ketelwaterspui en spoelwater 
zullen de concentraties zeker onder de gestelde MTR-waarden blijven. 
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1 Inleiding 

In opdracht van de Ecofys te Utrecht is door Tauw een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 

ter plaatse van de Oosterhom te Farmsum. 

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 9.000 m2
• De onderzoekslocatie is 

momenteel braakliggend. De kadastrale aanduiding van de onderzoekslocatie is gemeente 

DelfzlJl, sectle 0, nummer 587. 

Aanleiding tot het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen 

eigendomsoverdracht en inrichting van een biologische energiecentrale ter plaatse van de 

onderzoekslocatie. 

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de algemene miJieuhygienische kwaliteit van de 

bodem (grond en grondwater). 

Op basis van de aangeleverde gegevens van de opdrachtgever is het onderzoek verricht op 

basis van de richtlijnen van de NEN-S740 voor een grootschalig onverdacht terrein ten aanzien 

van het voorkomen van een bodemverontreiniging. 

Navolgend worden de volgende hoofdstukken behandeld: 

• Uitgevoerde werkzaamheden 

• Resultaten 

• Samenvatting en conclusies 

Groolschang verkennend bOdemonderzoek Oosthomeweg Ie Farmsum 7122 
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2 Uitgevoerde werkzaamheden 

2.1 Afgemeen 
Tauw beschikt voor al haar adviesdiensten over een gecertificeerd kwaliteitssysteem waarin 
onder meer procedures zijn opgenomen voor beheerste voorbereiding en uitvoering van 
opdrachten. Het kwaliteitssysteem is gecertificeerd op basis van de NEN-ISO 9001 ;2000. Het 
veldwerk is door Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. VCA*"' gecertificeerd. Tevens is Tauw bv 
lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB). De chemische analyses zijn 
uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde laboratorium van AL-West te Deventer. 

De siruering van de monsterpunten is aangegeven op een situatieschets (zie bijlage 1). 

2.2 Vooronderzoek 
Op 10 november 2005 is door Tauw een archiefonderzoek in het milleuarchief van de gemeente 
Delfzijl uitgevoerd. Daamaast is een locatiebezoek uitgevoerd waarbij het terrein gelnspecteerd 
is. 

2.2.1 Archlefonderzoek 
Uit het archlefonderzoek blijkt dat de er geen historische gegevens bekend zijn van de 
onderzoekslocatie. Het is onbekend of het terrein in het veri eden is onderzochl Van de 
omringende omgeving van het onderzoeksterreln is wei historische Infonnatie bekend. 
Verschillende bodemonderzoeken zijn gedaan bij bedrijven als de Aluminium Delfzijl b.v., FHS en 
de voormaJige Philips Petroleum. 

Aluminium DelfzlJl b.y. 
Ter plaatse van de Aluminium Delfzijl b.v. (Aldel) aan de Oosterhom 20-22 te Farmsum zijn 
meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd. In de periode van junl 2003- april 2004 is door 
Oranjewoud B.V. een nader onderzoek uitgevoerd (Oranjewoud, Nader bodemonderzoek terrein 
Aluminium Deltzljl B.V. projectnr. 13382-130169,21 april 2004) 

Aanleiding tot het nader onderzoek z1jn de bevindingen van eerder uitgevoerde 
bodemonderzoeken. Uit de voorgaande onderzoeken en het nader onderzoek bleak dat de 
bodem plaatselijk matig tot sterk verontreinigd is met koper, zlnk, PCB's, mlnerale olie en fluoride. 
Het grondwater Is over een groot gedeelte van het terrein sterk verontreinigd met minerale olie. 
Tevens is op vrijwel het gehele terrein een verhoogde concentratie aan fluoride in het grondwater 
gemeten. De verontr9iniglngen aan zink en koper grenzen direct aan de onderhavige 
onderzoekslocatie. Deze verontreiniging Is gesitueerd aan de noorcloostzijde van het Aldel 
terreln. 

Groolschalig vBrXBnn8nd botlBmomlBl'Zoek Oo&thomeweg Ie Fannsum 9\22 
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Aluminlumsmelterij F.H.S. 
Aan de Oosterhom 24 is de Aluminiumsmelterij F.H.S. gevestigd. Het bedrijf produceert 

secundair aluminium. De grondstoffen zijn aluminiumschroot en reststoffen ult 

productieprocessen van aluminiumverwerkende of -bewerkende bedrijven. In de smeltovens van 

FH8-Delfzijl worden belde soorten grondstof omgesmolten tot zogenaamd 'secundair" aluminium. 

Tevens wordt slleen, zink, koper en mangaan gebruikt bij de productie. De fabriek gebruikt 

propaangas en huisbrandolie voor de energielevering bij dit proces. 

Op 3 oktober 1997 is een aanvraag gedaan (WM vergunning) voor het oprichten en in werking 

hebben van een inrichting voor de productie van secundair aluminium. Op 2 december 1997 is 

deze aanvraag beschlkt door provincle Gronlngen (d.d. 02-12-1997, nr. 97/17.853/49, RMM). 

Philips Petroleum 
Aan de Oosterhom 28130 heeH Philips Petroleum gezeten. Ter plaatse van dit onderzoeksterrein 

zijn meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd door grondmechanica Delft. In februari en Juni 1996 

is een aanvullend bodemonderzoek voor fase 1, 2 en 3 gedaan. Uit de rapportage van dit 

onderzoek blijkt dat er sprake is van vijf deellocaties met een matige bodemverontreiniging aan 

PAK-10 en zink in de ondergrond (0,5 tot 1,0 m -mv). Het grondwater is niet verontreinigd. 

In april 1996 is een concept saneringsonderzoekl-plan opgesteld voor deelgebied I door 

Grondmechanica Delft In jull 1998 is een detinitief saneringsonderzoekl-plan opgesteld. Het 

deelsaneringsplan is door de provincie Groningen goedgekeurd. Door middel van hat ontgraven 

is de varontreiniging gesaneerd. Naast daelgebied I is ook deelgabled II gesaneerd, wanneer dit 

Is uitgevoerd, is niet tarug te vinden in hat archief. 

2.2.2 Geohydrologlsche situatie 
Uit de geohydrologische actualisatie van hat terrein van Aluminium Dalfzijl b.v. (Fugro opdrachtnr. 

81000130.190, 14 jul12000) bJijkt dat de onderzoekslocatie Iigt in een potentieel inzijgingsgebied. 

De locatie Jigt niet in aen grondwaterbescharrningsgabied. Wei wordt in de nabijheid grondwater 

onttrokken voor industriale doeleinden. Daze grondwateronttrekking is vennoedelijk niet van 

invloed op de waterhuishouding van het onderzoeksgebied. 

De stromingsrichting van het ondiepe grondwater (ophoogzancl) zal worden beinvloed door de 

drainage en de Jigging van (gedempte) sloten. Daamaast is een "geulensysteem" aanwezlg in de 

ophooglaag. In de onderhavige situatie zullen de aanwezigheid van het Zeehavenkanaal (peil van 

NAP. -1,82 m bij laagwaterspringtij tot NAP. +1,44 m bij hoogwaterspringtiD en de 

Oosterhomhaven (peil NAP. -1,2 m) invloed hebben op de grondwaterstroming. 
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2.2.3 Terreininspectie 
TIjdens de terreininspectie zijn er geen bijzonderheden met een bodembedreigend karakter 
waargenomen. 

2.2.4 Onderzoeksopzel verkennend bodemonderzoek 
Naar aanleiding van het verrichte vooronderzoek is de onderzoeksJocatie onderzocht op basis 
van de richtJijnen van de NEN-5740 voor een grootschalig onverdacht terrein ten aanzien van het 
voorkomen van een bodemverontreiniging. Gezien de resultaten uit bodemonderzoeken van 
locaties in de directe omgeving, zijn de grondmengmonsters en het grondwater aanvullend 
geanalyseerd op totaa! cyanide en fluoride. 

2.3 Veldwerkzaamheden 
Het veldwerk is uitgevoerd op 14 november 2005 en heeft bestaan uit de volgenda 
werkzaamheden: 
• Het verrichten van 35 boringen tot circa 0,5 meter beneden maaiveld (m -mY, boring en 

13 tim 19, 23 tim 29, 33 tfm 39, 43 tim 49 en 53 tim 59) 

• Het verrichten van 5 boringen tot circa 2,0 m -my (boringen 12, 22, 32, 42 en 52) 
• Hat plaatsen van 10 peilbuizen tot circa 3,0 m -mv (ten behoeve van de 

grondwatermonstemame; peilbuisnummers 10,11,20,21,30,31,40,41, 50 en 51) 

De Ioeatie is opgedeeld in vijf kavels, waarover de boringen gelijkmatig verdeeld zijn. 

Het vrijgekomen bodemmateriaal is beoordeeld op textuur, kleur en het voorkomen van 
bijzonderheden. Beoordeling heeft plaatsgevonden per laag van 50 centimeter, per van nature 
voorkomende bodemlaag of per afwijkende laag qua kleur of samenstelling. 

In verband met het spoedelsende karakter van het onderzoek is het gronc:fwater, na goed 
doorpompen, direct bemonsterd waarbij de pH (zuurgraad) en de EC (elektrische geleidbaarheid) 
in het veld zijn bepaald. 

2.4 Bodemopbouw en zintuiglijke waamemingen 
Ult de boorprofielen (bijlage 2) blijkt dat de bodem vanaf het maaiveld tot een diepte van 
circa 1,5 m -my uit lemig fijn opgebracht zand bestaat. Vanaf circa 1,5 m- mv tot de maximala 
boordiepte van circa 3,5 is een siltige Idailaag aangetroffen. De grondwaterstand beyond zich 
tijdens de veldwer1<zaamheden op aen diepte van 1,2 m -mv_ 

In tabel 3.1. zl;n de zintuiglijke waamemingen weergegeven die gedaan zijn tijdens de 
veldwerkzaamheden. 
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Tabel2.1 Zlntulglijke waamaming8l'l 

Boring Eimldiepte Diepteb'ajec\ Bijzondemeid 
(Il}4TIv) (m-fllll) 

10 3,0 0,6 • 1,1 slib2lliJn 
1,5 • 3,0 slib 21m.grof 

11 3,0 0,0 • D,S plastic 21m.grof 
20 2,7 1,2 • 2,5 slib 211ijn 

2,5 • 2,7 sIib 1 
21 3,0 1,0 • 3,0 sIib 21m.grof 
3D 3,0 1,1 • 2,0 sllb1 
31 3,0 1,5 - 3,0 slib 1 
41 3,0 1,5 - 2,0 sllb 1 
50 3,0 1,0 - 2,0 slib 211ijn 
51 3,5 1,0 • 3,5 sIib 21m.grof 
52 2,0 1,5 • 2,0 slib 21m.grof 
56 0,5 0,0 • D,S geroenl, puln 21m.grof 
57 0,5 0,0 • D,S geroerd 
59 0,5 0,0 • 0,5 geroerd 

1 =zear weinig/zeer lich\, 2=weinlgnich\, 3--matig, 4=veel/sterk, 5=zeer veel/sterk 

Uit de tabel blijkt dat er in boring 11 in de bovengrond plastic Is waargenomen in het vrijgekomen 
bodemmateriaal. In boling 56 is in de bovengrond puin aangetroffen. In een groot aantal bolingen 
is in de ondergrond tevens slib waargenomen in het bodemmateriaal. Onzes inzlens is dlt 
zogenaamde slib atkomstig van het in het veri eden opgebrachte zeezand. 

Een volledig overzicht van de zintuiglijke waamemingen Is opgenomen in de boorprofielen en 
boorbeschrijvingen (bijlage 2). 

2.5 Chemische analyses 
De aanwezlgheid van een eventuele verontreiniging van de grond en het grondwater is nag ega an 
door het uitvoeren van de volgende chemische analyses: 
• Het analyseren van vijf mengmonsters van de bovengrond en vijf mengmonsters van de 

ondergrond op het NEN-grondpakket (zware metalen (As, Cd, Cr, Cu, Hg, NI, Pb en Zn), 
minerale olie, PAK-10 en EOX), cyanide en fluoride, alsmede zesmaal het gehalte aan 
humus (gloeirest) en lutum (kleifractie) 

• Het analyseren van tien grondwatermonsters op het NEN-gronclwaterpakket (zware metalen 
(8), aromatische en chloorhoudende oplosmiddelen en minerale olie), cyanide en fluoride 

De mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn samengesteld per kave!. 
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3 Resultaten 

3.1 Toetsingskader 

Wet bodembeschermlng 
De analyseresultaten van de grond en het grondwater zijn getoetst aan de STI-waarden uit de 
Wet bodembescherming (Wbb). Oit toetslngskader bestaat ult Streefwaarden, Toetsingswaarden 
voor nader onderzoek en Interventiewaarden. Oit zijn concentratieniveaus waar de 
analyseresultaten aan worden getoetst. De betekenis van de waarden en de wijze van weergave 
in de tabellen 3_2 Um 3.5 staan vermeld in het onderstaande overzicht 

Tabel 3.1 Overzlcbt lDetslngskatler Wbb. 

Concentratienlveau 

Voor een stet 

!:S-waartla 

(of c detecliermiet) 

> S-waartle !: T -waarde 

> T-waartle !: I-waarde 

> J..waarde 

Betekenis 

Niet venonlrelnlgd 

Ucht venontnllnlgtl 

(geen dlJll!Zllma bodemkwarl1elt voor de funclionela 

el~enschappen van de bodem voor mens, dier an plan!) 

Nader bDdamontllrzoek nDCKlzakelijk 

Emstigl bodemvenontrelnlglng 

WeelgeV8 in labellen 

+ 

++ 

Als de I-waarde voor een stof wordt overschreden in meer dan 25 m3 grond of in meer dan 
100 m3 grondwater (bodemvolume). wordt gesproken van een geva! van emstige 
bodemverontreiniging; 

De STI-waarden voor grond zijn afhankelijk van het bodemtype, hetgeen wordt bepaald door het 
gehalte aan humus (organlsche stof) enfof Jutum (kJeifractie). Deze waarden zijn In het 
laboratorium bepaald. De locatiespecifieke toetsingswaarden zijn opgenomen in bijlage 3. De 
analyseresultaten zljn opgenomen in bijlage 4. 

BouwstDffenbeslult 
Per 1 juli 1999 is hat Bouwstoffenbesluit van kracht. Derhalve zijn de gehalten eveneens getoetst 
aan het Bouwstoffenbesluit en de "Vrijstellingsregeling samenstelfings- en immissiewaarden 
Bouwstoffenbesluir (Staatscourant 126, juli 1999). Opgemerl<t dient te worden dat de conclusles die 
getrokken worden ten aenzien van de VnjstelJingsregeling indicatiefzijn. Voor een definitieve 
conclusle dient, afhankeJijk van de elsen van het bevoegd gezag, eventueel een nader onderzoek te 
worden uitgevoerd ter bepaling van de hergebruiksmogelijkheclen van de grond. 
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Kwaliteit van de grond 
De analyseresultaten van de grand en de interpretatie zijn in tabel 3.2 en 3.3 weergegeven. 

Tabel 3.2 AnalyseresuJtaten grond (mglkg d.s.) en interpretaUe 

Kave! I Kavall Kavelll 

Monslaromschri,lYing 
Diepte (m-rnY) 
Lutum(%) 

10,11,13,16,18 10,11,12 21,23,24,25,26,28 
(ca. 0,0-0,6) 

Humus ('Yo) 

META.LEN 
arseen (As) 

cadmium (Cd) 

chroom (Cr) 

koper «:u) 
kwik (Hg) 

lood (Pb) 
nlklte! (Nq 
ZlnK (Ln) 

1,5 
<D,1 
6 
1,D 
<0,1 
4,D 
3,D 
12 

A.NORGANISCHE VERBINDINGEN 
tolaal cyanide (o-NEN 6655) <1 
nuoride (zonder destillatie) <25 

1,D 
6,4 

(ea. 0,6-2,0) 

1,5 
<0,1 
6 
1,0 
<0,1 

2,5 
2,5 
10 

1,0 
6.4 

POLYCYCUSCHE ARDMATISCHE KDOLWATERSTDFFEN 

PAl< (som 10) # 0,15 n.a. 

GECHLDREERDEKOOLWATERSTOFFEN 
EOX· <0,1 <0,1 

OVERIGE STDFFEN 

2,D 
D,2 
6 
1,0 
<D,1 
3,D 
3,D 
1D 

<1 
<25 

n.B. 

cD,1 

minerale olle (C1G-C40) e10 e10 <10 

(ea. 0,0-0,5) 
1,D 
8,4 

": fungeer1 als "trlggel" voor organohalogeenverbindingen 
#: de individuale PAK's zijn nlet toelsbaar conform de Wbb 
n.B.: niel aanloonbaar 
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14 
D,2 
46 
8 
<0,1 

19 
22 
6D 

c1 
c25 

n.B. 

cO,1 

e10 

Kave! II 

21,22 
(1,~2,o) 

41,0 
D,B 

Kaye! III 

31, 32, 33, 35, 38 
(D,~D,5) 

1,5 
<D,1 
7 
1,5 
<0,1 
4,5 
2,5 

11 

c1 

<25 

0,03 

<0,1 

etO 

1,D 
9,1 



~Tauw 

Kenmerk R001-442679BSVW-rr\-V01-NL 

Tabel3.3 Analyseresullilten grond (mg/kg d..s.) en interpretaHI! 

Kavellll Kavel lV KavellV 

Monsteromschrijving 30,31,32 40,43,44,45,48 40,41,42 
Diepte (m-mv) (ca. 0,3-2,0) (O,~,S) (ca. 0,5-2,0) 
Lutum(%) 1,0 1,7 1,0 
Humus(%) 9.1 0.7 0.5 

METALEN 
alSeen (As) 1,0 2,0 2,0 
cadmium (Cd) <0,1 <0,1 <0,1 
chroom (el) 14 5 5 
koper(Cu) 1,0 1,0 0,5 

kwIk (Jig) <0,1 <0,1 <D,1 
lood (Pb) 2,5 7 3,0 
nlkkel (N!) 7 3.0 2,0 
zlnk (Zn) 10 11 9 

ANORGANISCHEVERBINOINGEN 

tolael cyanide (o-NEN 8655) <1 c1 <1 
fluoride (zonder destfllatle) <25 28 <25 

POL YCYCUSCHE AROMAnSCHE KOOLWA TERSTOFFEN 

PAK (som 10) # n.B. 0,15 n.a. 

GECHLOREERDEKOOLWATERSTOFFEN 

EOX· <0,1 <0,1 <0,1 

OVERIGE STOFFEN 

mlnerale one (e10-C40) <10 11 + c10 

#: 
n.a.: 

fungeert als "Ir1ggar" voor organohalogeenvarbindingen 
de Individuela PAK's zljn niet toetsbaar conlorm de Wbb 
nlat aantoonbaar 

Toetsing aan de Wet bodembeschermlng 

KavelV KavelV 
56,~, 59 50,51,52 
(O,D-O,5) (ca. 0,5-2,0) 

1,0 1,0 
0,8 D,B 

3,0 2,0 
cO,1 <0,1 
10 B 
10 1.5 
<0,1 cO,1 
14 4,0 
6 3,0 
3B 12 

c1 c1 
<25 <25 

0,10 0,04 

cD,1 cD,1 

15 + c10 

Bij toetsing aan de street- en interventiewaarden uit de Wet bodembescherming blijkt dat er ter 
plaatse van kavel IV en Kavel V in de bovengrondmengmonsters een licht verhoogd gehalte aan 
minerale olie is gemelen (gehalten boven de streefwaarde). In de overige geanalyseerde boven
en ondergrondgrondmonsters zijn geen verhoogde gehalten gemeten (gehalten beneden de 
streefwaarden). 

Toelslng aan het Bouwstoffenbeslult 

Indien de resultaten indicatiet getoetst worden aan het Bouwstoffenbesluit en de 
"Vrijstellingsregeling samenstelling en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit", blijkt dat de boven
en ondergrond schone grond betreft. 
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3.3 Kwaliteit van het grondwater 
De analyseresultaten van het grondwater en de interpretatie zijn in tabel 3.4 en 3.5 weergegeven. 

Tabel 3.4 Analyseresultaten grondwater (pgll) en Interpreta6a 

Kavell Kavell Kavelll Kavelll Kavellll 

Pellbuls 10 11 20 21 30 

Fllterdiepte (rn-mv) (2,~3!0) (2,0-3,0) (2.0-3,O) (2.5-3.5) (2,0-3.0) 

METALEN 
alSeen (As) 19 + 95 +++ <5 17 + 200 +++ 

cadmium (Cd) <0,1 <0,1 <0,1 cO,1 <0,1 

chroom (CI') 6 + 2,0 + <2 3,0 + <2 
koper (Cu) 2,5 <2 <2 <2 <2 

kwik (Hg) <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

lootl (Pb) <5 <5 <5 <5 <5 

nlk1\el (Nl) 18 + <5 <5 25 + <5 

zink (Zn) 8 16 14 12 4,5 

•• ''''''D,,"" ..... po.,..UI!!' 'ft!!'el!lotL ......... ,..~. 
".w",n\i1l""WIIiilll'_'-'. W' ..... .., ... .., .... \01110001. 

totaal cyanide (~NEN 6655) <2 <2 <2 <2 <2 

fluoride (zander deslliatie) 
0,46 6,2 4,0 1,0 2,4 

(mgll) 

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

benzeen <1,2 <3 <0,2 <1,2 <0,2 

lolueen <1,2 <3 1,2 <1,2 1,1 

ethylbenzeen <1,2 <3 0,2 <1,2 0,2 

xylenen (scm) n.a. n.a. 0,9 + n.a. 1,0 + 

POLYCYCLISCHE AROMA TlSCHE KOOLWATERSTOFFEN 

nableen <1,2 <3 <0,2 <1,2 <0,2 

GECHLOREERDE KOOLWATCRSTOFFEN 

1Jichloormethaan <O,S <1,5 <0,1 <0,6 <0,1 

telTa(chloormethaan) <0,6 <1,5 <0,1 <0,6 <0,1 
1,2-<f1chloorelhaan <0,6 <1,5 eD,1 eD,6 <0,1 
1,1,1·trichloorethaan eO,6 <1,5 eD,1 <0,6 eO,1 

1,1,2-trlchloDrethBBn eO,6 e1,5 eO,1 eO,6 <0,1 
trI(chlooretheen) eO,6 <1,5 <0,1 eO,6 <0,1 
tetracht.etheen (per) <0,6 <1,5 eO,1 <0,6 <0,1 
monochloorbenzeen <0,6 <1,5 <0,1 <0,6 <0,1 
dichloorbenzanen (sorn) n.a. n.a. n.B. n.a. n.B. 

OVERIGE STOFFEN 

mlnerale olle (C10-C40) <50 e50 <50 <50 <50 

pH (-) 7,2 7,3 7,3 7,0 7,1 

EC QJSJcm) 5100 2410 1020 1810 1740 

#: PAK(som10) is nlet toetsbaar conform de Wbb 

n.a.: niel aantoonbaar 
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Tabel3.S Analyseresultalen grondwaler (11911) an IntsrpretaUa 

Kavellll Kave! rv Kave! rv Kave/V KavelV 

Peilbuis 31 40 41 SO 51 
Fillerdiepte Im-mv) C2, ~,D) (2.()'3,O) (2. ()'3.0) (2,5-3,5) (3,().4.0) 

METAlEN --,----
alSeen (As) 6 16 + 36 ++ 11 + <5 
cadmium (Cd) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

chlllom(C" <2 <2 <2 <2 7 + 
koper (Cu) <2 <2 <2 <2 <2 
kwIk (Hgl <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 
Iood (Pb) <5 <5 <5 <5 <5 

nlkke! (N~ 6 6 7 <5 <5 
zlnk (Zn) 14 45 60 5 12 

ANORGANISCHE VERBINDINGEN 
totaal cyanide (o-NEN 6655) c2 7 <2 c2 <2 
nuoride (zonder dest/llatie) 

1,5 12 2,4 2,4 3,0 
(mgll) 

AROMA TlSCHE VERBINOINGEN 

benzeen <0,2 cO,2 cO,2 <0,2 cO,2 
tolueen 1,0 2,B 1,5 1,1 D,S 
ethylbenzeen <0,2 O,B 0,2 <0,2 cO,2 
xylenen (som) 1,0 + 3,7 + 1,1 + 0,9 + 0,5 .. 
POL YCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWA TERSTOFFEN 

nallaleen <0,2 0,4 + <0,2 <0,2 cO,2 

GECHLOREEROE KOOLWATERSTOFFEN 
bichloormelh2lan cD,1 cD,1 <0,1 cD,1 cD,1 
tetra(chloormelhean) cD,1 cO", CO,1 cO,1 cO,1 
1,2-dichloorelhaan <0,1 cO,1 <0,1 cO,1 <0,1 
1,1,1-trichloorelhaan CO,1 <0,1 <0,1 CO,1 cO,1 
1,1,2-lrichloorelhaan cO,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
IrI(chloorelheen) cO,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
tetrachletheen (pe" cO,1 <0,1 cO,1 cO,1 cO,1 
monochloorbenzeen cO,1 cO,1 <0,1 cD,1 <0,1 
dichloorbenzenen (som) n.L n.e. n.a. n.a. n.a. 

OVERlGE STOFFEN 
minerale Cllie (e1 D-C40) <50 <50 <50 c5D <50 

pH (-) 7,3 7,B 7,2 7,4 7,0 
EC (~S/cm) 2310 640 1410 1050 1543 

#: PAK(som10) is niet loelsbaar conform de Wbb 
n.a.: nlel aantoonbaar 
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Bij toetsing aan de street- en interventiewaarden blijkt dal in het grondwater van pellbulzen 11 en 
30 sterk verhoogde concentraties zijn gemeten voor de parameter arseen. In het grondwater van 
peilbuis 41 is een matig verhoogde concentratie aan arseen gemeten. Tevens zijn licht 
verhoogde concentraties gemeten voor de parameters arseen, chroom, fluoride, nikkel en 
xylenen (concentraties boven de streefwaarden). In de ovenge geanaJyseerde 
grondwatermonsters zijn geen verhoogde concentraties gemeten (concentraties beneden de 
streefwaarden). 

Het voorkomen van (JokaaJ) hoge arseenconcentraties is een kenmerkend (natuurlijk) verschijnsel 
in het grondwater van de Nederlandse kustprovincies. De ruimtelijke variaties in concentraties 
kunnen hierbiJ sterk verschillen (een en ander wordt mede bepaaJd door onder andere pH, 
organische stof en eigenschappen ondergrond). Tevens wordt op de locatie geen 
locatiespecifieke verontreiniging met arseen verwachl DerhaJve kunnen onzes inziens de (sterk) 
verhoogde concentraties aan arseen als van nature verhoogd worden beschouwd. 

De gemeten waarden voor de zuurgraad (pH) van het grondwater kunnen als normaal worden 
beschouwd. De gerneten elektrische geleidbaarheid (EC) is in vrijwel alie peilbuizen hoog te 
noemen. Waarschijnlijk is deze hoge EC het gevolg van de aanwezige geohydrologische situatie 
(inzijgingsgebied) ter plaatse van de onderzoeksJocatie. Door de invloed van (brak water) kan de 
EC van nature hoog zijn. 

1B\Z2 GrootschaUg verkennencl boclemonderzoek Oosthomeweg II Fannsum 
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4 Samenvatting en conclusies 

4.1 Samenvatting 
In opdracht van de Ecofys te Utrecht is door Tauw een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 
ter plaatse van de Oosthom te Farrnsum. De onderzoekslocatie heeft een oppervlalcte van circa 
9.000 m2

• De onderzoekslocatie is momenteeJ braakliggend. De kadastrale aanduiding van de 
onderzoekslocatie is gemeente Delfzijl, sectie 0, nummer 587. 

Aanleiding tot het uitvoeren van het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen 
eigendomsoverdracht en inrichting van een biologische energiecentrale ter plaatse van de 
onderzoekslocatie. 

Op basis van de aangeleverde gegevens van de opdrachtgever is het onderzoek verricht op 
basis van de richtlijnen van de NEN·5740 voor een grootschalig onverdacht terrein ten aanzien 
van het voorkomen van een bodemverontrelniglng. 

Vooronderzoek 

Op 10 november 2005 is door Tauw een archiefonderzoek in het milieuarchief van de gemeente 
Delfzijl uitgevoerd. Daarnaast is een locatiebezoek uilgevoerd waarbij het terrein geinspecteerd 
is. Ult het archiefonderzoek blijkt dat er geen historische gegevens bekend zijn van de 
onderzoekslocatie. Van de omringende omgeving van het onderzoeksterrein is wei historische 
inforrnatie bekend. 

Ter plaatse van de Aluminium Delfzijl b. v. (Aldel) aan de Oosterhom 20-22 te Farmsum zijn 
meerdere bodemonderzoeken uitgevoerd. De bodem is plaatselijk matig tot sterk verontreinlgd 
met koper, zink, PCS's, minerale olie en fluoride. Het grondwater is plaatselijk sterk verontreinigd 
met minerale olie en licht verontreinigd met fluoride. De verontreinigingen aan zink en koper 
grenzen direct aan de onderhavlge onderzoekslocatie. 

Aan de Oosterhom 28/30 heeft Philips Petroleum gezeten. In februari en junl 1996 is aen 
aanvulJend bodemonderzoek voor fase 1, 2 en 3 gedaan. Er is sprake van vijf deellocaties met 
een matige bodemverontrelniglng aan PAK-10 en zink In de ondergrond (0,5 tot 1,0 m -mv). In 
april 1996 is een concept saneringsonderzoekl-plan opgesteld voor deelgebied I door 
Grondmechanica Delft. In juli 1998 is een definitief saneringsonderzoekl-plan opgesteld. Door 
middel van het ontgraven is de verontreiniging gesaneerd. Naast deelgebied I is ook deelgebied II 
gesaneerd. 
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Onderzoeksopzet 
Naar aanleiding van het verrichte vooronderzoek is de onderzoekslocatie onderzochl op basis 
van de richtlijnen van de NEN-S740 voor een grootschalig onverdacht terrein ten aanzien van het 
voorkomen van een bodemverontreiniging. Gezien de resultaten uit bodemonderzoeken van 
locaties in de directe omgeving, zijn de grondmengmonsters en het grondwater aanvuJlend 
geanalyseerd op totaal cyanide en fluoride. 

Bademopbouw en zintuiglljke waamemingen 

Uit de boorprofielen blijkt dat de bod em als voigt kan worden geschematiseerd: vanaf het 
maalveld tot een diepte van circa 1,5 m -mv uit lemig fijn opgebracht zand bestaal Vanaf circa 
1,5 m -my tot de maximale boordiepte van circa 3,5 is een siltige kleilaag aangetroffen. De 
grondwaterstand beyond zich tijdens de veldwerkzaamheden op een dlepta van 1,2 m -mv. 

Tijdens de veldwerkzaamheden is in de bovengrond van boring 11 plastic waargenomen in het 
vrijgekomen bodemmateriaal. In boring 56 is In de bovengrond puln aangetroffen. In een groot 
aantal boringen Is in de ondergrond tevens slib waargenomen in tiet bodemmateriaaL Onzes 
inziens is dit zogenaamde slib afi<omstig van het in het ver1eden opgebrachta zeezand. Verder 
zijn zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen die eventueel kunnen duiden op de 
aanwezigheid van bodemverontreiniging. 

Kwalitelt van de grand 
Toetsing aan de Wet bodembescherming 
Bij toetsing aan de streef- en interventiewaarden uit de Wet bodembescherming blijkt dat er ter 
plaatse van kavel N en Kavel V in de bovengrondmengmonsters een Iicht vemoogd gehalte aan 
minerale olie is gemeten (gehaJten boven de streefwaarde). In de overige geanalyseerde boven
en ondergrondgrondmonsters zijn geen verhoogde gehalten gemeten (gehalten beneden de 
streefwaarden). 

Toetsing aan hat Bouwstoffenbesluit 
Indien de resultaten getoetst worden aan het Bouwstoffenbesluit en de "Vrijstellingsregeling 
samenstelJing en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit", blijkt dat de boven- en ondergrond 
schone grond betreft. 

Kwalltelt van het grondwater 
Bij toetsing aan de streef- an interventiewaarden blijkt dal in het grondwater van peilbuizen 11 en 
30 sterk vemoogde concentraties zijn gameten voor de parameter arseen. In het grondwater van 
peilbuis 41 is een matig verhoogde concentratia aan arseen gemeten. Tevens zijn Iicht 
verhoogde concenuaties gemeten voor de parameters arseen, chroom, fluoride, nikkel en 
xylenen (concentraties boven de streefwaarden). In de overige geanalyseerde 
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grondwatermonsters zijn geen verhoogde concentraties gemeten (concentraties beneden de 
streefwaarden)_ 

Het voorkomen van (Iokaa/) hoge arseenconcantraties is een kanmerkend (natuurlijk) verschijnsel 
in het grondwater van de Nederlandse kustprovincies. De ruimtelijke variaties in concentraties 
leunnen hierbij sterk verschillen (aen en ander wordt mede bepaald door onder andere pH, 
organlsche stof en eigenschappen ondergrond). Tevens wordt op de locatie geen 
locatiespecifieke verontreiniglng met arseen verwachl Derhalve kunnen onzes jnziens de (sterk) 
verhoogde concentraties aan arseen als van nature verhoogd worden beschouwd. 

De gemeten waarden voor de zuurgraad (PH) van het grondwater kunnen als normaal worden 
beschouwd. De gameten alelctrische geleidbaarheid (EC) is In vrijwel aile pellbuizen hoog te 
noemen. Waarschijnlijk is deze hoge EC het gevolg van de aanwezige geohydrologische situatie 
(inzijgjngsgebied) ter plaatse van de onderzoekslocatie. Door de jnvloed van (brak water) kan de 
EC van nature hoog zijn. 

4.2 Conclusies 
Resumerend kan worden gesteld dat de onderzochte bod em op de locatie nagenoeg vrij is van 
verontrelnigingen. Bij toetslng aan de Wet bodembescherming blijkt dat er In de grond en het 
grondwater maximaal Jicht verhoogde gehalten/concentraties zijn gemeten. De gemeten waarden 
zijn dusdanig dat, onzes jnziens, geen risico's voor de volksgezondheid en het milieu zijn te 
verwachten. Als zodanig is er, mllieuhygienisch gezien, geen bezwaar tegen de voorgenomen 
eigendomsoverdracht an inrichting van een biologische energiecentrale ter plaatse van de 
onderzoekslocatie. 

In algemene zin wordt opgemerkt dat het onderhavige onderzo.ek een algemeen beeld schetst 
van de milieuhygienische kwaJiteit van de bodem. Bij het uitvo~ren van grondverzet dient men 
dan ook alert te zJjn op mogelijk plaatselijk voorkomende zintuiglijke afwijkingen. 
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xxxr003 (v 5.1 . 1) 

VELDRAPPORT blad 1 

project 4426798 D-4407430-Bodemonderzoek 

Adviseur SVW Sjoukje Weg 0592-391373 

16 .11.2005 10:20 : 40/HJB 

Dieptematen in [em) t . o.v. bovenkant boorpunt 
••• _ .... ' ....... -___ ••• _ ._ ...... 11:1 ..... _ •• _ •••• -••••.•• -___________ •• _ __ ·• ___ . _ .. ___ --=-.a ............. aJIIlI_a .... a. __ .. _ ..... a..-___ ....... __ • ______ O: ... I:;\! ..... 

Bcoropdracht: 78143 

Boorpunt: 10 (PB!14-11-2005) 

Monsters I Textuur 

1: 0-60 f zand 

ailtig zwak 

2: 60-ll0 f zand 

siltig zwak 

3: llO-150 klei 

siltig matig 

4: 150-200 Kiei 150-30Cl 

siltig matig lSCI-300 

5: 200-250 klei 150-300 

"iltig matig 150-300 

6: 2S0-30Cl klei lS0-3C10 

ailtig matig lSO-30Cl 

Booropdracht: 78143 

Boorpunt : 11 (PB/14-11-2C105) 

Monsters I Textuur 

1: 0-5C1 f zand 

;iltig zwak 

2. 50-lOCI f zand 5C1-15C1 

siltig zwak 50-15C1 

3 : lC1C1-150 f zand 50-150 

siltig zwak 5C1-15C1 

4: 150-200 klei 150-250 

zandig sterk 15C1-250 

5: 200-250 klei 150-250 

zandig sterk 150-250 

6: 2SCI-lOO klei 

siltig matig 

Booropdracht: 78143 

Boorpunt : 12 [BP/14-11-200S) 

Monsters I Textuur 

1 : 0-50 f zand 0-150 

siltig zwak 0-150 

2: 50-100 f zand 0-150 

siltig zwak 0-150 

3 : 100-150 f zand 0-150 

siltig zwak 0-150 

t: 150-200 f zand 

I Geur 

I Geur 

I Geur 

Grondwaterstand:130 Einddiepte:300 

I Bijzonderheid 

schelpen 2/m.grof 

slib 2/fijn 

slib 2/m.grof 150-3C10 

veen 2/grof 150-300 

slib 2/m.grof 150-300 

veen 2/grof 150-300 

slib 2/m.grof 150-300 

veen 2/grof 150-300 

I neur 

grijs licht 

grijs 

grijs donker 

!:llauw 

grijs licht 

blauw licht 

grijs 15C1-3C1C1 

grij .. donker 150-3C1C1 

zwart 150-300 

grijs 150-300 

grijs donker 150-30Cl 

zwart 15O-lo0 

grijs lSCI-lOCl 

grijs donker 150-300 

zwa.r~ .4",,,,-,,uu 

Grondwaterstand:13 CI Einddiepte:30Cl 

I Bij zonderheid 

plastic 2/m.grof 

I Bijzonderheid 

I Rleur 

grijs licht 

grijs licht 50-15C1 

grijs licht 50-150 

grijs 15C1-25o 

blauw 150-250 

grijs donker 150-250 

grijs 150-250 

!:llauw 150-250 

grij .. donker 150-250 

grijs donker 

Grondwaterstand:100 Einddiepte:200 

I Rleur 

grij" licht o-15C1 

grijs licht 0-150 

grijs licht 0-150 

grijs 

blauw 
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xxxr003 (v 5.1.1) 

VELDRAPPORT blad 2 

.. 

Project 

Adviseur 

4426798 D-44oI430-Bodemonderzoek 

SVW Sjoukje Weg 0592-391313 

16.11.2005 10 : 20:~0/HJB 

Dieptematen in [em] t.o.V. bovenkant boorpunt 
••••••• · ••• _-.:-.... ·• __ a_ ....... ___ ... · _____ .a.a. _____ c._.a ......... __ -a _ _ -. __ .a_ ... ·c-• . _ _ ••• -.=21I::=-==.=_=.alla=IE _ _ _ =_=~==c:=ccm=a==c=.-= . ...... .... 

siltig zwak 

BOoropdraebt: 78143 

Boorpunt: 13 (BP/14-11-2005) 

Monsters I Textuur 

1: 0-50 f zand 

siltig zwak 

Booropdraebt : 7Bl41 

Boorpunt: 14 (BP/14-1l-200S) 

Monsters I Textuur 

1: 0-50 f zand 

siltig zwak 

Booropdra.eht: 78143 

Boorpunt: 15 (BP/14-11-20oS) 

Monsters 

1: 0-50 

I Textuur 

f zand 

siltig zwak 

Booropdraeht: 78143 

Boorpunt: 16 (BPI14-1l-200S) 

Monsters 

1: 0-50 

Booropdraebt: 

Boorpunt: 

Monsters 

l: 0-50 

Booropdraebt: 

Boorpunt: 

Monsters 

1: 0-50 

I Textuur 

f zand 

siltig zwak 

78143 

17 (BP/14-1I-2005) 

I Textuur 

f z8.Dd 

siltig zwak 

78143 

18 (BP/14-l1-200S) 

I Textuur 

f zand 

siltig zwak 

grijs liebt 

Grondwaterstand:- Einddiepte:50 

I Geur I Bijzonderheid I neur 

gdjs lieht 

Grondwa.terstana:- Einddiepte:50 

I Geur I Bijzonderheid I Kleur 

grijs lieht 

Grondwaterstand:- Einddiepte:50 

I Geur I Bijzonderheid I Kleur 

grijs liebt 

Grondwaterstand:- Einddiepte:sO 

I Geur I Bij zonderheid I Kleur 

grijs Heht 

Grondwaterstand:- Einddiepte:50 

I (leur I Bij zonderbeid I Kleur 

grijs lieht 

Grondwaterstand:- Einddiepte:50 

I Geur I Bijzonderheid I Kleur 

grijs lieht 



>:xxr003 (v 5.1. 1) 

VELDRAPPORT blad 3 

project 4426798 D-~~07~30-Bod~monderzoek 

Adviseur SVW Sjoukje Weg 0592-391373 

16.11 . 2005 10:20:40/HJB 

Dieptematen in [em] t.o.V. bovenkant boorpunt 
o ••• __ • __ •• ·_ ••• ___ • .••••• _ •• _ .... __ • _____ -.-a •• ..__ .. ___ .......... __ • _ •• ~ ________ CII.~_c __ iI¢a:.a:=-C_a:._·. ______ .-a ____ . ' •••••• _______ •• _.-.... 

Booropdraeht: 7BH3 

Boorpunt: 19 (BP/14-11-20D5) Grondwaterstand:- Einddiepte:50 

Monsters I T~x:tuur I Geur I Bijzonderheid I Kleur 

1: 0-50 f zand grijs licht 

siltig zwak 

Booropdraeht: 78143 

Boorpunt: 20 (PB/l~-1l-2005) Grondwaterstand:130 Einddiepte : 270 

Monsters I T~x:tuur I Geur I Bijzond~rheid I Klew: 

1 : 0-40 f zand 0-120 grijs 0-120 

siltig zwale O-UO bruin 0-120 

2: 40-80 f zand 0-120 grijs 0-120 

siltig zwak 0-120 bruin 0-120 

3 : 80-120 f ' zand 0-120 grijs 0-120 

siltig zwak 0-120 bruin 0-120 

4 : 120-170 f 2and 120-250 ~1 ih '.If; jn "n-'~n ~ij~ 120- 2-EQ 

si1tig zwak 120-250 

5 : 170-220 t 2and 120-250 slib 2/fijn 120-250 grijs 120-250 

siltig zwak 120 - 250 

6 : 220-250 f zand 120-250 slib 2/fijn 120-250 grijs 120-250 

siltig zwale 120-250 

7 : 250-270 k1ei slib 1 grijs 

zandig z-wak 

Booropdraeht: 7BH3 

Boorpunt: 21 (PB/14-11-200S) Grondwaterstand:120 Einddiepte:300 

Monsters I Textuur I Geur I Bijzonderheid I Kleur 

1: 0-50 f zand 0-100 grija 0-100 

siltig z",,,k 0-100 bruin 0-100 

2: 50-100 f zand 0-100 grijs 0-100 

siltig zwak 0-100 bruin 0-100 

3 : 100-150 klei 100-300 slib 2/m.grof 100-300 grijs 100- 300 

siltig sterk 100-300 zwart 100-300 

4: 150-200 kld 100-300 slib 2/m.grof 100-300 grijs 100- 300 

siltig sterk 100-300 zwart 100-300 

5: 200-250 kld 100-300 slib 2/m.grof 100-300 grijs 100-300 

siltig sterk 100-300 zwart 100-300 

6 : 250-300 k1~i 100-300 slib 2/m.grof 100-300 grijs 100-300 

siltig sterk 100-300 zwart 100-300 

Booropdraeht: 78143 

Boorpunt: 22 (BP/14-11-2005) Grondwaterstand:90 Einddiepte:200 

Monst~rs I T~x:tuur I Geur I Bijzonderheid I neur 

1: 0-50 t zand grijs lieht 

si1tig 2wak 

2: 50-100 f zand 50-150 grijs 50-150 



xy~003 (v 5.1.1) 

VELD~~PORT b1a~ 4 

project 4425798 D-4401430-Bodemonderzoek 

."dviseur SVW Sjoukje Weg 0592-391373 

16.11.2005 10:20:40/HJB 

Dieptematen in [cm) t.o.v. bovenkant boorpunt 
D.a __ • ·• __ .. __ .-=--· __ • ..-.--____ &_. ___ I:= =_===~=_=._ ••• ==== .=.=.===_=D"'=E==="=""="=_=.=.C=--".c..~ ..... _o_ ....... ____ •• ____ c ........ =_ ... c.-____ . 'C- ._ 

siltig zwak 50-150 

3 : 100-150 f zand 50-150 

siltig zwak 50-150 

4~ 150-200 klei 

siltig matig 

Booropdracht: 78143 

Boorpunt: 23 (BP/14-11-200S) 

Monsters I 'I'extuur 

1: 0-50 f zand 

siltig zwak 

Boorop~raeht: 18143 

Boorpunt: 24 (BP/14-11-200S) 

Monsters I Textuur 

1: 0-50 f zand 

siltig zwak 

Booropdracht : 78143 

Boorpunt: 2S (BP!14-1l-200S) 

Monsters I Textuur 

1: 0-50 f zand 

siltig zwak 

Booropdrac:ht: 78143 

Boorpunt: 26 (BP/14-1l-2005) 

Monsters I Textuur 

1: 0-50 f zan~ 

si1tig zwak 

Booropdrac:ht : 78143 

Boorpunt: 27 (BP/14-11-200S) 

Monsters I Textuur 

1: 0-50 f zand 

humeu5 zwak 

siltig zwak 

veen 2/m.grof 

I Geur I Bijzonderheid 

I Geur I Bijzonderheid 

I Geur I Bijzonderheid 

I Geur I Bijzonderheid 

I Geur I Bijzonderheid 

blauw 50-150 

grijs 50-150 

blauw 50-150 

grijs donker 

Grondwaterstand:-

I Deur 

grijs licht 

Gron~waterstand:-

I neur 

grijs lic:ht 

Grondwaterstand:-

I Kleur 

grijs Heht 

Grondwaterstand:-

I Itleur 

grijs lieht 

Grondwaterstand:-

I JOeur 

grijs Hcht 

Einddiepte:50 

EinMiepte:So 

Einddiepte:50 

Einddiepte:50 

Einddiepte:SD 



)~003 (v 5.1.1) 

VELDRAPPDRT b1ad 5 

proj eet 

Aclviseur 

4426798 P-4407430-Bodemonderzoek 

SVW Sjoukje Weg 0592-391373 

16.11.2005 lO:20:40/HJB 

Dieptematen in [em] t.o.v. bovenkant boorpunt 
••• _ ••• .-.:.... _____ ........ ____ ........ _._. ___ ........ __ "" ... -_ ..... -__ ...... -. .... ·• · _ _ _ c ..... .a..a: ____ ..... ·_-= ...... a:a .......... ______ · .. _ ............ . 

Booropdracht: 

Boorpunt: 

Monsters I 

1: 0-50 

Booropclracht: 

Boorpunt: 

Monsters I 

1: 0-50 

Booropdracht: 

Boorpunt: 

Monsters I 

1: 0-30 

2 : 3~-SO 

3 : BO-110 

4: 110-1&0 

5 : 160-200 

6: 200-250 

7: 250-300 

Booropdracht: 

Boorpunt. 

Monsters I 

1: 0-50 

2 : 50-100 

3 : 100-150 

4 : 150-200 

5: 200-250 

6: 250-300 

7B143 

28 (BP/l4-11-2005) 

Textuur 

f zand 

siltig zwak 

7B143 

29 (BP/14-1.1-2005) 

Textuur 

t zand 

humeus zwak 

siltig zwak 

78143 

30 (PB/14-11-2005) 

Textuur 

f zand 

humeus zwak 

si1tig zwak 

f zand 30-110 

siltig zwak 30-ll0 

f zand 30-110 

siltig zwak 30-110 

f zanc:l. 11.0-200 

siltig zwak 1.10-200 

f zand 11.0-200 

siltig zwak 110-200 

kl.ei 200-300 

siltig sterk 200-300 

k1ei 200-300 

siltig sterk 200-300 

7Bl43 

31 (PB/14-11.-2005) 

Textuur 

f zanc:l. 0-100 

siltig zwak 0-100 

f zand 0-100 

siltig zwak 0-100 

f zanc:l. 

!<iltig zwak 

k1ei 

siltig sterk 

k1ei 200-300 

siltig sterk 200-300 

kl.ei 200-300 

I Geur 

I Geur 

I Geur 

I Geur 

Grondwaterstand : -

I Bijzonderheid 

I Bijzonclerheid 

I K1eur 

grijs lieht 

Grondwaterstand:-

I Kleur 

grijs 

bruin 

Gronclwaterstand:120 

Bijzonc:l.erheid 

worte1s 2/m.grof 

slib 1 110-200 

k1ei 2/m . grof 110-200 

slib 1 110-200 

klei 2/m.grof 110-200 

I Kleur 

bruin 

grijs 30-ll0 

bruin 30-110 

grijs 30-110 

bruin 30-1.10 

grijs llO-200 

zwart 110-200 

grijs 110-200 

zwart 110-200 

Einddiepte : 50 

Einddiepte:50 

Einddiepte : 300 

grijs donker 200-300 

grijs donker 200-300 

Grondwaterstand:120 Einc:l.cliepte:300 

I Bijzonderheic:l. 1 neur 

grijs 0-100 

grij s 0-100 

klei 2/m.grof grijs 

slib 1 grijs 

zwa.rt 

slib 1 200-300 gdjs 200-300 

veen 2/m.grof 200-300 zwart 200-300 

slib 1 200-300 grijs 200-300 



xxxr003 (v 5 . 1.1) 

VELDRAPPORT blad 6 

?rojeet 

Adviseur 

4426798 D-4407t30-Bodemonderzoek 

SVW Sjoukje Weg 0592-391373 

16 . 11.2005 10:20:40/HJB 

Dieptematen in lem) t . o.v. bovenkant boorpunt . _____ -_.a.-_ .. G_IK _____ .... ____ • __ .. _ ___ ~_. __ •• _ .... · __ ....... ... . ___ . ·O- ..... ..,. ••• a-.. ............... ______ =-_.-c."'-O ••• __ s __ ·O'D_IIII-...... _. __ • 

siltig sterk 200-300 

Booropdraeht: 18143 

Boorpunt: 32 (BP/14-11-2005) 

Monsters 

1 : 0-50 

2: 50-100 

3 : 100-lS0 

4: 150-200 

Booropdracht: 

Boorpunt: 

Monsters 

1: 0-50 

Booropdracht: 

Boorpunt: 

Monsters 

1: 0-50 

Booropdraebt: 

Boorpunt: 

Monsters 

1: 0-50 

I Textuur 

f zand 

siltig zwak 

f zand 50-150 

siltig zwa.k 50-150 

f zand 50-150 

siltig zwak 50-150 

klei 

siltig matig 

79143 

33 (BP/14-11-2005) 

I Textuur 

I 

I 

f zand 

siltig zwak 

78143 

34 (BP/l4-11-2005) 

Textuur 

f zand 

siltig zwak 

78143 

35 (BP/14-11-2005) 

Textuur 

f zand 

Biltig zwak 

Booropdracht: 78143 

Boorpunt: 36 (BP/14-11-2005) 

Monsters 

1: 0-50 

I Textuur 

f zand 

siltig zwak 

veen 2/m . grof 200-300 zwart 200-300 

Grondwaterstand:90 Einddiepte:200 

I Geur I Bijzonderheid I Kleur 

grijs Heht 

grijs 50-150 

blauw 50-150 

grijs donker 50-150 

grijs 50-LSD 

blauw 60-150 

grijs donker 50-150 

veen 2/m.grof grijB liebt 

Grondwaterstand:- Einddiepte:50 

I Geur I Bij zonderheid I Xleur 

grijs Heht 

Grondwaterstand:- Einddiepte:50 

I Geur Bijzonderheid I Kleur 

grijs licht 

Grondwaterstand:- Einddiepte:50 

I Geur I Bijzonderheid I Kleur 

grijs Licht 

Grondwaterstand:- Einddiepte : 50 

I Gaur I Bijzonderheid I Kleur 

grijs lieht 



YYJrr003 (v 5.1 .1) 

VELDRAPPORT blad 7 

Project 44267~9 D-4407430-Bodemonderzoek 

Adviseur SVW Sjoukje Weg 0592-39137) 

16.11.2005 10:20:40/HJB 

Dieptematen in [em] t.o.v. bovenkant boorpunt 
•• _ ·lIm_ •• _______ ~ __ ._. __ •• _______ IlI ........ ___ • ________ • • ___ • ____ •••••. ___ •• _ ... __ .......... _ •• · .... ___ ==.c:=ce •• =c===== = .,';::I:===c:= 

Booropdraeht: 

Boorpunt : 

Monsters 1 

1, 0-50 

Booropdraeht , 

Boorpunt, 

Monsters I 

1, 0-50 

Booropdraeht, 

Boorpunt, 

Monsters I 

1, 0-50 

Booropdraeht: 

Boorpunt, 

Monsters I 

1: 0-50 

2, 50-100 

3, IDO-l50 

4, l50-200 

5, 200-250 

Booropdraeht: 

Boorpunt, 

Monsters 1 

1 : 0-50 

2, 50-100 

3, 100-150 

4, 150-200 

79H3 

37 (BP/14-11-2005) 

Textuur 

f zand 

siltig zwak 

79143 

39 (BP/14-11-2005) 

Textuur 

f zand 

siltig zwak 

78143 

39 (BP/14-11-2005) 

Textuur 

f zand 

siltig zwak 

78143 

4 0 (PB/14-11-2005 ) 

Textuur 

f zand 0-200 

siltig zwak 0-200 

f zand 0-200 

ailtig zwak 0-200 

f zand 0-200 

siltig zwak 0-200 

f zand 0-200 

siltig zwak 0-200 

kJ.ei 

siltig matig 

78143 

41 (PB/14 -11-200S) 

Textuur 

f zand 0-150 

sHtig zwak 0-150 

f zand 0-150 

siltig zwak 0-150 

f zand 0-150 

siltig zwak 0- 150 

klei 

1 Geur I Bijzonderheid 

I Geur 1 Bijzonderheid 

I Geur I Bijzonderheid 

I Geur I Bijzonderheid 

I Geur I Bijzonderheid 

alib 1 

Grondwaterstand:- Einddiepte,So 

I Kleur 

grijs lieht 

Grondwaterstand,- Einddiepte,50 

I Kl.eur 

grijs lieht 

Grondwaterstand:- Einddiepte,50 

I Kleur 

grijs licht 

Grondwaterstand : 100 Einddiepte:2S0 

I Kl.eur 

grijs lieht 0-200 

grijs lieht 0-200 

grijs lieht 0-200 

grijs Iieht 0-200 

grijs 

blauw 

grijs donker 

Grondwaterstand:110 

I ICleur 

Einddiepte:300 

grijs lieht 0-150 

grijs lieht 0-150 

grijs lieht 0-150 

grijs 



xxxr003 (v 5.1 .1) 

ELORAPPORT bla~ B 

Project 4426758 D-4407430-Bo~emonderzoek 

Adviseur SVW Sjoukje Weg 0592-391373 

l6 . 1l_2005 10:20:40/HJB 

Dieptematen in [cm] t.O_V_ bovenkant boorpunt 
==-=.C.=-==aI:;ltC==.= .. =1C;:aC::&C====_= ... =-==.:::=-===_c.:::= .... _ .. . __ •• · ...... · ••• _ ••• · .... #.' ... __ ._. _______ e._·. __ w ·. -__ c._.. __ •• ___ U _ ·D .... · ... __ _ 

5: 200-250 

6: 250-300 

siltig matig 

klei 200-300 

siltig matig 200-300 

klei 200-300 

siltig matig 200-300 

Booropdracht: 78143 

BOOrpunt: 42 (BP/14-l1-2005) 

Monsters I Textuur 

1: 0-50 f zan~ 0-l50 

siltig zwak 0-150 

2: 50-l0D t zand 0-l50 

siltig zwak 0-l50 

3: lOO-1.50 t zand 0-1.50 

siltig zwak 0-l50 

4 : l50-200 k1ei 

siltig matig 

Booropdracht: 7Bl43 

Boorpunt: 43 (BP/14-11-2005) 

Monsters I Textuur 

1: 0-50 f zand 

siltig zwak 

Booropdracht: 78143 

Boorpunt: 44 (BP/14-11-2005) 

Monsters I Textuur 

l: 0-50 f zand 

siltig zwak 

Booropdracht: 7BU] 

Boorpunt: 45 (BP/14-11-200S) 

Monsters I Textuur 

l: 0-50 f zand 

siltig zwak 

Booropdracht, 78143 

Boorpunt: 4& (BP/l4-11-2005) 

Monsters I Textuur 

1, 0-50 f zand 

siltig zwak 

I Geur 

I Geur 

I Geur 

I Geur 

I Geur 

zan~ 21m. grof 

I Bijzonderheid 

roest 2/fijn 

zand 2/m_grof 

I Bijzonderheid 

I Bijzonderheid 

I Bijzonderheid 

I Bijzonderheid 

grijs donker 

b1auw 

grijs licht 200-300 

grijs 1icht 200-300 

Grondwaterstan~:130 Eind~iepte:200 

I Kleur 

grijs licht 0-150 

grijs 1ieht 0-150 

grijs 1ieht 0-150 

grijs 

bllluw 

Grondwaterstand:-

I Kleur 

grijs licht 

Grondwaterstand,-

I 1C1eur 

grijs lieht 

Grondwaterstand:-

I lCleur 

grijs licht 

Grondwaterstand,-

I Kleur 

grijs Hcht 

Einddiepte:50 

Einddiepte:50 

Einddiepte,50 

Einddlepte:50 



xxxr003 (v 5.1.1) 

VELDRAPPORT blad 9 

Project 4426798 D-4407430-Bodemonderzoek 

Adviseur SVW Sjoukje Weg 0592-391373 

16.11.2005 10:20:40/HJB 

Dieptematen in [cm) t.o.v. bovenkant boorpunt 
a. ••• _._._.III._II:'a--. .. _ .. '=' ____ Q::g ... ~----.-.--.----------------.. -----.-_________ ._ • .• __ .. _. ______ I111'. _______ I111 ___ • . _a_GlILtle1:llc-:C C.:.c:.-__ a-_____ D" 

Booropdracht, 78143 

Boorpunt, 47 (BP/14-11-2005) Grondwaterstand,- Einddiepte,50 

Monsters I Textuur I Geur I Bijzonderheid I Kleur 

1: 0-50 f zand grijs licht 

siltig zwak 

Booropdracht: 78143 

Boorpunt: 48 (BP/14-11-2005) Grondwaterstand:- Einddiepte:50 

Monsters I Textuur I Geur I Bijzonderheid I K1eur 

1: 0-50 f zand grijs licht 

siltig zwak 

C,UUJ.UlIU.LCz...:.:.h,i:. ;; i6l';:i 

Boorpunt: 49 (BP/14-11-2005) Grondwaterstand:- Einddiepte:SO 

Monsters I Textuur I Geur I Bijzonderheid I Kleur 

1: 0-50 f zand grijs Hcht 

siltig zwak 

Booropdracht: 7814.3 

Boorpunt: SO (PB/14-11-200s) Grondwaterstand:120 Einddiepte:300 

Monsters I Textuur I Geur I Bijzonderheid Kleur 

1: 0-50 f zand 0-100 grijs 0-100 

siltig zwak 0-100 bruin 0-100 

2 : 50-100 f zand 0-100 grijs 0-100 

siltig zwalt 0-100 bruin 0-100 

3 : 100-150 f zand 100-200 slib 2/fijn 100-200 grijs 100-200 

siltig zwak 100-200 Itlei 2/m.grof 100-200 zwart 100-200 

4: 150-200 f zand 100-200 slib 2/fijn 100-200 grijs 100-200 

siltig zwalt 100-200 Itlei 2/m.grof 100-200 zwart 100-200 

5: 200-250 Itlei 200-300 grijs 200-300 

siltig sterk 200-300 

6: 250-300 klei 200-300 grijs 200-300 

sil tig sterk 200-300 

Booropdracht: 78143 

BoOrpunt: 51 (PB/H-11-200s) Grondwaterstand:120 Einddiepte:350 

Monsters I Textuur I Geur I Bijzonderheid I Kleur 

1: 0-50 f zand 0-100 grijs 0-100 

siltig zwale 0-100 

2: 50-100 f zand 0-100 grijs 0-100 

siltig zwalt 0-100 



xxxr003 (v 5.1 . 11 

VELDRAPPDRT blad 10 

Project 4426798 D-4~07430-Bodemonderzoek 

Adviseur SVW Sjoukje Weg 0592-391373 

3, 100-150 

4: 150-200 

5 : 200-250 

6, 250-300 

Booropdraeht: 

Boorpunt: 

Monsters 

1, 0-50 

2, 50-100 

3, 100-150 

4: 150-200 

Booropdraeht. 

BOOrpunt, 

Monsters 

1, 0-50 

Booropdraeht: 

Boorpunt: 

Monsters 

1, 0-50 

Booropdracht: 

Boorpunt: 

Monsters 

1: 0-50 

klei 100-350 

siltig sterk 100-350 

klei 100-350 

siltig sterk 100-350 

klei 100-350 

siltig sterk 100-350 

klei 100-350 

sittig sterk 100-350 

78143 

52 (BP/14-11-200S) 

I Textuur 

f zand 

humeus zwak 

siltig zwak 

f zand 

siltig zwak 

f zand 

siltig zwak 

klei 

humeus matig 

siltig matig 

78143 

53 (BP/14-11-2005) 

I Textuur 

f zand 

humeus zwak 

siltig zwak 

78143 

54 (BP/14-11-2005) 

I Textuur 

f zand 

siltig zwak 

78143 

55 (BP/14-11-2005) 

I Textuur 

f zand 

siltig zwak 

I Geur 

I Geur 

I Geur 

I Geur 

16.11.2005 10,20,~0/HJB 

Dieptematen in [em) t.o.v. bovenkant boorpunt 

elib 2/m.grof 100-350 grijs 100-350 

zwart 100-350 

slib 2/m.grof 100-350 grijs 100-350 

zwart 100-350 

slib 2/m.grof 100-350 grijs 100-350 

zwart 100-350 

slib 2/m.grof 100-350 grijs 100-350 

zwart 100-350 

Grondwaterstand,50 

I Bijzonderbeid 

roest 21m. grot: 

rietresten 2/m.grot: 

p1anten 21m. grot: 

slib 2/m.grof 

I Bijzonderheid 

I Bijzonderheid 

I Bij zonderheid 

I K1eur 

bruin 

beige 

grijs lieht 

grij s donker 

grijs 

grij s donker 

zwart 

Grondwaterstand:-

I Kleur 

grijs 

bruin 

Grondwaterstand,-

I neur 

grijs lieht 

Grondwaterstand,-

I neur 

grijs lieht 

Einddiepte:200 

Einddiepte, SO 

Einddiepte:SO 

Einddiepte:SO 



xxxr003 (v 5.1 . 1) 

VELDRAPPORT blad 11 

Project 4426798 D-4407430-Bodemonderzoek 

Adviseur SVW Sjoukje Weg 0592-391373 

16.11.2005 lO:20:40/HJB 

Dieptematen in [em] t.o.V. bovenkant boorpunt 
__ g_=-==E!:_~_=1=l ___ =_I:=-=======""_ •••••• IC_':;.D •• _____ • ___ .a~---=a:_._g.5'-.~t;.;;rc;*,C-#._-___ • ________ ••• __ .-= .. -.:. _______ = .. *¥''''''''''''-''_'''''' ___ _ 

Booropdrllcht: 

BoorpWlt: 

Monsters 

1, 0-50 

Booropdracht: 

Boorpunt: 

Monsters 

1: 0-50 

iiooTC;JpaiLa'l...:.iIL : 

Boo.rpunt:: 

Monsters 

1: 0·50 

Booropdracht : 

Boorpunt: 

Monsters 

:1: 0-50 

78143 

56 (BP/14-11-2005) 

I TextUUr 

t zaml 

humeus ""'11k 

si1tig zwale: 

78143 

57 (BP/14·11·2005) 

I Textuur 

f >:!!Ind 

bumeus zwak 
siltig zwak 

;01;3 

59 (BP/14 - 11-2005) 

I Textuur 

f zand 

siltig zwalc: 

7814.3 

59 (BP/14-11-2005) 

I Textuur 

f "and 

humaus zwalc: 

siltig ZWllk 

I Geur 

I Geur 

I Geur 

Geur 

I Bij zonderheid 

puin 2/m .grof 

geroerd 

I Bijzonderheid 

roest 2"/ tijn 

geroerd 

gTind 1 

I Bijzonderheid 

I Bijzonderhe1d 

geroerd 

grind 1 

Grondwaterstand:· 

I Itleur 

grijs 

bruin 

Grondwaterstand:-

I Xleur 

grijs 

bruin 

Grondwaterstand:-

I Kleur 

grijs Hc:bt 

Grondwaterstand:-

I JQeur 

grijs 

bruin 

Einddiepte:50 

Einddiepte;5D 

Einddiepte:50 

Einddiepte: 50 





TTT V3.5 RCH, 2005 

Datum: 02 dec 2005 
Humus: 6,4 [%] 
Lutum: 1,0 [%] 
Lijst: Seleetle van stoffen 

METALEN 
arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
zlnk 
CN (complex pH klelner dan 5) 
eN (complex pH grater dan 5) 
fluorlden 
PAK(10) 
miner ale one 
EOX 

De wasrden voor grond In mglkg ds 

s: Streefwaarde grond 
T: Tussenwaarde grond 
I: Interventlewaarde grond 

S 

1B 
0,55 
52 
19 
0,21 
57 
11 
63 
5,0 
5,0 
188 
1,0 
32 
0,1.9 

Scheefgedrukt: Indioatieve Interventlewaarde 

1)------

T 

26 34 
4,4 8,3 
125 198 
61 103 
3,7 7,1 
20B 358 
39 66 
192 322 
328 650 
28 50 

21 40 
1616 3200 

De S, T, I, en N waarden ziJn gebaseerd op de clrculalre "Interventlewaarden Bodemsanering" van de. Staatscourant 24 
februari 2000 nr. 391 



TIT V3.S RCH, 2005 

Datum: 02 dec 2005 
Humus: O,B [%] 
Lutum: 41,0 £%] 
Lijst Seleelie van stoffen 

METALEN 
arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwik 
lood 
nikk&1 
zlnk 
eN (complex pH kle/ner dan 5) 
CN (complex pH groter dan 5) 
fJuorlden 
PAK(10) 
mlnerale olle 
.EOX 

De waarden voor grond in mg/kg ds 

s: Streefwaarde grond 
T: Tussenwaarde grond 
I: Inlerventlewaarde grond 

S 

32 
0,72 
132 
40 
0,34 
92 
51 
174 
5,0 
5,0 
70B 
1,0 
10 
0,060 

Scheefgedrukt: Indicalleve Ihlervenliewaarde 

T 

46 60 
5,7 11 
317 502 
126 212 
5,B 11 
332 572 
179 306 
535 896 
328 650 
2B 50 

21 40 
505 1000 

1)1-----
De S, T, I, en N waarden zljn gebaseercl op de clrculalre "Intllrventlewaarden Bodemsanering- van de staatscouranl24 
februarl 2000 nr. 391 



TIT V3.5 RCH, 2005 

Datum: 02 dec 2005 
Humus: 9,1 [%) 
Llitum: 1,0 [%) 
Lijst: Selectle van stoffen 

METALEN 
arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwIk 
lood 
nlKkel 
zink 
eN (complex pH klelner dan 5) 
eN (complex pH groter dan 5) 
fluoriden 
PAK(10) 
mlnerale oUe 
EQX 

De waerden voor 'grond In mg/kg ds 

'S: Slraefwaarde grond 
T: Tussenwaarde grond 
I: Interventiewaarde grond 

S 

19 
0,61 
52 
21 
0,22 
60 
11 
67 
5,0 
5,0 
188 
1.0 
46 
0.27 

Scbeefgedrukt In.d1calieve Interventiewaarde 

T 

28 36 
4,9 9.1 
125 198 
66 111 
3.7 7,2 
217 375 
39 66 
205 343 
328 650 
28 50 

21 40 
229B 4550 

1)-----
De S, T, I, en N waarden zijn gebaseerd op de clrculalra "Interventiewaarden Bodemsanerlng" van de Staatscourant 24 
febtuar12000 nr.391 



r TIT V3,5 RCH, 2005 

Datum: 02 dec 2005 
Humus: 0,7 [%] 
Lutum: 1,7 [%] 
Ujst Selectle van stoffen 

S T 
METALEN 
arseen 16 23 30 
cadmium 0,43 3,5 6,5 
chroom 53 128 203 
koper 16 52 87 
kwlk 0,21 3,5 6,9 
lood 52 190 327 
nlkkel 12 41 70 
zlnk 56 172 289 
CN (complex pH klelner dan 5) 5,0 328 650 
CN (CDmplex pH groter dan 5) 5,0 28 50 
fluorlclen 197 
PAK(10) 1,0 21 40 
mlnerala olle 10 505 1000 
EOX' 0,060 

De waarden voor grond In mg/kg ds 

s: Streefwaarde grond 
T: Tussenwaarde grond 
I: Interventlewaarde grond 
Scheefgedrukt IndicaUeva lnt"rvenHewaarde 

1)-----
De S, T, I, en N waarden zUn gebaseerd op de ciroutalra "lnterventJewaardan Bodemsanetlng" van de Staatscourant 24 
februari 2000 nr. 391 



TIT V3.S RCH, 2005 

Datum: 02 dec 2005 
Humus: 0,5 [%j 
Lutum: 1,0 I%] 
Lljst; Selectle van stoffen 

METALEN 
arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwik 
lood 
nlkkel 
zlnk 
CN (complex pH kJelner dan 5) 
eN (complex pH groter dan 5) 
fluorlden 
PAK(10) 
minerale olie 
EOX 

De waarden vaar grond In mg/kg ds 

S: Streefwaaroe grand 
T: Tussenwaarde grond 
I: Interventlewaarde grand 

S 

16 
0,43 
52 
16 
0,20 
52 
11 
54 
5,0 
5,0 
188 
1,0 
10 
0,060 

Scheefgedrukt: Indicatleve InterventlewaaTde 

1)-----

T 

23 30 
3.4 6,4 
125 198 
50 84 
3,S 6,8 
166 321 
39 66 
165 276 
328 650 
28 50 

21 40 
505 1000 

DeS, T. I, en N waarden zijn gebaseerd ap de c1rculaire "Interventlewaarden Bodemsanering- van de Staatscourant 24 
februari 2000 nr. 391 



TIT V3.5 RCH, 2.005 

Datum: 02 dec 2005 
Humus: 0,8 [%] 
Llitum: 1,0 [%] 
Lijst Selectie van stoffen 

METAL.EN 
arseen 
cadmium 
chroom 
Koper 
kWik 
lood 
nikkel 
zink 
eN (complex pH klelner dan 5) 
eN (complex pH groter dan 5) 
f1uorlden 
PAK(10) 
minerale one 
EOX 

De waarden voor grond In mglkg Ifs 

s: Streefwaarde grond 
T: Tussenwaarde grond 
I: Interventlewaarde grond 

S 

16 
0.43 
52 
16 
0,20 
52 
11 
54 
5,0 
5,0 
188 
I,D 
10 
0,060 

S~eefgedrukt: Indlcatleve InleNentiewaarde 

1)-----

T 

23 30 
3,5 6,5 
125 198 
50 85 
3,5 6,8 
1.87 323 
39 66 
166 279 
328 650 
28 50 

21 40 
505 1000 

De S. T. I, en N waarden zljn gebaseerd op de clrculalre "Interventiewaarden Bodemsanerlngu van de Staatscourant 24 
februari 2000 or. 391 



TIT V3.5 RCH, 2005 

Datum: 02 dec 2005 
Humus: 6,4 ['Yo] 
Lutum: 1,0 ['Yo] 
Lijst: Selectie van staffen 
Bauwstof Grand: Toepassing in of op de bodem 

5S 
METALEN 
arseen 18 
cadmium 0,55 
chroom 52 
koper 19 
kwik 0,21 
lood 57 
nikkel 11 
zink 63 
eN (complex pH kleiner dan 5) 5,0 
eN (complex pH groter dan 5) 5,0 
fluariden 188 
PAK(10) 1,0 
mlnerale olie 32 
rox ~~ 

De waarden voor grond in mg/kg ds 
Immlssiewaarden in mg/m2 per 100 jaar 
v: vrljstelling Grond en Baggerspecie 

SS: Samenstellingswaarde Schone Grond 
Tv: Tussenwaarde BouwstoffenbesluJt 
SG: Samenstelllngswaarde Grond 
1m: Immlssiewaarde 

1\- - -----

Tv SG 1m 

26 34 435 
4,4 8,3 12 
125 196 1500 
61 103 540 
3,7 7,1 4,5 
208 358 1275 
39 66 525 
192 322 2100 
328 650 75 
28 50 75 

v 
21 40 
176 320 

1,9 

1 :Het Bouwstoffenbesluit kent de begrlppen street- en interventiewaarden niel Daarom dlent in plaals van het beg rip 
"streerwaarden" uJtgegaan Ie worden van de samenslellingswaarden voor grond van bijlage 1 uit het Beslull. Voar het beg rip 
"interventlewaarden" dient ullgegaan te worden van de samenstellingswaarden ult bijlage 2 van het Beslult. Verder is het 
beg rip "tussenwaarden' geTntroduceerd" zijnde % x (SS+SG). Deze definltles zijn beschreven in de Staatscourant nr. 126 
d.d. dlnsdag 6 juli 1999; 

2. De Immlssiewaarde is gedefinleerd als een belasting als gevolg van uitloging uit de bouwstof die rekenkundig leidt tot een 
toename in de vasta fase van de bodem van ten hoogste 1% van de gehaltes van verontreinigende sloffen ten opzichte van 
de streerwaarden grond in 100 jaar gemiddeld over een meter als homogeen te be schouwen standaardbodem (Bron: 
"Bouwsloffenbeslull nader bekeken" febr. 1998. ISBN 90 5166 620 9). 

3. De samenstellingswaarden en de Immlssiewaarden zl)n gebaseerd op de Vrljstellingsregeling Samenstellings- en 
Immlsslewaarden van 25 junl1999, de Tijdelijke Vrijstellingregeling Elsen Grond en Baggerspecie van 25 tebuari 2004 en de 
Ttjdelljke Vrijstellingsregeling Bouwstoffenbesluit 2004 

4. Voor de toetslng van de resultalen aan de nonnen van hel Bouwsloffenbesluit gelden een grool aantal specifieke regels. 
Een goede loelsing vraagl een gedegen kennis van deze regels en Is nlet In enkele voetnoten Ie ondervangen. 



TIT V3.5 RCH,2005 

Datum: 02 dec 2005 
Humus: 0,8 [%] 
Lutum: 41,0 [%] 
Lijst Selectie van stoffen 
Bouwstof Grond: Toepassing in of op de bodem 

S5 
METALEN 
arseen 32 
cadmium 0,72 
chroom 132 
koper 40 
~~ ~M 
lood 92 
nlkkel 51 
zlnk 174 
eN (complex pH kleiner dan 5) 5,0 
CN (complex pH groter dan 5) 5,0 
fluoriden 708 
PAK(10) 1,0 
minerale olie 10 
EOX 0,30 

De waarden voor grond In mg/kg ds 
Immlssiewaarden in mg/m2 per 100 Jear 
v: vrijstelling Grond en Baggerspeeie 

5S: Samenslelllngswaarde Schone Grond 
Tv: Tussenwaerde Bouwstoffenbeslult 
5G: Samensteillngswaarde Grond 
1m: Immlsslewaarde 

1)------

Tv 

46 
5,7 
317 
126 
5,8 
332 
179 
535 
328 
28 

21 
55 

SG 1m 

60 435 
11 12 
502 1500 
212 540 
11 4,5 
572 1275 
306 525 
896 2100 
650 75 
50 75 

v 
40 
100 
0,60 

1.Het Bouwstoffenbeslult kent de begrippen streef· en Inlerventiewaarden nlel. Daarom dlent In plaats van hel begrlp 
'slreefwaarden" uilgegaan Ie worden van de samenslelllngswaarden voor grond van bijlage 1 uH het Beslult. Voor het begrip 
"Interventiewaarden- dienl ungegaan Ie worden van da samenslelflngswaarden ull bijlage 2 van het Beslult. Verder is hel 
begrlp "tussenwaarden' geintroduceerd" zljnde % x (SS+SG). Deze deflnltles zUn beschreven In de Staalscourant nr. 126 
d.d. dlnsdag 6 ju1l1999; 

2. De Immisslewaarde is gedeflnleerd als een belasting als gevolg van uill09109 ult de bouwstof die rekenkundlg leld! 101 een 
loename In de vasta fase van de bodem van ten hoogste 1% van de gehaltes van verontrelnigende sloffen ten opzJchte van 
de streefwaarden grond In 100 Jaar gemlddeld ove.r een meter als homogeen Ie beschouwen standaardbodem (Bron: 
"Bouwstoffenbeslult nader bekeken" febr. 199B. tSBN 90 5166 620 9). 

3. De samensleltingswaarden en de Immlssiewaarden zOn gebaseerd op de Vrijstellingsregeling Samensleltlngs- en 
Immlssiewaarden van 25 junt 1999, de Tijdelljke Vrljstellingregellng EI$en Grond en Baggerspecie van 25 febuari 2004 en de 
TtidellJke Vrljstelllngsregeling Bouwsloffenbeslult 2004 

4. Voor de toetsing van de resullalen aan de normen van het BouwstoffenbesJuil gelden een groot aantal specifieke regels. 
Een goede !oetslng vraagl een gedegen kennls van deze regels en Is nlet In enkele voetnolen te ondervangen. 



Tn V3.5 RCH, 2005 

Datum: 02 dec 2005 
Humus: 9,1 [%] 
Lutum: 1,0 [%] 
Ujst: Selectie van stoffen 
Bouwstof Grond: Toepasslng in of op de bodem 

SS 
METALEN 
arseen 19 
cadmium 0,61 
chroom 52 
koper 21 
kwik 0,22 
lood 60 
nikkel 11 
zink 67 
CN (complex pH kleiner dan 5) 5,0 
CN (complex pH groter dan 5) 5,0 
f1uorlden 1 BB 
PAK(10) 1,0 
minerale olle 46 
EOX 0,30 

De waarden voor grond In mg/kg ds 
Immlssiewaarden In mg/m2 per 100 jaar 
v: vrijstelling Grand en Baggerspecie 

S5: 5amens!ellingswaarde Schone Grond 
Tv; Tussenwaarde Bouwstoffenbesluit 
SG: Samenstellingswaarde Grond 
1m: Immisslewaarde 

4\ 
'I 

Tv SG 1m 

2B 36 435 
4,9 9,1 12 
125 19B 1500 
66 111 540 
3,7 7,2 4,5 
217 375 1275 
39 66 525 
205 343 2100 
328 650 75 
28 50 75 

v 
21 40 
250 455 

2,7 

1.Het Bouws!offenbeslull kent de begrippen streef· en intervenUewaarden nlel Daarom dlen! In pleats van he! begrip 
"streefwaarden" ultgegaan Ie worden van de samenstelllngswaarden voor grond van b§lage 1 uit het Beslult Voor het begrip 
"in!erventiewearden" dlent ullgegaen Ie worden van de samenslelllngswaarden uit bijlage 2 van hel Besluil Verder is het 
begrip "tussenwaarden' geTntroduceerd" zijnde Yo x (S5+5G). Deze definities zljn beschreven In de Staatscourant nr. 126 
d.d. dlnsdag 6 juU1999; 

2. De Immlsslewaarde Is gedefinleerd als eEln belasUng als gevolg van uilloging ull de bouwstof die rekenkundlg leidt tot een 
toename In de vasta fase van de bodem van ten hoogs!e 1 % van de gehaJtes van verontreinlgende stoffen ten opzichte van 
de streefwaarden grond in 100 jasr gemlddeld over een meter sis homogeen Ie beschouwen slandaardbodem (Bron: 
"Bouws!offenbesluil nader bekeken" febr. 199B. ISBN 90 5166 620 9). 

3. De sainenslelllngswaarden en de Immlsslewaarden zijn gebaseerd op de Vrijs!ellingsregeJing Samenstellings- en 
Immlssiewaarden vah 25 jun11999, de TIJdelijke Vrijstellingregeling Eisen Grond en Baggerspecie van 25 febuari 2004 en de 
Tgdelijke Vnlslelllngsregeling Bouwstoffenbeslult 2004 

4. Voor de toetsing van de resulta!en aan de normen van het Bouwstoffenbesluil geld en een groot aantal speclfieke regels. 
Een goede toetsing vraagt een gedegen kennls van deze regels en Is niet in enkeie voetnoten te ondervangen. 



TIT V3.5 RCH, 2005 

Datum: 02 dec 2005 
Humus: 0,7 [%) 
Lutum: 1;7 [%] 
Lijst: Selectie van stoffen 
Bouwstof Grond: Toepasslng in of op de bodem 

SS Tv 
MEfALEN 
arseen 
cadmium 
chroom 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
zink 
CN (complex pH kleiner dan 5) 
CN (complex pH groter dan 5) 
fluoriden 
PAK(10) 
minerale olie 
EOX 

De waerden voor grond In mg/kg ds 
Immisslewaarden in mg/m2 per 100 Jaar 
v: vrijsteliing Grond en Baggerspecle 

16 
0,43 
53 
16 
0,21 
52 
12 
56 
5,0 
5,0 
197 
1,0 
10 
0,30 

SS: Samenstelllngswaarde Schone Grond 
Tv: Tussenwaarde Bouwstoffenbaslult 
SG: Samenstalllngswaarde Grond 
1m: Immlsslewaarda 

1)1------

23 
3,5 
128 
52 
3,5 
190 
41 
172 
328 
28 

21 
55 

SG 1m 

30 435 
6,5 12 
203 1500 
87 540 
6,9 4,5 
327 1275 
70 525 
289 2100 
650 75 
50 75 

v 
40 
100 
0,60 

1.Het Bouwstoffenbeslult kent de beg rip pen streef- en lnterventiewaarden niet. Daarom dlenl in pleats van het begrip 
'streefwearden" ultgegaan Ie worden van de semenslellingswearden voor grond van bijlage 1 ull het Besluit. Voor het begrlp 
"lntervenliewaerden" dient ullgegaan Ie worden van de samenstellingswaarden ult biJlage 2 van het 8eslult. Verder is het 
begrlp "Iussenwaarden' gelntroduceerd" zynda Yo x (SS+SG). Daze detinlties zijn beschreven in de Slaatscourani nr. 126 
d.d. dinsdag 6 Jull1999i 

2. De Immlsslewaarde 16 gedefinleerdals een belasting als gevolg van uiUoglng ult de bouwstof die rekenkundig leidl tot een 
toename In de vasta fase van de bod em van ten hoogs\e 1% van de gehaltes van verontreinigende stoffen ten opzichte van 
da slreefwaarden grond In 100 Jaar gemiddeld over een meter als homogeen Ie beschouwen standaardbodem (Bron: 
"Bouwstoffenbesluit nader bekeken" febr. 1998. ISBN 90 5166 620 9). 

3. De samenstelllngswaarden en de immissiewaarden zljn gebaseerd op de Vrijslellingsregeling Samenstellings- en 
rmmissiewaarden van 25 jun11999, de Tijdelijke Vrijstelllngregeling Elsen Grond en Baggerspecie van 25 febuari 2004 en de 
TijdellJke Vrijstellingsregeling Bouwsloftenbeslult 2004 

4. Voor de loetslng van de resultaten aan de normen van het Bouwstoffenbesluit gerden een groot aanta' specifieke regels. 
Een goede loelsing vraagt een gedegen kennis van deze regels en Is niet in enkele voelnoten Ie ondervangen. 



TIT V3.5 RCH, 2005 

Datum: 02 dec 2005 
Humus: D,S [%J 
Lutum: 1,0 [%1 
Lijst: Selectie van stoffen 
Bouwstof Grond: Toepassing in of op de bodem 

SS 
METALEN 
arseen 16 
cadmium 0,43 
chroom 52 
koper 16 
kwik 0,20 
load 52 
nikkel 11 
zlnk 54 
CN (complex pH klelner dan 5) 5,0 
CN (complex pH groter dan 5) 5,0 
fluoriden 188 
PAK(10) 1,0 
minerale olie 10 
EOX 0,30 

De waarden voor grond In mgikg ds 
Immissiewaarden in mg/m2 per 1 DO Jaar 
v: vrijstelling Grand en Baggerspecie 

SS: Samenstellingswaarde Schone Grond 
Tv: Tussenwaarde Bouwstoffenbesluit 
SG: Samenstellingswaarde Grond 
1m: Immisslewaarde 

1) 

Tv SG 1m 

23 3D 435 
3,4 6,4 12 
125 198 1500 
50 84 540 
3,5 6,B 4,5 
186 321 1275 
39 66 525 
165 276 2100 
32B 650 75 
28 50 75 

v 
21 40 
55 100 

0,60 

, .Het Bouwstoffenbesluit kent de begrlppen streef- en Inlerventiewaarden niet. Daarom dlent in plaats van hel begrip 
nstreefwaarden" uitgegaan Ie worden van de samenstellingswaarden voor grond van bijlage 1 ult het Beslult. Voor het begrip 
"interventiewaarden" dient uitgegaan te worden van de samenstelllngswaarden ult bijlage 2 van hel Besluit. Verder is het 
beg rip "tussenwaarden' geTntroduceerd" zijnde ~ x (SS+SG). Deze definities zijn beschreven in de Staalscourant nr. 126 
d.d. dinsdag 6 Jull 1999; 

2. De Immlsslewaarde is gedelinlaerd als een belasting als gevolg van uitloglng ull de bouwstof die rekenkundig leldt tot een 
toename in de vaste fase van de bod em van ten hoogste 1 % van de gehaltes van verontreinlgende stoffen len opzichle van 
de streefwaarden grond in 100 Jaar gemiddeld over een meter als homogeen te beschouwen standaardbodem (Bron: 
"Bouwstoffenbeslult nader bekeken" febr. 199B. ISBN 9051666209). 

3. De samenstelllngswaarden en de Immisslewaarden zijn gebaseerd op de Vrijstellingsregeling Samenstellings- en 
Immissiewaarden van 25 Jun11999. de Tljdelijke Vrijslellingregellng Eisen Grond en Baggerspecie van 25 febuarl 2004 en de 
TijdeliJke VrlJslellingsregeling Bouwstoffenbeslult 2004 

4. Voor de toetsing van de resultaten aan de norm en van het Bouwstoffenbesluit gelden een groot aantal speC/fieke regels. 
Een goade toetsing vraagt een gedegen kennis van deze regels en Is niel in enkele voetnoten Ie ondervangen. 



TIT V3.5 RCH, 2005 

Datum: 02 dec 2005 
Humus: O,B [%] 
Lutum: 1,0 [%] 
Lijst: Selectie van stoffen 
Bouwstof Grond: Toepassing in of op de bodem 

SS 
METALEN 
arseen 16 
cadmium 0,43 
chroom 52 
koper 16 
kwlk 0,20 
lood 52 
nlkkel 11 
zink 54 
CN (complex pH kleiner dan 5) 5,0 
eN (complex pH groter dan 5) 5,0 
fluoriden 1BB 
PAK(10) 1,0 
minerale olie 10 
EOX 0,30 

De waarden voor grond in mg/kg ds 
Immissiewaarden in mg/m2 per 100 Jaar 
v: vrijstelllng Grond en Baggerspecle 

SS: SamensteIDngswaarde Schone Grond 
Tv: Tussenwaarde Bouws!offenbesluit 
SG: Samenstelllngswaarde Grond 
1m: Immlsslewaarde 

1)------

Tv 

23 
3,5 
125 
50 
3,5 
187 
39 
166 
328 
28 

21 
55 

sa 1m 

30 435 
6,5 12 
198 1500 
85 540 
6,8 4,5 
323 1275 
66 525 
279 2100 
650 75 
50 75 

v 
40 
100 
0,60 

1.He! Bouwstoffenbeslult ken! de begrippen s!reef· en Inlerventiewaarden niet Daarom dien! In plaats van het begrip 
"streefwaarden" ultgegaan Ie worden van de samenstellingswaarden voor grond van bijlage 1 uit het Besluit. Voor het begrip 
"Interventlewaarden" dien! uitgegaan te worden van de samenstellingswaarden uit bijlage 2 van het Beslult. Verder Is het 
beg rip "Iussenwaarden' geintroduceerd" zijnde % x (SS+SG). Daze delinltles zijn beschreven In de Staalscourant nr.126 
d.d. dlnsdag 6 Juli 1999; 

2. De Immisslewaarde Is gedefinleerd als een belastlng als gevolg van ull/oglng ult de bouwstof dIe rekenkundig leidt to! een 
toename In de vaste fase van de bodem van ten hoogste 1% van de gehailes van verontrelnigende sloffen ten opzlch!e van 
de streefwaarden grond In 100 Jaar gemlddeld over een meter als homogeen te beschouwen standaardbodem (Bron: 
"Bouwstoffenbesluit nader bekeken" febr. 199B. ISBN 90 5166 620 9). 

3. De samenstellingswaarden en de Immlsslev.raarden zijn gebaseerd op de Vrljstellingsregeling Samenstellings- en 
Immisslawaarden van 25 Jun! 1999, de Tijdelijke Vn)slellingregeling Eisen Grond en Baggerspecia van 25 febuari 2004 en de 
TudeliJke Vrljstellingsregeling Bouwstoffenbeslult 2004 

4. Voor de toetslng van de resultaten aan de normen van het Bouwsioffenbeslult gelden een groot aantal specifieke regels. 
Een goade toetslng vraagt een gedegen kennls van deze regels en is niet in enkele vC!etnoten te ondervangen. 



TIT V3.5 ROH, 2005 

Datum: 02 dec 2005 
lI]st: Selectie van stoffen 

So To 10 
METALEN 
arseen 10 35 60 
cadmium 0,40 3,2 6,0 
chroom 1,0 16 30 
koper 15 45 75 
kwlk 0,050 0,18 0,30 
lood 15 45 75 
nikkel 15 45 75 
%ink 65 433 800 
ON (complex pH klelner dan 5) 10 765 1500 
eN (complex pH groter dan 5) 10 755 1500 
f1uorlden 500 
PAK(10) 
minerale olie 50 325 600 
EOX 

De waameri voor grondwater in ugll 

So: Streefwailrde ondiep grondwater 
To: Tussenwaarde ondlep grondwater 
10: Interventlewaerde ondiep grondweter 

1)-----
De S, T, I, en N wBarden zijn gebaseetd op de clrculaire "lnterventlewBBrden Bodamsanerlng" van de Staatscoutant 24 
februarl 2000 nr. 3~1 





At:RtlLAB 
group 

AL-West 
Handelskade 39,7417 DE Deventer 
P.O. Box 693,7400 AR Deventer, The Netherlands 
Tel. +31 (570)699765, Fax +31 (570)699761 
e-mail: Info@al-west.nl 

A N A L Y S ERE S U L TAT E N 

Projectnummer 
Project/lokatie 

442679B 
d-4407430-bodemonderzoek 

Analyselijstnummer 
BemOIlsterd door 
Opdrachtacceptatie 
Datum rapport 

Omschrijving monsters Betreffende 
6 10 (0-0.6)+11 (0-0.5)+13 (0-0.5)+16 (0-0.5)+lB (0-0. bodem/grond 
13 10(0.6-1.1)+11(0.5-1)+11(1-1.5)+12(0.5-1)+12(1-1.5)+ bodem/grond 
19 21 (0-0.5)+23 (0-0.5)+24 (0-0.5)+25 (0-0.5)+2B (0-0. bodem/grond 
23 21 (1-1.5)+21 (1 . 5-2)+22 (1.5-2) bodem/grond 

ANALYSE 

ALGEMENS MONSTERVOORBEHANDELING 
Mengen, 3 potten/flessen 
Mengen, 5 potten/flessen 
Mengen, 6 potten/flessen 

Eenheid 6 

+ 

MONSTERVOORBEHANDELING KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES 
Q Voorbehandeling fractie analyse + 
Q Calciwncaz:ooilCLd.t. 

KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES 
Q Totaal cyanide (NEN) 
Q Droge stof (Ds) 

Fluoride 
pH-CaC12 

Q pH-KCl 

KLASSIEK CHEMISCHE ~LYSES 
Q Gloeirest 

Gloeiverlies (organische stof) 

FRACTIES m.b.v. SEDIGRAAF 
Q Fractie c 2 ~m 

VOORBEHANDELING METALEN ANALYSE 
Q Koningswater ontsluiting 

ICP-TECHNIEK (AES) 
Q Cadmium (Cd) 
Q Chroom (Cr) 
Q Koper (Cu) 
o Nikkel (Ni) 
o Lood (Pb) 
o ziDk (Zn) 
Q Arseen (Ae) 

AAS-KOUDEDAMPTECHNIEK (CVAAS) 
Q Kwik (Hg) 

mg/kg Ds , 
mg/kg Ds 

t van Ds 
, van Ds 

, van Ds 

IDS/kg Ds 
mg/kg Ds 
IDg/kg Ds 
IDg/kg Ds 
mg/kg Ds 
mg/kg Ds 
mg/kg Ds 

mg/kg Ds 

_ ft 

" u 

c1 
91.0 

c25 
7 .4 

93.6 
6 . 4 

c1 

+ 

cO.1 
6 
1.0 
3.0 
4.0 

12 
1.5 

cO.1 

13 

+ 

cl 
B4.0 

c25 

B.l 

+ 

cO . l 
6 
1.0 
2.5 
2.5 

10 
1.5 

cO.1 

Blad 1 van 

917162 
, Tauw bv 

17/11/05 
25/11/05 

19 

c1 
90 , B 

c25 

B.O 

+ 

0.2 
6 
1.0 
3.0 
3.0 

10 
2.0 

cO.l 

B 

Monstername 
14/11/05 
14/11/05 
14/11/05 
14/11/05 

23 

+ 

+ 

<1 
59 . 3 

c25 
7 . 6 

99 . 2 
cl 

41 

+ 

0.2 
46 

B 
22 
19 
60 
14 

cO.l 

De met "0" gemerkte analyses op dit blad zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienummer L005. 
De tUBsen haakjeB vermelde lettercodes geven aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 
is voorzien. Zie hiervoor het blad 'Toelicbting' bij dit rapport. 



At::RtlLAIJ 
group 

AL-West 
Handefskade 39, 7417 DE Deventer 
P.O. Box 693, 7400 AR Deventer, The Netherlands 
Tel. +31 (570)699765, Fax +31 {570)699761 
e-mail: Info@al-west.nf 

ANALYSERESULTATEN 

Projectnummer 
Project/lokatie 

4426798 
d-4407430-bodemonderzoek 

Analyselijstnummer 
Bemonsterd dool: 
Opd:tachtacceptatie 
Datum rapport 

Omschrijving monsters Betreffende 
6 10 (0-0.6)+11 (0-0.5)+13 (0-0.5)+16 (0-0.5)+18 (0-0. bodem/grond 
13 10(0.6-1.1)+11(0.5-1)+11(1-1.5)+12(0.5-1)+12(1-1.5)+ bodem/grond 
19 21 (0-0.5)+23 (0-0.5)+24 (0-0.5)+25 (0-0.5)+28 (0 - 0. bodem/grond 
23 21 (1-1.5)+21 (1.5-2)+22 (1.5-2) bodem/grond 

Blad 2 van 8 

917162 
Tauw bv 
17/11/05 
25/11/05 

Monstername 
14/11/05 
14/11/05 
14/11/05 
14/11/05 

--------------------. - -- .--~-------------------------- ---- ---_ ._----- - -------------------------- ---- ---------
ANALYSE Eenheid 6 13 23 

______ w ____________________________________ ._. ______________________________________________________________ _ 

Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 

Q 

Q 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
d.m.v. HPLC 
Naftaleen mg/kg Ds cO.05 cO.05 cO.05 
Fenanthreen mg/kg Ds 0.01 cO.Ol cO.Ol 
Anthraceen mg/kg Ds cO.Ol cO.Ol cO.Ol 
Fluorantheen mg/kg Ds 0.03 cO.Ol cO.Ol 
Benzo(a)anthraceen mg/kg Ds 0 . 01 cO.Ol cO.Ol 
Chryseen mg/kg DS 0.02 cO.Ol cO.Ol 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg Ds 0.01 cO.Ol cO.Ol 
Benzo(a)pyreen mg/kg Ds 0.02 cO.Ol cO.Ol 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg Ds 0.02 cO.Ol cO.Ol 
Indeno(l,2,3-c,d)pyreen mg/kg Ds 0.02 cO.Ol cO.Ol 
Totaal 10 VROM mg/kg Ds 0.15 n.a. n.a. 

ORGANOHALOGEENVERBINDINGEN 
EOX uitgedrukt als chloor mg/kg Ds cO.l cO.l cO.l 

OLIE ANALYSE 
d.m.v. GC-FID 
Koolwaterstoffractie Cl0-C40 mg/kg Ds clO elO <10 

Koolwaterstoffraotie Cl0-C12 mg/kg Ds <2 c2 c2 
Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg DS c2 c2 c2 
Koolwaterstoffractie C16-C20 mg/kg Ds cl <1 <1 
Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg Ds c1 cl cl. 
Koolwaterstoffractie C24-C28 mg/kg Ds cl cl <1 
Koolwaterstoffractie C2S-C32 mg/kg Ds c1 el cl 
Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg Ds cl cl cl 
Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg DS cl cl cl 

De met "Q" gemerkte analyses op dit blad zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienummer L005. 

cO.05 
cO.Ol 
cO.Ol 
<0.01 
cO.Ol 
cO.Ol 
cO.Ol 
cO.Ol 
cO.Ol 
cO.Ol 

n.a. 

cO.l 

el0 

c2 
e2 
<1 
el 
cl 
cl 
cl 
cl 

De tussen haakjes vermelde lettercodes geven aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 
is voorzien. Zie hiervoor het blad 'Toelichting' bij dit rapport. 



AL-West 
Handelskade 39, 7417 DE Deventer 
P.O. Box 693, 7400 AR Deventer, The Netherlands 
Tel. +31(570)699765, Fax +31(570)699761 
e-mail: info@al-weslnl 

ANALYSERESULTATEN 

Projectnummer 
Proj ect/lokatie 

4426798 
d-4407430-bodemonderzoek 

Omschrijving monsters 
29 31 (0-0.5)+32 (0-0.5)+33 (0-0.5)+35 (0-0.5)+38 (0-0. 
38 30(0.3-0.8)+30(0.8-1.1)+30(1.1-1.6)+30(1.6-2)+31(0.5 
44 40 (0-0.5)+43 (0-0.5)+44 (0-0.5)+45 (0-0.5)+48 (0-0. 
52 40(0.5-1)+40(1-1.5)+40(1.5-2)+41(0.5-1)+41(1-1.5)+42 

ANALYSE 

ALGEMENE MONSTERVODRBEHANDELING 
Mengen, 5 potten/flessen 
Mengen, 7 potten/flessen 
Mengen, 8 potten/flessen 

Eenheid 29 

+ 

MONSTERVOORBEHANDELING KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES 
Q Voorbehandeling fractie analyse + 
Q c"l ... -b,mC!",rhnn .. ",t II< van Os .. 2.0 

KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES 
Q Totaal cyanide (NEN) 
Q Droge stof (Os) 

Fluoride 
pH-caC12 

Q pH-KCl 

KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES 
Q Gloeirest 

Gloeiverlies (organische stof) 

FRACTIES m.b.v. SEDIGRAAF 
Q Fractie c 2 ~m 

VOORBEHANDELING METALEN ANALYSE 
Q Koningswater ontsluiting 

ICP-TECHNIEK (ABS) 
Q Cadmium (Cd) 
Q Chroom (Cr) 
Q Koper (Cu) 
Q Nikkel (Ni) 
Q Lood (Pb) 
Q zink (Znl 
Q Arseen (As) 

AAS - KOUDEDAMPTECHNIEK (CVAAS) 
Q Kwik (Hg) 

mg/kg Ds 
% 
1l!g/kg Ds 

% van Ds 
% van Ds 

% van Ds 

mg/kg Os 
mg/kg Ds 
mg/kg Ds 
mg/kg Os 
mg/kg Ds 
mg/kg Os 
mg/kg Ds 

mg/kg Ds 

<1 
92.2 

c25 
7.5 

90.9 
9.1 

c1 

+ 

cO . 1 
7 
1.5 
2 . 5 
4 . 5 

11 
1.5 

cO.l 

At:RtJI.AB 
group 

Analyselijstnummer 
Bemonsterd door 
Opdrachtacceptatie 
Datum rapport 

Betreffende 
bodem/grond 
bodem/grond 
bodem/grond 
bodem/grond 

38 

+ 

c1 
84.2 

c25 

8.4 

+ 

cO . 1 
14 
1.0 
7 
2 . 5 

10 
1.0 

cO.1 

Blad 3 van 

917162 
Tauw bv 
17/11/05 
25/11/05 

44 

+ 

+ 
23 

cl 
95.1 
28 
7.7 

99 . 3 
c1 

1.7 

+ 

cO.1 
5 
1.0 
3.0 
7 

11 
2.0 

cO.1 

8 

Monstername 
14/11/05 
14/11/05 
14/11/05 
14/11/05 

52 

+ 

cl 
89.0 

c25 
7.4 

99 . 5 
.. 1 

c1 

+ 

cO.1 
5 
0.5 
2.0 
3.0 
9 
2.0 

cO.1 

De met "Q" gemerkte analyses op dit blad zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienummer L005. 
De tUBsen haakjes vermelde lettercodes geven aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 
is voorzien. Zia hiervoor het blad , Toelichting' bij dit rapport. 



AL-West 
Handelskade 39, 7417 DE Devenler 
P.O. Box 693, 7400 AR Devenler, The Netherlands 
Tel. +31 (570)699765, Fax +31(570)699761 
e-mail: Info@al·weslnl 

ANALYSERESULTATEN 

Projectnummer 
Project/lokatie 

4426798 
d-4407430-bodemonderzoek 

Omschrijviog monsters 
29 31 (0-0.5)+32 (0-0 . 5)+33 (0-0.5)+35 (0-0.5)+38 (0-0. 
38 30(0.3-0 . 8)+30(0.8-1.1)+30(1.1-1.6)+30(1.6-2)+31(0.5 
44 40 (0-0.5)+43 (0-0.5)+44 (0-0 . 5)+45 (0-0.5)+48 (0-0. 
52 40(0.5-1)+40(1- 1.5)+40(1.5-2)+41(0.5-1)+41(1-1.5)+42 

At:ROLAB 
group 

Analyselijstnummer 
Bemonsterd door 
Opdrachtacceptatie 
Datum rapport 

Betreffende 
bodem/grond 
bodem/grond 
bodem/grond 
bodem/grond 

Blad 4 van B 

917152 
Tauw bv 
17/11/05 
25/11/05 

Monstername 
14/11/05 
14/11/05 
14/11/05 
14/11/05 

------- - --- - - -- ---~---- - ---------. - ----- - ----------- - - -------- - -- -- ._- -- -- - ----- - ----- - ---- - ------ - ----------

Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 

Q 

Q 

ANALYSE Eenheid 29 38 44 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
d.m.v. HPLC 
Naftaleen mg/kg Ds cO . OS cO . OS cO.OS 
Fenanthreen mg/kg Ds 0.01 cO.Ol 0.02 
J>.nthraceen mg/kg Ds cO . Ol cO . Ol cO.Ol 
Fluorantheen mg/kg Ds 0 . 01 cO.OJ. 0.03 
Benzo(alanthraceen mg/kg Ds cO . Ol cO.Ol 0.02 
Chryseen mg/kg Ds cO.Ol cO.Ol 0.02 
Benzo(klfluorantheen mg/kg Ds cO . Ol cO.Ol 0.01 
Benzo(alpyreen mg/kg Ds cO . Ol cO.Ol 0.02 
Benzo(g.h,i)peryleen mg/kg Ds cO.Ol cO.Ol 0.02 
Indeno(J..2.3-c.d)pyreen mg/kg Ds cO.Ol cO.Ol 0.02 
Totaal 10 VROM mg/kg Ds 0 . 03 n.a. 0.15 

ORGANOHALOGEENVERB INDINGEN 
EOX uitgedrukt als cbloor mg/kg Ds cO.l cO.l cO.l 

OLIE ANALYSE 
d.m.v. GC-FID 
Koolwaterstoffractie CI0-C40 mg/kg Ds cl0 cl0 11 

Koolwaterstoffractie CIO-C12 mg/kg Ds c2 c2 c2 
Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg Ds c2 c2 c2 
Koolwaterstoffractie CI 6-C20 mg/kg Ds c1 cl cl 
Koolwaterstof fractie C20-C24 mg/kg Ds 101 cl <1 
Koolwaterstoffractie C24-C28 mg/kg Ds cl <1 2 
Koolwater/ltoffract ie C2S-C32 mg/kg Ds c1 c1 5 
Koolwaterstoffractie C32-C36 m9/kg Ds cl cl 2 
Koolwaterstoff r actie C36-C4 0 mg/kg Ds cl c1 c1 

De met "Q" gemerkte an.lyses op dit blad zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienummer LOOS. 

52 

cO.OS 
cO. OJ. 
cO.Ol 
cO.Ol 
cO.Ol 
cO.Ol 
cO.Ol 
cO.Ol 
cO.Ol 
cO.Ol 

n . a. 

cO.l 

c10 

c2 
<2 
c1 
<1 
<1 
c1 
cl 
cl 

De tussen haakjes vermelde lettercodes geven aan dat betreffende bepaling of monster van comment ear 
is voorzien. Zie biervoor het bled 'Toelichting' bij dit rapport . 



AGROLAB 
group 

AL-West 
Handelskade 39, 7417 DE Devenler 
P.O. Box 693, 7400 AR Deventer, The Netherlands 
Tel. +31(570)699765, Fax +31(570)699761 
e-mail: info@al-westnl 

A N A L Y S ERE S U L TAT E N 

Projectnummer 
project/lokatie 

4426798 
d-44 o 7430-bodemonderzoek 

Analyselijstnummer 
Bemonsterd door 
Opdrachtacceptatie 
Datum rapport 

Omschrijving monsters Betreffende 
56 56 (0-0.5)+57 (0-0.5)+59 (0-0.5) bodem/grond 
63 : 50(0.5 - 1)+50(1-1.5)+50(1.5-2)+51(0.5-1)+52(0.5- 1)+52 bodem/grond 

A N A L Y S E 

ALGEMENE MONSTERVOORBEHANDELING 
Mengen. 3 potten/flessen 
Mengen. 6 potten/flessen 

Eenheid 56 

+ 

MONSTERVOORBEHANDELING KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES 
Q Voorbehandeling fractie analyse 
Q Calciumcarbonaat ~ van Ds 

KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES 
Q Totaal cyanide (NEN) 
Q Droge stef (Os) 

Fluoride 
pH-CaC12 

Q pH-KCl 

KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES 
Q Gloeirest 

Gloeiverlies (organische stof) 

FRACTIES m.b.v. SEDIGRAAF 
Q Fractie < 2 ~m 

VOORBEHANDELING METALEN ANALYSE 
Q Koningswater ontsluiting 

ICP-TECHNIEK (AES) 
Q cadmium (Cd) 
Q Chroom (Cr) 
Q Koper (CU) 
Q Nikkel (Ni) 
Q Lood (Pb) 
Q Zink (Zn) 
Q Arseen (As) 

AAS-KOUDEDAMPTECHNIEK (CVAAS) 
Q Kwik IHg) 

mg/kg Ds 
t 
mg/kg Ds 

t van Os 
t van Ds 

t van Ds 

mg/kg Ds 
mg/kg Os 
mg/kg Ds 
mg/kg Os 
mg/kg Ds 
mg/kg Os 
mg/kg Os 

mg/kg Os 

cl 
90 . 5 

<25 

B.O 

+ 

<0.1 
10 
10 

6 
14 
38 

3 . 0 

cD.l 

63 

+ 

+ 
3.3 

<1 
80.3 

<25 
7.5 

99 . 2 
<1 

c1 

+ 

<0.1 
8 
1.5 
3.0 
4.0 

12 
2.0 

cO.l 

Blad 5 van 

917162 
Tauw bv 
17/11/05 
25/11/05 

8 

Monstername 
14/11/05 
14/11/05 

De met "Q" gemerkte analyses op dit blad zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienummer LOOs. 
De tussen haakjes vermelde lettercodes geven aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 
is voorzien. Zie hiervoor het blad 'Toelichting' bij dit rapport. 



AGRIJLAS 
group 

AL-West 
Handelskade 39, 7417 DE Deventer 
P.O. Box 693,7400 AR Deventer, The Netherlands 
Tel. +31 (570)699765, Fax +31 (570)699761 
e-mail: info@al-west.nl 

ANl>.LYSERESULTATEN 

Projectnummer 
project/lokatie 

4426798 
d-4407430-bodemonderzoek 

l>.nalyselijstnummer 
Bemonsterd door 
Opdrachtacceptatie 
Datum rapport 

Qmschrijving monsters Betreffende 
56 56 (0-0.5)+57 (0-0.5)+59 (0-0.5) bodem/grond 
63 : 50(0.5-1)+50(1-1.5)+50(1.5-2)+51(0.5-1)+52(0.5-1)+52 bodem/grond 

ANALYSE Eenheid 56 63 

POLYCYCLISCHE AROMl>.TISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
d.m.v. HPLC 

Q Naftaleen mg/kg Os eO.OS cO . OS 
Q Fenanthreen mg/kg Os 0.05 eO.Ol 
Q l>.nthraceen mg/kg Os eO.Ol eO . Ol 
Q Fluorantheen mg/kg Os 0.02 cO.Ol 
Q Benzo(a)anthraceen mg/kg Os eO.Ol eO.Ol 
Q Chryeeen mg/kg Os 0.01 cO.Ol 
Q Benzo(k)fluorantheen mg/kg Os cO.Ol cO.Ol 
Q Benzo(a)pyreen mg/kg Os cO.Ol 0.01 
Q Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg Os O.Ol 0 . 01 
Q Indeno(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg Os 0.01 0.01 

Totaal 10 VROM mg/kg Os 0.10 0.04 

ORGANOHALOGEENVERBINDINGEN 
Q EOX uitgedrukt als chloor mg/kg Os eO.l <0.1 

OLIE ANALYSE 
Q d . m.v. GC-FID 

Koolwaterstoffractie C10-C40 mg/kg Os 15 e10 

Koolwaterstoffractie Cl.0-Cl2 mg/kg De e2 e2 
Koolwaterstoffractie C12-C16 mg/kg Os e2 e2 
Koolwaterstoffractie Cl6-C20 mg/kg Os el el 
Koolwaterstoffractie C20-C24 mg/kg Os 1 el 
Koolwaterstoffractie C24-C2B mg/kg Os 2 e1 
Koolwaterstoffractie C28-C32 mg/kg Os 4 c1 
Koolwaterstoffractie C32-C36 mg/kg Os 2 <l 
Koolwaterstoffractie C36-C40 mg/kg Os 1 c1 

Blad 6 van 8 

917162 
Tauw bv 
17/11/05 
25/11/05 

Monstername 
14/11/05 
14/11/05 

De met "Qn gemerkte analyses op dit blad zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienurnmer L005. 
De tussen haakjes vermelde lettercodes geven aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 
is voorzien. Zie hiervoor bet blad 'Toelichting' bij dit rapport. 



AL-West 
Handelskade 39, 7417 DE Deventer 
P.O. Bo)( 693. 7400 AR Deventer. The Netherlands 
Tel. +31(570)699765, Fax +31 (570)699761 
e-mail: info@al-weslnl 

TOELICHTING 

Behorende bij Projectnwnmer 
ADalyselijstnummer 

VERXLARING LETTERCODES 

4426798 
917162 

CONSERVERING. CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING 

ASRIJI.AS 
group 

Blad 7 van 8 

Bij dit rapport: is een bijlage gevoegd die betrekking heeft op conservering. cODserveringstermijl1 of 
verpakkiDg. 



( AL-West 
Handelskade 39, 7417 DE Deventer 
P.O. Box 693, 7400 AR Deventer, The Netherlands 
Tel. +31(570)699765, Fax +31(570)699761 
e-mail: Info@al-wesLnl 

TOE L I C H TIN G 

Behorende bij Projectnummer 
Analyselijstnummer 

TOEGEPASTE METHODEN EN TECHN1EKEN. 

ALGEMENE MONSTERVOORB~~ELING 
Mengen, 3 potten/flesseD 
Mengen, 5 potten/flesGen 
Mengen, 6 potten/flesGen 
Mengen, 7 potten/flessen 
Mengen, B potten/flessen 

4426798 
917162 

[bod em/ grond] 
eigen methode, 
eigen methode, 
eigen methode, 
eigen methode, 
eigen methode, 

AGRtJLAB 
grou~ 

Blad 8 van B 

MONSTERVOORBEHANDEL1NG KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES[bodem/grond] 
Voor aIle parameters eigen methode, d.m.v. gravimetrie 
Met uitzonderiDg van: 
Voorbehandeling fractie analyse eigen methode, diversen 

KLASSIEK CSEM1SCHE ANALYSES 
Droge stof (Ds) 
Fluoride 
pH-CaC12 
pH-KCl 
Totaal cyanide (NEN) 

KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES 
Gloeirest 
Gloeiverlies (organische stof) 

FRACTIES m.b.v. SEDIGRAAF 
V~~r aIle parameters 

VOORBEHANDELING METALEN ANALYSE 
Koningswater ontsluiting 

ICP-TECHN1EK (AES) 
V~~r aIle parameters 

MS- KOODEDAMPTECHNIEK (CVAAS) 
Kwik (Hg) 

Ibodern/grond) 
gelijkwaardig aan NEN 5747, d.m.v. gravimetrie 
eigen methode, d.m .v . ion-selectieve electrode 
oonform NEN 5750, d.m.v. potentiometrie 
conform NEN 5750, d.m.v. potentiometrie 
conform NEN 6655/1SO 17380, d.m.v. fotometrie (met auto-analyzer) 

[bodem/ grond] 
eigen methode, d.m .v . gravimetrie 
eigen methode, d.m.v. gravimetrie 

[bodem/ grond] 
methode zie 'Voorbehandeling fractie analyse', d.m.v. sedigraaf 

[bodem/grond] 
conform o-NEN 6961 / conform NEN-EN 13657, d . m.v. ontsluiting met 
koningswater 

[bodem/grond] 
conform NEN 6426, d.m.v . rep-AES 

[bodem/ grond) 
conform NEN-ISO 16772, d.m.v. koude damp AFS 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN[bodem/grond] 
Voor aIle parameters eigen methode, d .m.v. HPLC met UV- en fluorescentiedetectie 

ORGANOHALOGEENVERBINDINGEN 
EOX uitgedrukt als chloor 

OLIE ANALYSE 
Voor aIle parameters 

[bodem/grond) 
eigen methode, d.m.v . microcoulometrie 

[bodem/grond] 
eigen methode, d.m.v . GC-FID 



AL-West 
Handelskade 39, 7417 DE Deventer 
P.O. Box 693, 7400 AR Deventer, The Netherlands 
Tel. +31(570)699765, Fax +31(570)699761 
e-mail: info@al-west.nl 

B IJ LAG E 

Behorende bij projectnummer 
Analyselijstnummer 

4426798 
917162 

At:RIILAB 
group 

Blad 1 van 1 

CONSERVER~NG, CONSERVER~NGSTERMIJN EN VERPAKKING 

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de resultaten van 
onderstaande monsters of analyses beinvloeden. 

DE CONSERVERINGSTERMIJN IS VOOR DE VOLGENDE ANALYSE OVERSCHREDEN. 

Analyse(s) 
KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES 
Fluoride 
Totaal cyanide (NEN) 

monster(s) 

6, 13, 19, 23, 29, 3B, 44, 52, 56, 63 
19 



AL-West 
Handelskade 39, 7417 DE Devenler 
P.O. Box 693,7400 AR Devenler, The Netherlands 
Tel. +31(570)699765, Fax +31(570)699761 
e-mail: Info@al-weslnl 

Analyselijst 
Monsternr 
Datum 

!':» -= 

!':» ..... 
S; 
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~ 
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~ 

t;:; 

::1 .-3 i::> 
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917162 
44 
25-11-2005 

f 

Chromatogram 

Response (mV) 

IIt:RDI.AB 
grDup 



AL-West 
Handelskade 39, 7417 DE Deventer 
P.o. Box 693,7400 AR Deventer, The Netherlands 
Tel. +31(570)699765, Fax +31(570)699761 
e-mail: info@al-wesl.nl 

Anatyselijst 
Monsternr 
Datum 

g 

§:; 

s 

~ 

....... 
c=> 

....... ....... 

~ 
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::I 
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917162 
56 
25-11-2005 

Chromatogram 

Response (mV) 

AGRtJl.AB 
group 



AL-West 
Handelskade 39. 7417 DE Deventer 
P.O. Box 693. 7400 AR Deventer. The Netherlands 
Tel. +31(570)699765. Fax +31(570)699761 
e-man: lnfo@al-wesl.nl 

ANALYSERESULTATEN 

Projectnummer 
Project/lokatie 

4426798 
d-4407430-bodemonderzoek 

Omschrijving monsters 
1 pb 10 F(2-3) 
2 pb 11 F(2-3) 
3 pb 20 F(2-3) 
4 Pb 21 F(2.5-3.5) 

At:RDLAS 
group 

Analyselijstnummer 
Bemonsterd door 
Opdrachtacceptatie 
Datum rapport 

Betreffende 
grondwater 
grondwater 
grondwater 
grondwater 

Blad 1 van 8 

917109 
Tauw bv 
16/11/05 
25/ll/05 

Monstername 
15/11/05 
16/11/05 
16/11/05 
16/11/05 

-- -- ------------- ----- ---- --- --- ----------------------. _.- -- ---------- ------- --------------- -----------------
ANALYSE 

KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES 
Q Totaal cyanide (NEN) 
Q Fluoride 

VOORBEHANDELING METALEN ANALYSE 
Geen voorbehandelins uitgevoerd 

ICP-TECHNIEK (ABS) 
Q cadmium (Cd) 
Q Chroom (Cr) 
Q Koper (Cu) 
Q Nikkel (Ni) 
Q Lood (Pb) 
Q zink (Zn) 
Q Arseen (As) 

AAS-KOUDEDAMPTECHNIEK (CVAAS) 
Q Kwik (Hg) 

AROMATEN (STEXN) 
d.m.v. GC-MS 

Q Benzeen 
Q Tolueen 
Q Ethylbenzeen 
Q Meta- en paraxyleen 
Q Orthoxyleen 
Q Naftaleen 

Som Xylenen 

CHLOORHOUDENDE KOOLWATERSTOFFEN 
d .m.v . GC- MS 

Q Monochloor benzeen 
Q 1,2-Dichloorbenzeen 
Q 1. 3 -Dichloorbenzeen 
Q 1.4-Dichloorbenzeen 

Som Dichloorbenzenen 
Q Chloroform 
Q Tetracbloor koolstof (tetra) 
Q 1.2-Dichlooret haan 
Q 1.1.1-Tricbloorethaan 
Q 1.1.2-Trichloorethaan 
Q 1 . 2-Dicblooretheen (cis) 
o Trichlooretbeen (tri) 
o Tetrachlooretheen (per) 

Eenheid 

PS/1 
ms/l 

/Ls/1 
PS/l 
PS/1 
PS/l 
PS/1 
PS/1 
pg/l 

PS/l 

pg/l 
pg/l 
pg/l 
PS/l 
pg/1 
PS/l 
PS/1 

pg/l 
PS/l 
pg/l 
1'9/1 
1'9/1 
P9/1 
I'g/l 
}JS/1 
PS/1 
PS/1 
PS/l 
I'S/1 
I'S/l 

1 

c2 
0.46 

+ 

cO.1 
6 
2.5 

18 
c5 

B 
111 

<0.03 

c1.2 (h) 
e1 . 2 
e1.2 
cl.2 
e1.2 
<1.2 

n.a. 

eO . 6 
cO . 6 
cO.6 
eO.6 

n . a. 
eO . 6 (h) 
cO.6 
eO . 6 
eO.6 
eO . 6 
eO . 6 
cO . 6 
eO . 6 

2 

c2 
6.2 

+ 

cO.1 
2.0 

c2 
c5 
c5 
16 
95 

cO.03 

c3 (h) 
c3 
c3 
e3 
e3 
c3 

n.a. 

el.5 
c1. S 
d . S 
d . 5 

n.a. 
el . S (h) 

<1.5 
c1. S 
<1 . 5 
e1.S 
<1.5 
<:1. 5 
<1.5 

3 

c2 
4.0 

+ 

cO . 1 
c2 
0::2 
c5 
c5 
14 
c5 

cO.03 

cO.2 
1.2 
0.2 
0.6 
0.4 

eO.2 
0.9 

eO . 1 
eO . 1 
eO.l 
eO . 1 

n . a. 
eO . l 
eO . 1 
eO.l 
eO . 1 
eO . l 
eO.1 
eO . 1 
cO . 1 

De met "0" semerkte analyses op dit b1ad zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienummer LOOS. 

4 

e2 
1.0 

+ 

cO.1 
3.0 

e2 
25 
e5 
12 
17 

cO.03 

<:1.2 (h) 
0::1.2 
c1.2 
e1.2 
e1.2 
<1.2 

n.a. 

cO.6 
cO . 6 
cO.6 
cO . 6 

n.a . 
cO . 6 (h) 
eO.6 
eO.6 
cO . 6 
eO . 6 
eO.6 
cO . 6 
eO.6 

De tussen haakjes verme1de lettercodes geven aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 
is voorzien. zie hiervoor b~t blad 'Toelichting l bij dit rapport . 



AL-West 
Handelskade 39, 7417 DE Deventer 
P.O. Box 693, 7400 AR Deventer, The Netherlands 
Tel. +31 (570)699765, Fax +31 (570)699761 
e-mail: Info@al-west.nl 

ANALYSERESULTATEN 

Projectnummer 
Project/lokatie 

442679B 
d-4407430-bodemonderzoek 

Omschrijving monsters 
1 Ph 10 F(2-l) 
2 Ph 11 F(2-3) 
3 , Ph 20 F(2-3) 
4 Ph 21 F(2.5-l.5) 

ANALYSE Eenheid 

OLIE ANALYSE 
Q d.m.v. GC-FID 

Koolwaterstoffractie C10-C40 P9/1 

Koo1waterstoffractie CI0-Cl2 pg/1 
Koo1waterstoffractie C12-C16 /lS/1 
Koo1waterstoffractie C16-C20 pg/1 
Koo1waterstoffractie C20-C24 /lg/l 
Koo1waterstoffractie C24-C28 I1g/1 
Koo1waterstoffractie C2B-Cl2 I1g/1 
Koo1waterstoffractie C32-C36 I1S/1 
Koo1waterstoffractie C36-C40 PS/1 

1 

c50 

<10 
cl0 

c5 
<5 
<5 
c5 
c5 
c5 

At:RDLAB 
group 

Analyselijstnummer 
Bemonsterd door 
Dpdrachtacceptatie 
Datum rapport 

Betreffende 
grondwater 
srondwater 
srondwater 
grondwater 

e50 

c10 
cl0 

c5 
c5 
<5 
cs 
c5 
c5 

2 

Blad 2 van 

917109 
Tauw bv 
16/ll/0s 
25/ll/05 

3 

c50 

cl0 
c10 

c5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 

B 

Monstername 
16/1.1/05 
16/1.1/05 
16/11/05 
16/1.1/05 

c50 

cl0 
clO 

<5 
<5 
c5 
c5 
c5 
c5 

De met "Q" gemerkte analyses op dit b1ad zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienummer LOOs. 

4 

De tussen haakjes verme1de 1ettercodes geven aan dat hetreffende bepa1ins of monster van ccmmentaar 
is voorzien. Zie hiervoor het b1ad 'Toe1ichting' bij dit rapport. 
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P.O. Box 693, 7400 AR Deventer, The Netherlands 
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e-mail: Info@al-west.nl 

ANALYSERESULTATEN 

projectnummer 
Project/lokatie 

442679B 
d-4407430-bodemonderzoek 

Omschrijving monsters 
5 Pb 30 F(2-3) 
6 Pb 31 F(2-3) 
7 Pb 40 F(2-3) 
8 Pb 41 F(2-3) 

ANALYSE 

KLASsrEK CHEMISCHE ANALYSES 
Q Totaal cyanide (NEN) 
Q Fluoride 

VOORBEHANDELING METALEN ANALYSE 
Geen voorbehandeling uitgevoerd 

ICP-TECHNIEK (ABS) 
Q cadmium (Cd) 
Q Chroom (Cr) 
Q Koper (eu) 
Q Nikkel (Ni) 
Q Lood (Pb) 
Q zink (Zn) 
Q Araeen (As) 

AAS - KOUDEDAMPTECHNIEK (CVAAS) 
Q Kwik (Hg) 

AROMATEN (BTEleN) 
d.m.v. GC-MS 

Q Benzeen 
Q Tolueen 
Q Ethylbenzeen 
Q Meta- en Paraxyleen 
o Orthoxyleen 
o Naftaleen 

Som Xylenen 

CHLOORHOUDENDE KOOLWATERSTOFFEN 
d.m.v. GC-MS 

Q Monochloorbenzeen 
Q l,2-Dichloorbenzeen 
Q l,3-Dichloorbenzeen 
Q l,4-Dichloorbenzeen 

Som Dichloorbenzenen 
o Chloroform 
o Tetrachloorkoolstof (tetra) 
Q l,2 -Pichloorethaan 
Q l,l,l-Trichloorethaan 
Q 1.1,2-Trichloorethaan 
Q 1,2-0ichlooretheen (cis) 
o Trichlooretbeen (tri) 
Q Tetraab100retbeen (per) 

EeIlheid 

pg/1 
mg/l 

PS/l 
/lg/1 
/lg/l 
pg/l 
/lg/l 
/lg/l 
/lS/l 

PS/l 

PS/l 
/lS/l 
/lS/l 
/lS/l 
ps/1 
/lS/l 
/lg/1 

/lg/l 
/lg/l 
P9/1 
pg/l 
/lg/l 
/lg/1 
/lg/l 
/lg/l 
/lg/l 
/lS/l 
/lg/l 
/lS/l 
/lg/l 

At:ROLAS 
grou~ 

Analyselijstnummer 
Bemonsterd door 
Opdrachtacceptatie 
Datum rapport 

Betreffende 
grondwater 
grondwater 
grondwater 
srondwater 

5 

c2 
2.4 

+ 

cO.1 
c2 
c2 
cS 
cS 
4.5 

200 

cO.03 

cO.2 
1.1 
0.2 
0.6 
0.4 

cO.2 
1.0 

cO.l 
cO.l 
cO.l 
cO.l 

n.a . 
cO.1 
cO.1 
cO.1 
cO.1 
cO.1 
cO.l 
cO.l 
cO.1 

6 

c2 
1.5 

+ 

cO . 1 
c2 
c2 

6 
c5 
14 

6 

cO.03 

cO.2 
1.0 

cO . 2 
0.6 
0 . 4 

cO . 2 
1.0 

cO.l 
cO.l 
cO.1 
cO.1 

n.a . 
cO.1 
cO.1 
cO.l 
cO.l 
cO.1 
cO.1 
cO.1 
cO.1 

Blad 3 van B 

917109 
Tauw bv 
16/11/05 
25/11/05 

7 
12 

+ 

7 

cO.l 
c2 
c2 

6 
c5 
45 
16 

cO.03 

cO.2 
2.B 
O.B 
2.2 
1.5 
0.4 
3.7 

,,0.1 
cO.1 
cO.1 
cO.1 

n.a. 
cO.l 
cO.l 
cO.l 
cO.1 
cO.l 
cO.l 
cO.1 
cO.l 

Monstername 
16/ll/05 
16/11/05 
16/11/05 
16/11/05 

8 

c2 
2.4 

+ 

cO.l 
c2 
c2 

7 
cS 
60 
36 

cO.03 

cO.2 
1.5 
0.2 
0.7 
0.4 

cO.2 
1.1 

cO.1 
cO.1 
cO.l 
cO.1 

n.a. 
cO.l 
cO.1 
cO.1 
cO . l 
cO.1 
cO . 1 
cO.1 
cO.1 

De met no" gemerkte analyses op dit b1ad zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienummer LOOS. 
De tussen haakjes vermelde lettercodes geven aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 
is voorzien. Zie biervoor het blad 'Toelichting' bij dit rapport. 



AL-West 
Handelskade 39, 7417 DE Deventer 
P.O. Box 693,7400 AR Devenler, The Netherlands 
Tel. +31 (570)699765, Fax +31 (570)699761 
e-mail: info@al-west.nl 

ANALYSERESULTATEN 

Projectnummer 
Project/lokatie 

4426798 
d-4407430-bodemonderzoek 

Omschrijving monsters 
5 Pb 30 F(2-3) 
6 Pb 31 F(2-3) 
7 : Pb 40 F(2-3) 
8 Pb 41 F(2-3) 

ANALYSE 

OLIE ANALYSE 
Q d.m.v. GC-FID 

Koolwaterstoffractie 

Koolwaterstoffractie 
Koolwaterstoffractie 
Koolwaterstoffractie 
Koolwaterstoffractie 
Koolwaterstoffractie 
Koolwaterstoffractie 
Koolwaterstoffractie 
Koo1waterstoffractie 

Eenheid 

C10-C40 P9/1 

CI0-C12 /lg/l 
C12-C16 /lg/l 
C16-C20 pg/l 
C20-C24 /l9/ 1 
C24-C28 pg/1 
C28-C32 /l9/1 
C32-C36 /l9/1 
C36-C40 /l9/1 

c50 

cl0 
cl0 

c5 
c5 
c5 
c5 
c:S 
<5 

5 

At;RtlLAB 
group 

Analyselijstnummer 
Bemonsterd door 
Opdrachtacceptatie 
Datum rapport 

Betreffende 
grondwater 
grondwater 
grondwater 
grondwater 

c50 

cl0 
cl0 

c5 
c:5 
c5 
c5 
c:5 
c5 

6 

Blad 4 van 

917109 
Tauw bv 
16/11/05 
25/11/05 

7 

c50 

cl0 
cl0 

c5 
c5 
c5 
c5 
c5 
<:5 

8 

Monstername 
16/11/05 
16/11/05 
16/11/05 
16/11/05 

<50 

<10 
cl0 

<5 
<5 
c:5 
c:5 
c5 
c5 

De met nQ" gemerkte analyses op dit blad zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienummer L005. 

8 

De tussen haakjes vermelde lettercodes geven aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 
is voorzien. Zie hiervoor het blad 'Toelichting' bij dit rapport. 



AL-West 
Handelskade 39, 7417 DE Deventer 
P.O. Box 693, 7400 AR Deventer, The Netherlands 
Tel. +31(570)699765, Fax +31(570)699761 
e-mail: info@al-west.nl 

ANALYSERESI1LTATEN 

projectnummer 
project/lokatie 

4426798 
d-4407430-bodemonderzoek 

Omschrijving monsters 
9 Pb 50 F(2.s-3.s) 
10 : Pb 51 F(3-4) 

ANALYSE 

KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES 
Q Totaal cyanide (NEN) 
Q Fluoride 

VOORBEHANDELING METALEN ANALYSE 
Geen voorbehandelins uitsevoerd 

ICP- TECHNIEK (AES) 
Q Cadmium (Cd) 
Q Chroom (Cr) 
Q Koper (CU) 
Q Nikkel (Nil 
Q Lood (Pb) 
Q zink (Zn) 
Q Arseen (As) 

AAS-KOUDEOAMPTECHNIEK (CVAAS) 
Q Kwik (HS) 

AROMATEN (BTEXN) 
d.m.v. GC-MS 

Q Benzeen 
Q Tolueen 
Q Ethylbenzeen 
Q Meta- en Paraxyleen 
Q Orthoxyleen 
Q Naftaleen 

Som Xylenen 

CHLOORHOUDENDE KOOLHATERSTOFFEN 
d.m.v . GC-MS 

Q Monochloorbenzeen 
Q 1,2-0ichloorbenzeen 
Q 1,3-0ichloorbenzeen 
Q 1,4 -oichloorbenzeen 

Som Dichloorbenzenen 
Q Chloroform 
Q Tetrachloorkoolstof (tetra) 
Q 1,2-Dichloorethaan 
Q 1,1,1-Trichloorethaan 
Q 1,1.2-Trichloorethaan 
Q 1,2-0ichlooretheen (cis) 
Q Trichlooretheen (tri) 
Q Tetrachlooretheen (per) 

Eenheid 

pg/l 
ms/l 

/lS/l 
/lg/l 
/lS/l 
PS/l 
/lg/l 
/lS/l 
/lS/l 

p.S/l 

pg/l 
/lS/l 
/lS/l 
PS/l 
pg/l 
/lS/1 
/lS/l 

/lg/1 
pg/l 
pg/l 
pg/l 
PS/1 
/lg/l 
pg/l 
pg/l 
/lg/l 
PS/l 
/lg/l 
PS/l 
PS/l 

At:ROI.AI!I 
group 

Analyselijstnummer 
Bemonsterd door 
Opdrachtacceptatie 
Oatum rapport 

Betreffende 
grondwater 
grondwater 

9 

<2 
2 .0 

+ 

cO.1 
c2 
c2 
cs 
cs 

5 
11 

cO.03 

cO .2 
1. 1 

cO. 2 
0. 6 
0 . 4 

<:0 . 2 
0 . 9 

cO . 1 
cO . l 
cO . l 
cO . l 

n .a . 
cO . l 
cO . l 
cO . l 
cO . l 
cO . l 
cO . 1 
cO . l 
cO . l 

10 

c2 
3 . 0 

+ 

cO . 1 
7 

c2 
cs 
cs 
12 
cS 

cO . 03 

cO . 2 
0 . 5 

cO . 2 
0 . 3 
0 . 2 

cO . 2 
0 . 5 

cO . l 
cO . 1 
cO .1 
cO . l 

n.a . 
cO.1 
cO . l 
cO.1 
cO.l 
cO.1 
cO . l 
cO.l 
cO.l 

Blad 5 van 8 

917109 
Tauw bv 
16/n/os 
25/n/os 

Monstername 
16/n/Os 
16/1.1/05 

De met nQ" gemerkte analyses op dit blad zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd 
onder registratienummer LOOs. 
De tussen haakjes vermelde lettercodes geven aan dat betreffende bepaling of monster van commentaar 
is voorzien . Zie hiervoor het blad , Toelichting , bij dit rapport. 



AL-West 
Handelskade 39, 7417 DE Deventer 
P.O. Box 693, 7400 AR Deventer, The Netherlands 
Tel. +31(570)699765, Fax +31(570)699761 
a-mall: info@al-weslnl 

A N A L Y S ERE S U L TAT E N 

projectnummer 
project/lokatie 

442679B 
d-4407430-bodemonderzoek 

omschrijvins monsters 
9 Pb SO F(2 . S-3.S) 
10 : Pb 51 F(3-4) 

ANALYSE 

OLIE ANALYSE 
Q d.m.v. GC-FID 

Koolwaterstoffractie 

Koolwaterstoffractie 
Koolwaterstoffractie 
Koolwaterstoffractie 
Koolwaterstoffractie 
AuolwatcLstoff~actie 
Koolwaterstoffractie 
Koolwaterstoffractie 
Koolwaterstoffractie 

Eenheid 

C10-C40 PS/1 

C10-C12 PS/l 
C12-C16 pg/l 
C16-C20 PS/l 
C20-C24 PS/l 
C~.j-C2o 1'9/1 
C2B-C32 PS/l 
C32-C36 pg/l 
C36-C40 PS/l 

9 

c50 

c10 
cl0 

cS 
c5 
eli 
<5 
<5 
,,5 

AGRfJLAB 
group 

Analyselijstnummer 
Bemonsterd door 
Opdrachtacceptatie 
Datum rapport 

Betreffende 
grondwater 
srondwater 

10 

• <50 

<10 
cl0 

e5 
e5 
<5 
e5 
<5 
<5 

Blad 6 van 

917109 
Tauw bv 
H/n/05 
25/n/os 

8 

Monstername 
16/11/05 
16/11/05 

De met "Q" gemerkte analyses op dit blad zijn door de Raad v~~r Accreditatie seaccrediteerd 
onder registratienummer L005. 
De tUBsen haakjes vermelde lettercodeB geven aan dat betreffende bepa1ins of monster van commentaar 
is voorzien. Zie hiervoor het blad 'Toelichting t bij dit rapport . 
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TOE ~ I C H TIN G 

Behorende bij Projectnummer 
Analyselijstnummer 

VERKLARING LETTER CODES 

44267.98 
.9l710.9 

AGRIII.AB 
group 

Blad 7 van 8 

(hI Vanwege de storende invloed van de monstermatrix zijn de bepalingsgrenzen van 
een of meerdere verbindingen verhoogd. 
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P.O. Box 693,7400 AR Deventer, The Netherlands 
Tel. +31 (570)699765, Fax +31 (570)699761 
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TOE L I C H TIN G 

Beborende bij projectnumrner 
Analyselijstnummer 

TOEGEPASTE METHODEN EN TECHNIEKEN. 

KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES 
Fluoride 
Totaal cyanide (NEN) 

VOORBEHANDELING METALEN ANALYSE 
Geen voorbebandeling uitgevoerd 

ICP-TECHNIEK (ABS) 
V~~r alle parameters 

AAS-KOUDEDAMPTECHNIEK (CVAAS) 
Kwik IHg) 

AROMATEN (BTEXN) 
V~~r alle parameters 

CHLOORHotmF.Xlnl': J(OOLW~_TE..ltSTOFF!n-! 

V~~r alle parameters 

OLIE ANALYSE 
V~~r alle parameters 

AGRtJLAB 
group 

4426798 
917109 

[grondwater] 

Blad B van 

conform NEN 64B3, d.m .v. ion-selectieve electrode 

8 

conform NEN EN ISO 14403, d . m.v. fotometrie (met auto-analyzer) 

[grondwater] 
niet van toepassiug, 

[grondwater] 
conform NEN 6426/NEN-EN-ISO 11BB5, d.m.v . ICP-AES 

[grondwater] 
conform NEN 6445, d.m . v. koude damp AAS 

[grondwater] 
conform ISO 11423-1, d.m.v. GC-MS 

r ___ ... ~ •.• '!'!10 ""'_' 
.. :t- .... --,..._ ... _ ... 

conform NEN-EN-ISO 10301, d .m.v . GC-MS 

[grondwaterJ 
eigen methode, d . m.v. GC-FID 
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1 Inleiding 

Evelop heeft het plan om naast de bestaande blo-energlecentrale BEC-1 op het Metal Park 
te Deltzi;1 een tweede centrale (BEC-2) te ontwlkkelen en te realiseren. Evelop heeft Tauw 
gevraagd de effecten hlervan op natuur In het plangebled en de omgevlng daarvan In kaart 
te brengen. Voor u ligt de rapportage Blo-energlecentrale BEC-2 Deltzljl; ecologische 
aspecten'. 
In deze rapportage wordt nader Ingegaan op de vraag of de oprichting van de nieuwe 
centrale zal lelden tot effecten op door de Rora- en faunawet beschermde planten- en 
dlersoorten enerzijds en door de Natuurbeschermlngswet 1998 beschermde 
natuurgebieden anderzlJds. 

Oostelijk van Deltzijl wordt de oprichting voorbereid van een bio-energiecenlrale (BEC·2). De 

loeatie waar de centrale zouden moeten worden gerealiseerd is het bedrijventerrein tussen het 

Zeehavenkanaal en de Oosterhornhaven, jutst ten oosten van de reeds bestaande bio· 

energiecentrale BEC·1, in de vierkante kilometers met de coordinaten 261·592 en 261·593. Deze 

locatie wordt hlema aangeduid als het 'plangebied'; figuur 1.1 geeft een overzichtskaart van de 
locatie van het plangebled (ongeveer L-vormig, met ten noorden van de locatie het 

Zeehavenkanaal); figuur 1.2 geeft een impressie van de op te richten centrale. 

Flguur 1.1 OverzlchtskaartJe van het plangebled van de belde blo-energlecentrales 
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Flguur 1.2lmpressle van de blo-energlecentrale BEC-2 ten opzlchte van de bestaande centrale BEC-1 

In de nabijheid van het plangebled, noordelijk van het Zeehavenkanaal, is de Waddenzee 

gelegen, een op diverse manieren strikt beschermd natuurgebied. Zo is het gebied aangewezen 

als speciale beschermingszone in het kader van de Europese Vogelrichtlijn, als Ramsar-wetland 

en deels ook als Staatsnatuurmonument en als speciale beschermingszone in het kader van de 

Europese Habitatrichtlijn. Ten sloHe is het Waddenzeegebied opgenomen in de Provinciale 

Ecologische Hoofdstructuur van Groningen. In bijlage 1 Is een overzichtskaartje opgenomen met 

daarop de Jigging van de genoemde beschermde natuurgebieden. 

Behalve dat effecten optreden op beschermde natuurgebieden in de nabijheid van het plangebied 

is het ook denkbaar dat populaties van (door de Flora- en faunawet) beschermde planten- en 

diersoorten door het voomemen worden beinvloed. In dlt rapport wordt daarom ook ingegaan op 

de waarde van het plangebied en de wijde omgeving daarvan voor beschermde enlof bedreigde 

planten- en diersoorten en tevens op de waarde van de beschermde natuurgebieden. Op basis 

van deze beschrijvingen wordt uiteindelijk bepaald welke effecten van de oprichting van een bio

energiecentrale zijn te verwachten op beschermde soorten enlof gebieden. 
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Leeswqzer 
In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de waarde van het plangebied voor beschermde soorten 

en in hoofdstuk 4 op de effecten op die beschermde soorten en de mogelijke consequenties 

daarvan. 

In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de waarde van de beschermde natuurgebieden en in 

hoofdstuk 5 op de effecten van het voomemen op de natuurgebieden. 
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2 Waarde van het plangebied voor beschermde 
soorten 

In dit hoofdstuk wordt de waarde van het plangebied en de omgeving daarvan voor -<loor 
de Flora- en faunawet- beschermde planten- en diersoorten beschreven. Op basis van 
deze beschriJving worden de effecten van het voomemen op beschermde soorten 
beschreven in hoofdstuk 4. 

2.1 Beschikbare gegevens 
Van het plangebied en de omgeving daarvan, hierna het studiegebied, zijn de volgende bronnen 

van Informatie beschikbaar en geraadpleegd: 

• Gegevens veldbezoek Tauw d.d. 4 november 2005 

• Ecologische verkenning van het terrein van Aluminium Delfzijl [Buro Bakker, 2005). Het 
betreft het langgerekte perceel westeJijk van Alder 

• Atlassen met verspreidingsgegevens van (onder andere beschermde) planten- en diersoorten 

(zie hieronder voor referenties) ' 

• Digitaal beschlkbare verspreidingsgegevens van amfibieen, vissen en reptielen 
(www.ravon.nl) 

• Gegevens Natuurloket. Uit het Natuurloket (www.natuurloket.nf) blijkt dat de vierkante 
kilometers waarln het plan- en studiegebied zijn gelegen overwegend slecht of nlet zijn 

geTnventariseerd v~~r wat betreft beschermde of bedreigde planten- en diersoorten. Een 

uitzonderlng hierop wordt gevormd door broedvogels (redelijk tot goed geTnventariseerd) en 

vaatplanten (matig tot goed geinventarlseerd). Deze gegevens z/jn opgevraagd bij 
respectievelijk Sovon (broedvogels en watervogels) een Floron (vaatplanten). In het 

onderstaande worden de diverse gegevensbronnen in gezamenlijkheid geinterpreteerd 

Het studiegebied wordt gevormd door het plangebied en het gebied waar mogelijk effecten van 
het voornemen kunnen plaatsvinden. 

2.2 Beknopte beschrljving van het plangebled 
Door Tauw is op 4 november 2005 een veldbezoek aan het plangebied gebracht In het kader van 

een quick-scan van de in het plangebied aanwezige natuurwaarden. De locatie is, met 

uitzondering van de toekomstige locatie van de bio-energiecentrale BEC-2, een deels bebouwd 

(bio-energiecentrale BEC-1) en overigens grotendeels verhard terrein tussen de 

Aluminiumfabriek Aldel en een Baggerdepot van Groningen Seaports. In het noorden grenst het 

gebled aan een tochtsloot met daarachter de zeediJk. In het oosten aan een spoorlijn, die (In 

tegenstelJing tot wat vermeld is op de topografische kaart) globaal doorloopt tot aan de zeedijk. 
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De zuidzijde wordt begrensd door een nieuw aangelegde verlichte asfaltweg en het Aldelterrein 

vormt aan de westzijde de begrenzing met de onderzoekslocatie. 

2.3 De Flora- en faunawet in het kort 
De Aora- en faunawet beschermt een groot aantal in Nederland in het wild voorkomende dier- en 

plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied. De beschermde diersoorten (vogels, vissen, 

zoogdieren, amfibieen, reptielen, insecten, et cetera) en enkele plantensoorten zijn te vinden op 

Iijsten, die deel uitmaken van de Aora- en faunawet. 

Op grond van de Aora- en faunawet Is het bijvoorbeeld verboden: "nesten, hoi en of andere 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren behorende tot een beschermde 

inheemse soort te vernlelen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren" (art.11 Flora- en 

faunawet). Ook Is het verboden: "dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, 

opzettelijk te verontrusten" (art. 10 Flora- en faunaw~t). Ten slotte Is het verboden: "planten, 

behorende tot een beschermde Inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te snijden, 

Uit te steKen, te vemielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigeriei andere wijze van hun 

groeiplaats te verwijderen" (art. 8 Flora- en faunawet). 

Als er sprake is van aantasting, is het uitvoeren van een dergelijke activiteit aileen toegestaan 

met een ontheffing van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voor een groot 

aantal beschermde soorten geldt daarbij overigens een vrijstelling. 

In bijlage 3 is meer gedetailleerde informatie te vinden over de Flora- en faunawet, de vrijstelling 

van soorten en de mogelijke gevolgen daarvan voor planvorrning. 

2.4 Flora en vegetatle 

2.4.1 Gegevens Aoron 

Volledigheid van gegevens 

Het plangebied Is grotendeels gelegen in de vierkante kilometer met de coordinaten 261-592. Dit 

kilometerhok is goed geinventariseerd. Het noordelijker gelegen kilometerhok 261-593 geldt als 

'matig geinventariseerd'. Oit laatste heeft overigens mogelijk ook te maken met het felt dat slechts 

een zeer beperkt gedeelte van het kilometemok geen open water Is; de norm voor 

inventarisatiegraad wordt door Aoron bepaald op basis van de aantallen aangetroffen soorten. 

Resultaten 
In het kilometemok 261-592 zijn de volgende beschermde en/of bedrelgde plantensoorten 

aangetroffen: 

• Echt duizendguldenkruid (Centaurium erythraea) 
• Fraai dulzendguldenkruid (Centaurium pulchellum) 
• Grote kaardebol (Dipsacus fullonum; tabel 1-soort Aora- en faunawet, dus soort waarvoor 

vrijstelling geldt) 
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• Dwergviltkruld (Filago minima) 
• Geelhartje (Linum catharticum) 
• Zeeweegbree (Plantago maritima) 
• Sierlijke vetmuur (Sagina nodosa) 

In het kilometerhok 261-593 is aileen het in landelijk opzicht bedreigde Kamgras (Cynosurus 
cristatus) aangetroffen. 

Zwaarder beschermde soorten uit de tabellen 2 of 3 van de Flora- en faunawet zijn met andere 

woorden niet aangetroffen. De kans dat het plangebled waarde heeft voor een of meer van deze 

soorten is, gelet op de aanwezige verharding, zeer gering. 

2.4.2 Overlge gegevens pJangebled en studiegebied 
Op de weg naar de locatie toe zijn op circa 200 meter bulten de onderzoekslocatle (ten westen 

van het Aldelterrein) meer als 60 uitgebloeide stengels van de Rletorchis waargenomen. 

Opvallend is het voorkomen (westelijk van het Aldelterrein) van een relatief grote populatie van 

Dophei op het zand waarmee het terrein destijds is opgehoogd [Buro Bakker, 2005]. Ook enkele 

andere soorten (Krulpwilg, Dulnriet, Jacobskruiskruid) geven hier de indruk van een 

dulnvegetatie. Bedreigde soorten werden hier overigens niet aangetroffen, mogelijk vanwege het 

VToege waamemlngstijdstip. 

2.5 Zoogdieren 

2.5.1 Vleermulzen 
Het inventarisatierapport van de westzlJde van het Aldelterrein [Buro Bakker, 2005] maakt 

melding van het voorkomen van vleermuizen; om welke soorten het gaat is nlet onderzocht. Aile 

vleermuizen worden overigens strikt beschermd (tabel-3-soorten) door de Flora- en faunawet. 

Geschlkte zomer- of wlnterverblijfplaatsen voor v/eermuizen (met name gebouwen met spleten 

in muren of rustige zo/ders of oude holle bomen) zijn In het p/angebied niet aanwezig. Ook Is 

het terrein ongeschikt als foerageergebied voor vleermuizen. 

In de omgeving van de loeatie zijn de volgende vleermuissoorten waargenomen [Limpens et aI., 

1997]) zijn: 

• Gewone dwergvleermuis 

• Ruige dwergvleermuis 

• Laatvlieger 

• Watervleermuis 

• Meervleermuis 

• Gewone grootoorvleermuis 
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2.5.2 Overige soorten zoogdleren 

Aan de westzijde van het Aldelterrein werden tijdens veldonderzoek van een aantaI soorten 

zoogdieren sporen aangetroffen [Buro Bakker, 2005]. Geen van deze so orten is bedreigd; de 

meeste waargenomen soorten vallen onder de vrijstellingsregeling in de zin van de Aora- en 

faunawet. Een uitzondering daarop vormt de Steenmarter, een tabel-2-soort, waarvan een 

verblijfplaats wordt vermoed nabij het slibdepot in het noordelijke deel van de onbebouwde 

strook. In het plangebied zijn geen geschikte verblijfplaatsen voor de Steenmarter aangetroffen. 

Ook is het gebied ongeschikt als foerageergebied voor deze soort. 

2.6 Vogels 

2.6.1 Wettelljk kader 

De Aora- en faunawet verbiedt wer1<zaamheden die gevolgen kunnen hebben voor broedende 

vogels, een verbodsbepaling overigens waarvan onder zeer strikte voorwaarden een ontheffing 

kan worden verkrf3gerL Wertc.zaamhed9!1 mogen zonder zoln cnt"eff!ng sHeen bu!ter. hat 
broedseizoen worden uitgevoerd of aangevangen. 
De Natuurbeschermingswet beschermt vanwege de natuurwaarden bijzonder gebieden; in de 

nabijheid van het plangebied is dat de speciale beschermingszone Vogelrichtlijn Waddenzee; zie 

verder hoofdstuk 3. Op basis van de bij Sovon opgevraagde gegevens is nagegaan in hoeverre 

er voor vogels een relatie be staat tussen het plangebied en de beschermde Waddenzee. 

2.6.2 Gegevens Sovon 

Vo//edighe/d van gegevens 

8roedvoge/s 
Het gebied Is in 1998-2000 onderzocht op het voorkomen van broedvogels in het kader van het 

Atlasproject voor Broedvogels. Kilometerhok 261-592 is daarbij op aile soorten onderzocht. In het 

kader van het LSB'-project zijn ook uit kilometerhok 261-593 gegevens bekend. 

Watervoge/s 
Het plangebied is gelegen In telgebied WG4142. Het gebied ten noorden van het 

Zeehavenkanaal (Vogelrichtlijngebied) is gelegen in telgebied WG4141 (figuur 2.1). WG4141 is 

de afgelopen twee telseizoenen vrijwel maandelijks geteld (september tim mei). Van WG4142 is 

een midwintertelling uit 2003 beschikbaar. 

, Landelijk Soortenonderzoek Broedvogels 
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Flguur 2.1 Llgglng van de watervogeltelgebleden 

Resultaten 

Broedvoge/s 
In totaal zijn negen soonen van de Rode Lijst aangetroffen: Bontbekplevier, Strandplevier, 
Vlsdief, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Graspieper, Gele Kwikstaart, PaapJe en Kneu. De 

Strandplevier is aileen aangetroffen in kilometerhok 261-593, de Bontbekplevier broedde In de 

beide kilometerhokken (261-592 (een broedpaar in 2000) en 261-593 (maximaal acht broedparen 

in 1998 tim 2002». De overige bedrelgde soorten broedvogels broedden uitslultend in het 
kilometerhok 261-592, dat wil zeggen het kilometerhok waarin het plangebled is gelegen. Geen 

van deze soorten kwalificeert als broedvogel voor de speciale beschermingszone Waddenzee 
(zle ook bijlage 2). 

Watervogels 
De telgegevens van watervogels zijn opgenomen in bijlage 3. Uit de telgegevens blijkt dat het 

telgebied ten noorden van het Zeehavenkanaal een aanzienlijke waarde heeft voor vogels. 

Diverse van de voor het Waddenzeegebied kwalificerende of begrenzende soorten zijn hier 
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waargenomen. De aantallen die van de soorten zijn geteld zijn overigens relatief laag; aileen van 

Smient, Rosse grutto en Wulp zijn de maximaal getelde aantallen resp. 375, 102 en 205, 

overigens steeds een gering deel van de zogenaamde 1 % norm voor deze soorten2
• 

Het telgebied waarin ook het plangebied gelegen Is, is nauwelijks van waarde voor de soorten 

waarvoor de Waddenzee kwalificeert. Aileen van de Aalscholver is gedurende een telling een 

zestal exemplaren aangetroffen. De 1 % norm van deze soort bedraagt 3.100 exemplaren. De 

andere kwalificerende en begrenzende soorten zijn in dit telgebiecl niet aangetroffen (gegevens 

Sovon). 

2.6.3 Overige gegevens plangebled en studiegebied 
Van een aanta! soorten werd tijdens veldonderzoek westelijk van het Aldel-terrein [Suro Bakker, 

2005] 'territoriumlndicerende waarnemingen' gedaan. Geen van de daarbij waargenomen soorten 

is in Nederland bedrelgd (vermeld op een rode (jjst). 

2.7 Amfibieen en !'eptie!en 

Plangebled 

Aileen algemene en niet bedreigde soorten (als Meerkikker, Middelste groene kikker, Brulne 

kikker, Kleine watersalamander en Gewohe pad) kunnen In dit deel van Gronlngen verwacht 

worden . . Behoudens_eeo tochtsloot in het noorden van de onderzoekslocatie (met verrnoedelijk 
• J - --- - '. 

letwat brak water), is In het plangebied geen oppervlaktewater aanwezlg. Mogelijk kunnen een of 

meerdere van deze soorten voorkomen in deze tochtsloot. 

Ook tijdens veldonderzoek aan de westzijde van het Aldelterrein zijn geen amfibieen of reptielen 

waargenomen [Buro Bakker, 2005]. Wei wordt verwacht dat, dat terrein waarde heeft voor de 

Gewone pad. 

Studiegebied 

AIleen van enkele soorten amfibieen zljn waamemingen bekend ult de omgeving van het 

plangebied (bron: www.ravon.nn. V~~r aile genoemde soorten geldt een vrijstelling in de zin van 

de Flora- en faunawet Beide soorten zijn zowel in landelijk als regionaa! opzicht zeer algemeen 

en gelden geenszins als bedreigd. Waamemingen van reptielen zijn in de wijde omgeving van het 

studiegebied niet bekend en worden ook gezien de aanwezlge habitats nlet verwacht 

2 Wanneer de getelde aantallen gedurande aen reeks van jaren boven deze zogenaamde 1 % norm ultstijgen 
kwalHiceert hat gabled voor dle soort. Het betreft 1 % van de zogenaamda blogeografische populatie, dat Is voor 
veel soortan de totala populatle in noord- en noordwest Europa of het WestellJk Paleractische gebled' 
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2.8 Vissen 

Plangebied 
Vissen worden gezien het ontbreken van oppervlaktewater niet verwacht in het plangebied. 

Ook tijdens het veldonderzoek aan de westzijde van het Aldelterrein werden geen vissen 

waargenomen [Buro Bakker, 2005]. 

Studiegebied 
Uit de inventarisatieatlas van de Nederlandse zoetwatervissen [de Nie, 1986] blijkt dat van de 

bedreigde en beschermde vissoorten in (de wijde omgeving van) het zoetwatergedeelte van het 

studiegebied aileen de Paling is aangetroffen. Ook van recenter datum zijn geen andere 

waarnemlngen van bedreigde of beschermde vissoorten bekend (bron: www.ravon.nl). De Paling 

geldt als een bedreigde soort en was dan ook tot voor kort opgenomen op de rode lijst [de Nie, 

1997], maar Is recent daarvan geschrapt omdat de soort 'niet aan de criteria voldeed' [LNV, 

2004]. Behalve van de Paling is ook van de Winde, een bedrelgde vissoort (categorie 'gevoelig'), 

een waameming bekend op circa 10 kilometer van het plangebied. 

2.9 Ongewervelden 

Plangebied 
Het plangebied heeft, gezien de aard van de habitats ter plaatse, geen waarde voor een van de 

door de F1ora- en faunawet beschermde soorten dagvlinders of libellen. 

Studiegebied 
Van de zwaarder beschermde soorten dagvlinders (tabel-2- en 3-soorten) zijn geen 

gepubJiceerde waamemingen bekend uit de wijde omgeving van het studiegebied [Tax, 1989]. 

Van deze soorten is het habitat In dit gebled niet of ten hoogste In zeer geringe mate geschikt. 

Aangenomen mag daarom worden dat het studiegebied geen of hoogstens een te verwaarlozen 

waarde heeft voor de betreffende dagvlindersoorten. 

Van de strikt beschermde IibeJlensoorten zljn de cfrchtstbijzljnde waamemingen op grote afstand 

van het studlegebled gedaan [Nederlandse Vareniging voor L1bellenstudie, 2002]. Het habitat van 

deze soorten (vennen, laagveenmoerassen, grote rivieren an dergelijke) is niet in het 

studiegebied aanwezig, zodat mag worden aangenomen dat het studiegebied geen of een te 

verwaarlozen waarde heeft voor deze soorten IibeJlen. 

2.10 Samenvatting 
De waarde van het gebied v~~r beschermde en/of bedrelgde planten- en diersoorten is 

samengevat In tabel 2.1. 
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Tabel2.1 Overzicht van de waarde van het plangebied voor beschermde enlof bedreigde planten- en 

diersoorten en de consequentle daarvan voor verdere planvormlng 

Soortgroep Weerde van de omgevlng van het Opmerking ConsequenUesvoor 

verdere planvormlng 

Vaalplanten 

Vleermuizen 

plangebled voor beschermde enlof 

bedrelgde soorten 

• Echt duizendguldenkruid 

• Fraai duizendguldenkruid 

• Grote kaardebol 

• Dwergvntkruid 

• Geelhartje 

• Zeeweegbree 

• Sierlijke velmuur 

• Gewone dwergvleermuis 

"" Ruige ,~e~gv\eermuis . . 
• LaaMieger 

• Walervleermuis 

• Meervleerinuis 

• Gawone grootoorvleermuis 

Grote kaardebol is de enige Geen 

soort die beschermd wordt 

door de Aora- en faunawet; 

hel is een labal 1-soort, een 

soort dus waarvoor 

vrijstelling geldt 

Hel plangebied is niet Geen 

geschikl als velblijfplaats en 

evenmin als 

foerageergebied vail 

vleermuizen. Geschikte 

zomar- of 

winterverblijfplaalsen zijn in 

het plangebiad niet 

aanwezig. 

Overige soorten Aanwezigheid van Sleenmarter aan De Steenmarter is builen de Geen 

zoogdieren de westzijde van het Alcleherrein wordt vleermuizen de enige 

vermoed; voor deze soort is geen 

geschlkle verblljfplaats in het 

plangebied aanwezig. 
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Soortgroep Waarde van de omgevlng van het Opmerklng Consequent/es voor 

plangebled voor beschermde en/of verdere planvorming 

bedrel(lde soorten 

Broedvogels In kilometerhok 261-592 De genoemde soorten zijn Geen 

broedgevallen van Bontbekplevier, aile opgenomen op de rode 

Visdief, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, fijst (bedrelgde soonen 

Graspieper, Gele Kwikstaarl, Paapje broedvogels). Het 

en Kneu plangebied is ongeschlkt als 

habitat voor deze soorten. 

Geen van deze soorten is 

kwalificerend of begrenzend 

voor de S8Z' Waddenzee. 

Watervogels Het telgebled waarvan het plangebied Het plangebied maakt dee! Geen .... --
deel uitmaakt heelt nauwefijks waarde uit van telgebied WG4142 

voor kwafificerende en begrenzende dat zich uitstrekt van de 

vogelsoorlen waarvoor dit deel van de zeesluis tot de buurtschap 

Waddenzee als SBZ is aangewezen. Borgsweer bij Termunterzijl 

Aileen van de Aalscholver zijn tijdens 

een telling 6 exemplaren in dit 

telgebied aangetroffen; de 1 % norm 

bedraa9! 3.100 exemelaren. 

Amfibieen en Aileen langs de noordrand van het V~~r aile waargenomen an Geen 

reptielen plangebied is enig oppervlaktawater andere eventueel te 

aanwezig (tochlsloot). Van enkela verwachten soorten 

algemane soorlen amfibieen z1jn bij amfibielin geld! een 

RAVON waamemingen bekend ult de vrijstelling (tabeI-1-soorten) 

omgeving van het studiegebied. 

Enkele andere algemene soorlen 

kunnen daamaast worden verwacht. 

Reptielen zijn In de wijde omgeving 

van het studiegebled niet bekend en 

worden ook gezien de aanwezige 

habitats niet verwa.cht. 

Vissen Plangebied heelt geen waarde voor Geen 

vissen gezlen het onlbreken van 

geschikt habitat 

Overige Waarde van het e'an!jebled voor Geen 

3 SBZ: Speciale beschermingszone, aangewezen In het kader van de Europese Vogel- enlof Habitatrichtlijn 
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Soorlgroep 
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3 Beschermde natuurgebieden 

In dlt hoofdstuk wordt nader ingegaan op de (natuur)waarde van de beschermde 
natuurgebleden In de nabijheld van het plan- en studiegebied. 

In de nabijheid van het plangebied, noordeJijk van het Zeehavenkanaal, is de Waddenzee 

gelegen, een op diverse manieren strikt beschermd natuurgebied. De natuurwaarden van dit 

gedeelte van de Waddenzee zijn als voigt beschermd: 

• Aanwijzing als speciale beschermingszone in het kader van de Europese Vogelrichtlijn sinds 

8 november 1991. De afstand tot het plangebied bedraagt ± 450 meter 

• Aanwijzing als Ramsar-wetland sinds 2 mel 1984. De afstand tot het plangebied bedraagt ± 
450 meter 

• Aanwijzing als Staatsnatuurmonument sinds 17 november 1993. De afstand tot het 

plangebied bedraagt ± 1 .650 meter 

• Aanmelding als speciale beschermingszone in het kader van de Europese Habitatrichtlijn. De 

formele aanwijzingsprocedure is nog gaande, zodat vooralsnog rekening moet worden 

gehouden met rechtstreekse werking van de Habitatrichtlijn. De afstand tot het plangebied 

bedraagt ± 1.650 meter 

• Begrenzing als Provinciale Ecologische Hoofdstructuur in Groningen. De afstand tot het 

plangebied bedraagt ± 450 meter 

In bijlage 1 is een overzichtskaartje opgenomen met daarop de Jigging van de genoemde 

beschermde natuurgebieden. In bijlage 2 is meer informatie te vinden over de gebieden en de 

aanleiding voor de bescherming van dit gedeelte van de Waddenzee. Duidelijk blijkt dat het 

gebied van zeer grote waarde als ecosysteem en voor tal van soorten. BeTnvloeding van het 

beschermde gebled en de daarin voorkomende soorten is onderhevig aan strenge regelgeving. 
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4 Effecten op beschermde planten- en diersoorten 

In dlt hoofdstuk worden de effecten op de door de Flora- en faunawet beschermde planten
en diersoorten beschreven. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de diverse typen 
effecten die mogeliJk het gevolg zljn van de oprichting van de blo-energiecentrale, zowel 
blnnen als bullen het plangebled. 

In hoofdstuk 2 is l,Iitvoerig beschreven welke waarde het plangebied (de locatie waar de bio

energiecentrale BEC-2 is gepland) en het studiegebied (het gebied waarbinnen als gevolg 

daarvan mogelijk effecten plaatsvinden) hebben voor beschermde planten- en diersoorten. 

In tabel 1 In paragraaf 2.10 is samengevat welke soorten het betrett en in hoeverre dit gevolgen 

kan hebben voor de verdere procedure van de bio-energiecentra/e. De effecten op elk van de 

relevante diergroepen en vaatplanten zijn niet van zodanlge aard dat hiervoor een ontheffing van 

de Flora- en faunawet noodzakelijk is. 
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5 Effecten op beschermde natuurgebieden 

In dit hoofdstuk worden de effecten beschreven op de Waddenzee beschreven, het enlge 

beschermde natuurgebled In de omgevlng van het plangebied. 

5.1 Geluid 

5.1.1 Bestaande geluldszone 

De effecten van de oprichting van de bio-energiecentrale BEC-2 (ten opzichte van de 

referentiesituatie waarin BEC-1 reeds is gerealiseerd) voor wat betreft geluid zijn uitvoerig door 

Tauw onderzochl. Een toename van de geluidsproductie die in het gebied ten noorden van de 
strekdam langs het Zeehavenkanaal relkt kan gevolgen hebben voor de waarde van dit gebied 

voor vogels. 
Uit het geluidsonderzoek blijkt dat rondom het gehele bedrijventerrein waar de bio

energiecentrale wordt opgericht een grate geluidzone (50 dB(A) etmaalwaarde4
) is aangewezen 

conform de Wet Geluidhinder. Bij de aanwijzing van deze zone moeten de effecten op vogels 

(separaat) zijn getoetst, aangezien de geluidzone overlapt met het beschermde dee I van de 

Waddenzee. Bij elke verandering die plaatsheeft op het bedrijventerrein, dus ook de oprichting 

van deze blo-energiecentrale, moet worden getoetst wat die verandering voor gevolgen heeft 

voor de geluldhinder van aile bedrijven tezamen. Bepaald moet worden in hoeverre de 

gezamenliJke geluldbelasting (incluslef de verandering) gevolgen heeft voor de vastgestelde 

geluldzone van 50 dB(A) etmaalwaarcle. Aangenomen mag worden dat, wanneer het individuele 

geluldseffect van de bio-energlecentraJe op de grens van de geluidzone ten minste 15 dB(A) 

lager is dan de 50 dB(A) etmaalwaarde, de kans zeer groot is dat de verandering inpasbaar is 
binnen de bestaande zone. 

5.1.2 Effecten van het door BEC-2 veroorzaakte geluld op vogels 

De effecten van geluld op vogels zijn in beperkte mate onderzocht. Twee onderzoeken leggen 

een relatie tussen de aantallen territoria, die per hectare werden geteld langs resp. wegen 

[Reijnen et aI., 1992] en spoorwegen [Tulp et aI., 2002] en de geluidsbelasting, steeds vergeleken 

met veel mlnder sterk geluldsbelaste gebleden. Uit beide onderzoeken bJijkt een zekere afname 
van de aantallen territoria (van broedende vogels) blJ een toenemende geluldsbelastlng. De mate 

waarln die afname plaatsvindt verschllt per sool1 en blijkt onder meer afhankelijk van de snelheid 

van het verkeer, de intensitelt ervan en de openheid van het landschap. 

In dlt onderzoek Is sprake van een andersoortige geluidsbron, namelijk industrlegeluld. Orndat de 

effecten hiervan op vogels v~~r zover bekend nlet zijn onderzocht is aangenomen dat de beide 

genoemde studies representatief zijn voor Industriegeluid. Bovendlen is aangenomen dat de 

• De 50 dB(A) etmaalwaarde komI overeen mel een geluldbelasting van 50 dB(A) In de dagperiode, 45 dB (A) in de 
avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode 
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effecten op broedvogels vergelijkbaar zijn met de effecten op vogels die een gebied op andere 
wijze gebruiken, bijvoorbeeld om er te foerageren of te rusten. 

Uit literatuur [Tulp et aI., 2002] blijkt dat de meest geschikte geluids-doslsmaat voor het bepalen 

van effecten van geluid op vogels de zogenaamde La1l!l"2411 is. Wanneer met die dosismaat 
gerekend wordt blijken effecten (van geluid van treinverkeer) op vogels op te treden boven een 

drempelwaarde van 47 dB(A) L a1l!l"2411. 

De effecten blijken afhankelijk te zijn van de voor BEC-2 doorgerekende variant. De varianten 

waarbij luchtkoeling wordt toegepast (G1 en G2; G2 Is een worst-case variant) blijken meer geluid 

te produceren dan de varianten waarbij waterkoeling wordt toegepast. De 47 dB(A)-contour (L8II!I" 

24h) voor de variant G2 blijkt in gering9 mate overlap te vertonen met de speciale 

beschermingszone Vogelrichtlijn (het Waddenzeegebied). Een overzichtskaartje dat de IIgglng 

van de contour voor de worst-case variant weergeeft is opgenomen als figuur 5.1. Wanneer 
gekozen wordt v~~r realisatie van BEC-2 volgens een van de varianten G1 of <32 dan z!jn 

effecten op vogels binnen het beschermde gebied niet op voomand met zekemeid uit te sluiten. 

Om die reden is bij keuze voor een van belde varianten dan een passende beoordeling 

noodzakelijk van de precieze milieugevolgen. 

F1guur 5.1 Geluldscontour (47 dBCA) L~) In worst-case variant G2 van blo-energlecentrale BEC-2 
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5.2 Inname van koelwater 

5.2.1 Factoren die van belang zljn voor effecten van koelwaterinname 
Voor de koeling van de bio-energlecentrale wordt gebruik gemaakt van waterkoeling. Koelwater 

wordt ingenomen uit het Zeehavenkanaal. De in name zou kunnen leiden tot effecten op de 

locatie vispopulatie. Inzuiging van vissen door inlaat van koelwater is afhankelijk van een aantal 

factoren, te weten: 

• Omvang (debiet) en diepteligging van koelwaterinlaat 

• Type en omvang van het water waaraan wordt onttrokken 

• De voorkomende vissoorten in het water waaraan wordt onttrokken 

De hoeveelheid onttrokken koelwater per tijdseenheid bepaalt, in samenhang met buisdiameters, 

de stroomsnelheden die optreden bij het innamepunt. Dit is een van de belangrijkste factoren 

voor risico's van visinzuiging. Hogere stroomsnelheden geven een grotere kans op vislnzuiging. 

Vanzelfsprekend geven grotere buisdiameters lagere stroomsnelheden. Er moet worden 

uitgegaan van een stroomsnelheid van maximaal 0,2 mls. Bij deze stroomsnelheid hebben ook 

jonge (klein e) vissen de mogelijkheid te ontsnappen aan inzuiging. 

Het risica van koelwaterinlaat op inzuiging van vissen wordt mede bepaald door het type en de 

dimensies van het oppervlaktewater waaraan wordt onttrokken. Vanzelfsprekend is het risico van 

inzuiging In grote, brede en' diepe wateren minder groot dan in smalie, ondiepe kanalen. In 

grotere wateren wordt de waterstroming eenvoudigweg niet of nauwelijks opgemerkt en komen 

vissen minder snel met (de stroming van) de koelwateronttrekking in aanraking. 

Anderzijds zijn oevervormen ter plaatse van het koelwaterinlaatpunt van belang. Ondiepe of flauw 

aflopende oeverzones met aquatische vegetatle kunnen paai- en opgroeigebieden vormen voor 

vissen. Inname van koelwater op dergelijke locaties kan inzuiging van Oonge) vis tot gevolg 

hebben. Overigens kunnen stortstenen taluds ook een functie als paaigebied hebben voor 

vissoorten als Spiering. 

Het risico van inzuiging van vissen wordt mede bepaald door de grootte en zwemcapaciteiten van 

de voorkomende vissoorten. Vanzelfsprekend zijn kleine vissoorten gevoeliger voor inzuiging, 

doordat deze soorten geringere zwemcapaciteiten hebben. 

5.2.2 Effecten van koelwaterlnlaat In het plangebled 
Het Zeehavenkanaal is een groot en breed water, met 'harde', stell afJopende oeververdediging 

van damwanden en stortsteen. Uit verspreidinggegevens van vissoorten blijkt dat in of in de 

omgeving van het Zeehavenkanaal een aantal zoetwatervissoorten voorkomt (zie bijlage 16-1; 

Nle, 1996). De soarlen waarvan diverse waarnemingen zijn gedaan, kenmerken zich door een 

relatief hoge zouttolerantie. Hoogstwaarschijnlljk komen daamaast zoutwatersoorten voor, zoals 

Bot en Harder. Hiervan zijn geen (literatuur)gegevens bekend. 
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Naar verwaehting vervult het kanaaJ geen funetie als paal- en/of opgroeigebied voor de 

bovengenoemde vissoorten. Ook uit Iiteratuur zijn hiervan geen gegevens bekend. Voor Paling, 

Harder, Bot en Spiering kan het Zeehavenkanaal een permanent leefgebied vormen. 

Bij een goed regime van koelwaterdebleten en buisdiameters, zorgend voor een stroomsnelheid 

bij het innamepunt van maximaaJ 0,2 mis, worden geen significant negatieve effecten van 

visinzuiging verwaeht. De voorkomende vissoorten zullen de kunstmatige stroming bij het 

innamepunt waarsehijnlijk mijden. Omdat het gedrag van vissen niet geheel te voorspellen is en 

er geen bruikbare ervaringsgegevens beschikbaar z1jn, kan echter niet volledig uitgesloten 

worden dat er enlge visinzuiging zal plaatsvinden. Met name soorten die migreren tussen zoet en 

zout water, zoals Paling, Oriedoomige stekelbaars en Bot, laten zlch soms relatief 'passief 

meevoeren met een waterstroming. Zo zouden deze vissoorten in het koelwatersysteem terecht 

kunnen komen. Oit kan beperkt of vermeden worden door een rooster en/of felle 

stroboseooplamp In te bouwen in het innamepunt. 

5.3 Lozing van koelwater 
lozing van koelwater kan, wanneer deze van voldoende omvang is, gevolgen hebben voor 

vissen en kleine waterdieren (macrofauna). Door veranderingen in deze door vogels gegeten 

diergroepen zouden vervolgens effecten kunnen optreden op vogels in het Waddengebied. 

De effecten van de lozing van koelwater door BEC-2 zijn nader uitgewerkt In projectdocument 

R001-4412872VOl-pws-V02-NL Aangezien de waterstromen van de huidige BEC-1 onderdeel 

zljn van de referentiesituatie, en de effecten van de voorgenomen activitelt altijd Inelusief de 

referentiesituatie moeten worden beoordeeld, zijn de effecten van aileen BEG-2 hier niet 

inziehtelijk gemaakt. 

Uit het rapport blijkt dat de opwarming van water in het Zeehavenkanaal, in samenhang met de 

overige thennisehe lozers (dat wi! zeggen inclusief BEC-1) op het Zeehavenkanaal, maximaaJ 

1,15· C bedraagt Oit effect blijkt te verwaarlozen te zijn. Olt aspect wordt om die reden in dit 
hoofdstuk verder niet behandeld. 

5.4 Overige mogelijke effecten 

5.4.1 Licht 

Door de oprichtlng van de bio-energiecentrale neemt de hoeveelheid verliehting in het gebied 

vrijwel niet toe. Vanwege veiligheidsoverwegingen zaJ de pijp worden voorzlen van enlge 

verllchting. Deze zaJ op grotere afstand vrijwel niet zichtbaar zijn en zal daarom niet leiden tot 

effecten op vogels. 
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5.4.2 Areaalverlies 
Denkbaar is dat door het verdwijnen van een areaal dat door vogels wordt gebruikt als 

'hoogwatervluchtplaats' indirect effecten zouden optreden op de Waddenzee, die onder meer 

beschermd is als speciale beschermingszone in het kader van de Europese Vogelrichtlijn. 

Areaalverlies van belangrijke soorten, dat zijn de soorten waarvoor de SBZ Waddenzee 

kwalificeert of die anderszins mede de begrenzing van het beschermde gebied hebben bepaald. 
In het telgebled (zie paragraaf 2.6.2) waarvan het plangebied deel uitmaakt zijn aileen van de 

Aalscholver enkele exemplaren aangetroffen. De andere kwalificerende en begrenzende soorten 

(zowel broedvogels als watervogels) zijn niet in het telgebied waargenomen. De conclusie die 
hieruit wordt getrokken is dan ook dat het plangebied en de omgeving daarvan niet fungeren als 

hoogwatervluchtplaats voor vogels. Effecten van het areaalverlies in het plangebied op de 

speciale beschermingszone worden daarom niet verwacht. 

5.4.3 Effecten op speciale beschermlngszone Habltatrlchtlljn 
Denkbaar is het effect dat er een relatie bestaat tussen het plangebied en de speciale 

beschermingszone die in het kader van de Habitatrichtlijn werd aangemeld. De relatie is 

verwaarloosbaar aangezien de habitattypen waarvoor het gebied is aangewezen niet in het 

plangebied voorkomen. 
Daarnaast is een mogelijk effect de invloed van lozing van koelwater (opwarming van water) of 

geluid op soorlen of habitattypen waarvoor deze speciale beschermingszone in Brussel is 

aangemeld. De effecten van koelwater blijken verwaarloosbaar (zie paragraaf 5.3). De effecten 

van geluid zijn eveneens verwaarloosbaar, aangezien de soorten waarvoor de speciale 

beschermingszone is aangemeld5 -v~~r zover bekend- niet geluidsgevoelig zijn. 

5 Het betreft de Fint en de Zeeprik (beiden vissoorten), de Grilze zeehond en de Gewone Zeehond (beiden 
zoogdleren) en de Nauwe korlslak 
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6 Conclusies 

Uit het voorgaande kunnen ten aanzien van de gevolgen van de oprichting van de bio

energiecentrale de volgende conclusles worden getrokken: 

• De effecten op bescherrnde soorten dieren en vaatplanten zijn nlet van zodanige aard dat 

hiervoor een ontheffing van de Aora- en faunawet noodzakeJijk is 

• Het plangebied fungeert niet als hoogwatervluchtplaats voor vogels. Effecten van het 

areaalverlies in het plangebled op de speciale beschermingszona (Waddenzae) worden 

daarom niet varwacht 

• De geluldhinder van BEC-2 is afhankeJijk van de variant die wordt gekozen. De geluidhinder 

bJijkt afhankelijk te zijn van de wljze van koeling, water- of luchtkoeJing. De varianten waarbij 

luchtkoeling wordt toegepast (G1 en G2) kunnen leiden tot effecten op vogels in het 

bescherrnde VogelrichtJijngebied Waddanzee, doordat de geluidscontour van 47 dB(A)-Laaq-

24h tot juist binnen de begrenzing van het beschermde gebied reikt 

• Vanwege veiligheidsoverwegingen zaJ de piJp worden voorzlen van enige verlichting. Deze 

zal op grotere afstand vrljwel niet zlchtbaar zijn en zal daarom niet leiden tot effecten op 

vogels 

• De opwarming van water in het Zeehavenkanaal bedraagt voor twee bio-energiecentrales in 

samenhang met de overige thermische lozars op hat Zeahavenkanaal, maximaal 1,15' C. De 

effectan hiervan op door vogels gegeten diergroepen (an indirect dus ook vogels) bJijken te 

verwaarlozen te zijn 

• Bij een goed regime van koelwaterdebieten en buisdiameters, zorgend voor een 

stroomsnelheid bij het innamepunt van maximaal 0,2 mis, worden geen significant negatieve 

effecten van visinzulglng verwacht. Effecten op vissoorten die zich laten meestromen door 

waterbewegingen kunnen worden beperkt of vermeden door een rooster en/of felle 

stroboscooplamp in te bouwen In het innamepunt 
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1 Ligging van beschermde natuurgebieden 
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Beknopte beschriJving van beschermde natuurgebleden In de 

nabiJhe'ld. van het plangebled 
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Hieronder is nadere informatie te vinden over de wijze waarop dit gedeelte van de Waddenzee 
beschermd is. 

Aanwl)zlng als speciale beschermlngszone In het kader van de Europese Vogelrlchtlljn 
slnds 8 november 1991. 
De afstand tot het plangebied bedraagt ± 450 meter. 

Open water: Kwaliflcerende soorten: 

• Toppereend 
• Eidereend 

Groninger Waddenkust: Kwallficerende soorten: 

• Kluut (broedend) 

• Noordse stern (broedend) 

• Kleine zwaan 

• Grauwe gans 

• Brandgans 

• Rotgans 

• Bergeend 

• Pijlstaart 

• Scholekster 

• Kluut 

• ZilverpJevier 

• Bonte strandloper 

• Rosse grutto 

• Wulp 

• Tureluur 

Groninger Waddenkust: Overlge relevante soorlen: 

• Visdief (broedend) 

• Aalscholver 

• LepeJaar 

• Smient 

• Slechtvalk 

• BontbekpJevier 

• GoudpJevier 

• Zwarte rulter 

• Steenloper 



Aanmelding als speciale beschermingszone in het kader van de Europese Habitatrichtlijn. 

De afstand tot het plangebied bedraagt ± 1.650 meter. 

Belangrijkste gebied voor: 
1110 Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomcle zandbanken 

1130 Estuaria 

1140 Bij eb droogval1ende slikwadden en zandplaten 

1310 Eenjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekraal (Salicomia sp.) en 

andere zoutminnende soorten 

1330 Atlantische schorren met kweldergrasvegetatie (Glauco-Puccinellletalia maritimae) 

2110 Embryonale wandelende duinen 

2120 Wandelende duinen op de strandwal met Helm (Ammophila arenaria; z.g. witte duinen) 

1103 Fint 

1364 Grijze zeehond 

1365 Zeehond 

Verder aangemeld voor: 
1320 Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae) 

2130 ·Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (grijze duinen) 

1014 Nauwe korfslak 

1095 Zeeprik 

Dit deel van de Waddenzee is daamaast beschermd als: 

• Ramsar-wetland sinds 2 mei 1984. De afstand tot het plangebied bedraagt ± 450 meter 

• Staatsnatuurrnonument sinds 17 november 1993. De afstand tot het plangebied bedraagt ± 
1.650 meter 

• Provinciale Ecologische Hoofdstructuur in Groningen. De afstand tot het plangebied bedraagt 

±450 meter 

De aanleiding tot de aanwijzing als Ramsar-wetland, Staatsnatuurmonument of PEHS komt 

overeen met de reden van aanwijzing of aanmelding als Vogel- resp. Habitatrichtlijngebled. 
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Flora .. en faunawet en de mogeliJke gevolgen daarvan voor 

planvorming 
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Voordat kan worden gestart met eventueel verstorende werkzaamheden geeft de Rora- en 
faunawet aan dat de volgende handelingen moeten worden doorJopen: 
• Bepaling van de waarde ter plaatse van het plangebied en haar directe omgeving voor 

(beschermde) planten- en diersoorten 
• Bepaling van de effecten van de voorgenomen plannen op die soorten en hun leefgebieden 
• Bepaling van de mogeJijkheden om rekening te houden met die soorten en leefgebieden: 

naarmate er beter rekenlng kan worden gehouden met deze leefgebieden zal het uiteindelijke 
effect geringer zijn. De maatregelen die het effect verkleinen worden wei velZachtende of 
'mitigerende' maatregelen genoemd 

• Eventueel een vervolgtraject, wanneer mitigerende maatregelen onvoldoende blijken te zijn. 
Onderdeel hlervan kan uitwerking van compenserende maatregelen zijn 

Voor de mogelijkheid van het verlenen van de ontheffing, wordt sinds 23 februari 2005 
onderscheid gemaakt tussen drie categorieen beschermde soorten: 
• Extra beschermde soorten: de Habitatrichtlijnsoorten en de zwaardere categorieen van de 

rode Iijsten (deze zijn inmiddels aile gepubiiceerd in de Staatscourant) 
• De meest algemene, niet bedreigde soorten. Voor deze soorten geldt een vrijsteliingsregeling 
• Een tussencategorie, de resterende beschermde soorten. Hiervoor geldt een vrijstelJing 

wanneer wordt gehandeld volgens een goedgekeurde gedragscode. In andere gevallen moet 
voor deze soorten een ontheffing worden gevraagd 

1. Extra beschermde soorten {'tabeI3-soortenJ 
Voor extra beschermde soorten kan aileen ontheffing voor ontwikkelingen worden verleend indien 
aan de volgende criteria wordt voldaan: 
• Er bestaat geen andere bevredigende oplossing; Oat betekent dat er alternatieven (zowel 

voor de locatie als voorgenomen ruimteiijke ingreep) ondelZocht moeten worden voor de In 
het geding zijnde act/viteit 

• Er Is sprake van de belangen, vermeld in art. 75, lid 4, sub a of genoemd in art. 2 van 
Vrljstellingsbeslult. Een essentiele ontheffingsgrond v~~r een ruimtelijk project of plan komt 
naar voren in art. 2 van het Vrijstellingsbesluit. Ontheffing kan worden verleend Indien er 
sprake Is van "dwingende reden van groot openbaar belang, met inbegrip van sociale en 
economische aard, en voor het milieu wezenlijk gunstlge effecten" 

• Er wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van de instandhouding van de soort 

Indien de gunstige staat van de betrokken soort(en) in het gedlng komt, dienen maatregelen te 
worden genomen om de instandhouding te garanderen. Oat kan door compenserende, maar ook 
mitigerende (verzachtende) maatregelen te nemen. Of er en welke compenserende en/of 



mitigerende maatregelen nodig zijn, kan de minister van LNV in de voorschriften bij de ontheffing 
aangeven. 

2. Algemeen voorkomende beschermde soorten ('tabel 1-soorten 1 

Voor deze soorten geldt een vrijstellingsregeling. 

3. Overige beschermde soorten {'tabeI2-soorten1 

Voor de overige beschermde soorten kan door LNV ontheffing worden verleend als geen afbreuk 
wordt gedaan aan de gunstlge staat van instandhouding van de soort. Indien gunstige staat van 
instandhouding van de soort wei in het geding komt, dienen mitigerende en/of compenserende 
maatregelen te worden getroffen. 
Voor initiatiefnemers die individueel of gezamenlijk beschikken over sen door het Minlsterle van 
LNV goedgekeurde gedragscode die aangeeft op welke wijze rekening wordt gehouden met 
beschermde soorten geldt v~~r deze soorten eveneens een vrijstelling. 

Vogels 
Vogels nemen in de F1ora- en faunawet een bijzondere positie in. Voor het verstoren van 
biOweiide vogeis wOiui in principe geen oniheffing verieend. Voor het aantasten van vogels 
geldt een zware toets (vergelijkbaar met tabel 3-soorten). Onduidelijk is vooralsnog voor welke 
broedvogelsoorten een ontheffing kan worden verkregen voor het aantasten van vaste 

verblijfplaatsen van vogels buiten het broedseizoen. 
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4 Telgegeveos van watervog,els In de nabiJheid van het plangebied 
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Telgebled Soort 1 % norm 0203 0304 

.Gablad tl}n noordan van Zaadq~ 

WG4141 Fuut 4800 2 

WG4141 Aalscholver 3100 19 111 

WG4141 Blauwe ReiBer 2700 0 4 

WG4141 Ser!l!!!!.nd 3000 26 64 

}YG4141 Smlent 15000 356 375 

WG4141 Wnde Eend 20000 72 175 

WG4141 Eider 10300 0 2 

WG4141 ---2rote Zaagbek 2500 0 2 

WG4141 Meerkoet 17500 103 100 

WG4141 Scholeksler 10200 748 716 

WG4141 Kluut 730 4 

WG4141 Bontbekelevler 2100 15 16 

WG4141 Kievit 20000 33 20 

WG4141 Kanoel 4500 0 38 

WG4141 Sonte Strandl0e!!!.. ___ 13300 30 

~_G4141 Rosse Grutto 1200 102 89 

WG4141 WU!e 4200 74 205 

WG4141 Tureluur 2500 67 73 

WG4141 Groen~otnJlter 3100 0 2 

WG4141 Steenloeer 1000 9 20 

WG4141 Kokrneeuw 20000 429 430 

WG4141 Stormmeeuw 17000 195 80 

WG4141 Kleine Mantelmeeuw 5300 0 33 

WG4141 Zilvermeeuw 13000 122 42 

WG4141 Grote Mantelmeeuw 4700 29 11 

WG4141 Visdief 1900 20 95 

WG4141 Noordsa Stem 10000 15 0 

I De Zeedijk ligt ten zuiden van het Zeehavenkanaal 



Telgebled Soort 1 % nonn 0203 0304 

gebied ten zuiden van Zeehavenkanaal 

WG4142 Dodaars 3400 

WG4142 Fuut 4800 2 

WG4142 Aa/scholver 3100 5 

WG4142 Kulfeend 12000 2 

WG4142 Brilduiker 4000 5 

WG4142 Grote Zaaebek 2500 

WG4142 Meerkoet 17500 15 

WG4142 Kievit 20000 6 

WG4142 Stormmeeuw 17000 16 

WG4142 Zilvermeeuw 13000 45 

WG4142 Grote Mantelmeeuw 4700 37 

Vet en cursief gedrukt zijn de soorten die kwallficerend of begranzend zijn voor de speciale bascharmlngszone 

Waddenzee (gedaeJta Groninger Waddenkust) die In het kader van de Vogelrichtlijn is aangewazan. 
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ProductblaClen blomassa 

14.1. BEC-1 

Produdblad onbehandeld hout 

Herkomst 
Nlet geverfd of ge7mpregneerd hout ult bouw- en sloopafval. Zaagsel, schaafsel, houtkrullen, spaanders en restanten 
hout die vrljkomen blj de verwerklng van onbehandeld hout. Houtemballage zoals kratten en pallets. Deze soorten 
worden In het algemeen aangeduld met A-hout. 

EURAL 170201,030105, 150103 

Mlnlmumstandaard LAP Onbehandeld hout: Nuttlge toepasslng (sectorplan 13) 
Hout ult verpakklngsafval: Nuttlge toepasslng (sectorplan 14) 

Alternatieve aanwending Brandstof of grondstof voor spaanplaat- en pelletindustle 

Aanvoermethode Vrachtwagen, treln of schlp Aanvoerfrequentle Afhankelljk van aanvoermethode 

Losplaats Losfacilitelt voor 
vrachtwagen, treln of schlp 

Opslag Open/Gesloten hoofdopslag 

Voorbewerklng Metaalscheldlng en zeven 

Extra voorzienlngen tegen verspreidlng geur & stof 

Extra voorzlenlngen tegen broei & stofexplosles 

Acceptatlebeleld - en criteria 

Ingangscontrole 

Wljze van kwallteltsbewaklng 

Speclficaties 

Verbrandingswaarde 12,6 - 15,5 MJ/kg 

C 
H 
N 
o 
S 
CI 
F 
Hg 

Element 

Cd + TI 
! Metalen 

Naam 
Kooistof 
Waterstof 
Stlkstef 
Zuurstof 
Zwavel 
Chloor 
Fluor 
Kwlk 
Cadmium 
Som metalen 

Eenheld 
0/0 massa 

0/0 Massa 

0/0 Massa 

0/0 Massa 

0/0 mass a 

0/0 massa 

ala massa 

mg/kg d.s . 
mg/kg d.s. 

mg/kg d.s, 

MER BIO-ENERGIECENTRALES METALPARK TE DELFZIJL 
BIJLAGEN 

Aandeel in gemlddeld 44 kton . 
bra ndstofpa kket 
Losmethode Storten of per kraan 

Intern transport Per lopende band 

Geen voorzlenlngen nodlg voor verspreiding stof 
Geen voorzienlngen nodlg voor verspreldlng geur 
Geen gevaar voor broel en stofexplosles 

Neg nader te bepalen in AV-beleld 

Neg nader te bepalen in AV-beleid 

Visuele controle, monsterlng en analyse 

Asgehalte 1,0 - 2,1 % 

Watergehalte 13 - 21 % 

Minimum Gemlddeld Maximum 
4B.2 

5.5 
0.1 

45.1 
0.003 

0.11 
0 .0001 
0 .0500 

0.3 
49.2 

49.6 
6.1 
0.2 

42.4 
0.005 

0.26 
0.0002 
0.0650 

0.4 
93.7 

50.1 
6.3 
0.3 

40.9 
0.006 

0.30 
0.0003 
O.OBOO 

0.7 
lBO.l 
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Productblad Houtfractie uit Groencompostering 

Herkomst 
Hout komt vrlj als nlet eomposteerbaar bestanddeel blj de composterlng van groenafval. Blj de composterlng van 
groenafval blljft de hardere houtfraetle over. Een deel van deze fraetle Is nodlg om de compost "Iuchtlg" te houden. De 
houtfractle hoopt zlch op termljn op waardoor deze perlodlek ult het composterlngsproees wordt gezeefd om het proces 
" let te verstoren. Deze zeefoverloop kan blologlsch gedroogd worden en naar verschillende vormen bewerkt worden. 

EURAL 190502 

Mlnlmumstandaard LAP Houtfractle ult groencomposterlng : Nuttlge toepasslng met hoofdgebrulk als brandstof 
(sectorplan 9) 

Alternatleve aanwendlng Storten, verbranden In AVI of export voor brandstof In blo-energlecentrales 

Aanvoermethode 

Losplaats 

Opslag 

Voorbewerking 

Vrachtwagen, treln of schip 

Losfacllitelt voor 
vrachtwagen, treln of schlp 
Open/Gesloten hoofdopslag 

Metaalscheldlng en zeven 

Extra voorzlenlngen tegen verspreldlng geur & stof 

Extra voorzienlngen tegen broel & stofexplosles 

Acceptatlebeleld - en criteria 

Ingangscontrole 

Wijze van kwallteltsbewaklng 

Speclflcatles 

Verbrandingswaarde 6,8 - 11,1 MJ/kg 

Element Naam Eenheld 
C Kooistof 0/0 massa 
H Waterstof 0/0 massa 
N Stlkstof 0/0 massa 
0 Zuurstof 0/0 mllssa 

S Zwavel 0/0 massa 

CI Chloor 0/0 massa 
F Fluor 0/0 massa 
Hg Kwik mg/kg d,s, 

Cd + TI Cadmium mg/kg d,s, 

I Metalen Som metalen mg/kg d.s. 

Aanvoerfrequentle Afhankelijk van aanvoermethode 

Aandeel ln gemlddeld 
brandstofpakket 
Losmethode 

Intern transport 

52 kton. 

Storten of per kraan 

Per lopende band 

Geen voorzienlngen nodig voor versprelding stof 
Geen voorzlenlngen nodlg voor verspreldln eur 
Geen gevaar voor broel en stofexplosles 

Nog nader te bepalen In AV-beleld 

Nog nader te bepalen In AV-beleld 

Visuele controle, monstering en analyse 

Asgehalte 11,2 - 22 % 

Watergehalte 10,5 - 50,3% 

Minimum Gemlddeld Maximum 
40.2 

4.1 
0.5 

34.6 
0.120 

0.17 
0.0002 
0.1000 

0.4 
139.0 

40.2 
4.1 
0.6 

34.6 
0.140 

0.33 
0.0011 
0.1250 

1.0 
200.3 

40.2 
4.1 
0.7 

34.6 
0.160 

0.49 
0.0020 
0.1500 

1.5 
261.6 
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Productblad Pellets 

Herkomst 
Blj houtverwerkende Industrie komen In grate mate houtresten vrlj in de vorm van zaagsel, krullen, schors, afkorthout, 
enz. Deze resten worden deels In de elgen productie hergebrulkt. Het dee I dat niet hergebruikt wordt, kan 
gepelletlseerd worden en als brandstof In energlecentrales dlenen. 

EURAL n.v.t. (geen afval) 

Minlmumstandaard LAP n.v.t. (geen afval) 

Alternatieve aanwend lng Brandstof In productleproces van houtverwerkende Industrie, bodembedekker 

Aanvoermethode 

Losplaats 

Opslag 

Voorbewerklng 

Vrachtwagen, tre ln of schip 

Losfacll itelt voor 
vrachtwagen , treln of sch lp 
Gesloten hoofdopslag 

nvt 

Extra voorzleningen tegen versprelding geur & stof 

Extra voorzieningen tegen broei & stofexplosles 

Acceptatlebeleld - en criteria 

Ingangscontrole 

Wijze van kwallteitsbewaking 

Speclflcatles 

Verbrandlngswaarde 14.1 - 16.4 MJ/kg 

C 
H 
N 
o 
S 
CI 
F 
Hg 

Element 

Cd + TI 
r Metalen 

Naam 
Kooistot 
Waterstof 
Stlkstof 
Zuurstof 
Zwavel 
Chloor 
Fluor 
Kwlk 
Cadmium 
Som metalen 

Eenheld 
0/0 mass.!! 

DID massa 

0/0 massa 

0/0 maS5a 

0/0 massa 

0/0 masso!l 

0/0 maua 

mg/kg d.s . 

mg/kg d.s. 

mg/kg d.s 

MER BIO-ENERGIECENTRALES METALPARK TE DELFZIJL 
BIJLAGEN 

Aanvoerfrequentie Afhankelijk van aanvoermethode 

Aandeel In gemlddeld 
brandstofpakket 
Losmethode 

Intern transport 

49 kton. 

Storten of per kraan 

Per lopende band 

Geen voorzienlngen nodlg voor versprelding stof 
Geen voorzlen ingen nodlg voor verspreidlng geur 
Vermijden contact met water, stofexploslebestendlge 
installatledelen 

Nog nader te bepalen in AV-beleld 

Nog nader te bepalen In AV-beleld 

Vlsuele controle, monstering en analyse 

Asgehalte 0.2 - 2.0% 

Watergehalte 7.0 - 9.8% 

Minimum Gemlddeld Maximum 
46.4 

5.1 
0.0 

42 .3 
0 .010 

0.01 
0.0001 
0.0500 

0.2 
94.5 

47.7 
6 .0 
0.4 

44 .8 
0.063 

0.07 
0.0002 
0.0883 

0.4 
153.8 

49 .5 
6.8 
0.9 

46.2 
0.100 

0.14 
0.0003 
0.1500 

0.8 
219.4 
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Productblad Gras en Stro 
Herkomst 
Gras, hool en stro afkomstlg van landbouwbedrljven en eventueel t.b.v. energleopwekk.lng geteelde gewassen (geen 
afvalstof). Bermgras, afvalstof die vrllkomt blJ beheer en onderhoud van wegbermen. Grote hoeveelheden gras worden 
jaarlljks gemaald en achtergelaten op het betreffende stuk land. Na het maalen wordt het gras gedroogd om vervolgens 
eventueel gepelletlseerd te worden. 

EURAL Aileen van toepassing op bermgras 200201 

Mlnlmumstandaard LAP Geen overeenkomstlge soorten In sectorplannen van het LAP 

Alternatieve aanwending Composteren 

Aanvoermethode 

Losplaats 

Opslag 

Voorbewerking 

Vrachtwagen, treln of schlp 

Losfacilitelt voor 
vrachtwagen, treln of sc/1lp 
Gesloten hoofdopslag 

Metaalscheldlng en zeven 

Extra voorzienlngen tegen verspreidlng geur & stof 

Extra voorzlenlngen tegen broel & stofexplosles 

Acceptatlebeleld - en criteria 

Wljze van kwallteitsbewaklng 

Wijze van kwaliteitsbewaklng 

Speclficatles 

Verbrandlngswaarde 14.4 - 16.9 MJ/kg 

C 
H 
N 
o 
5 
CI 
F 
Hg 

Element 

Cd + TI 
I Metalen 

Naam 
Kooistof 
Waterstof 
Stlkstof 
Zuurstof 
Zwavel 
Chloor 
Fluor 
Kwik 
Cadmium 
Som metalen 

Eenheld 
0/0 mo1!ssa 

0/0 massa 

0/0 massa 

0/0 massa 

0/0 massa 

0/0 mass a 

DID massa 

mg/kg d,s. 

mg/kg d,s, 

mg/kg ds. 

Aanvoerfrequentle Afhankelljk van aanvoermethode 

Aandeel in gemlddeld 
bra ndstofpakket 
Losmethode 

Intern transport 

28 kton. 

Storten of per kraan 

Per lopende band 

Geen voorzleningen nodlg voor verspreiding stof 
Geen voorzlenlngen nodlg voor verspreldlng geur 
Geen gevaar voor broe) en stofexplosles 

Nog nader te bepalen in AV-beleld 

Nog nader te bepalen in AV-beleld 

Visuele controle, monsterlng en analyse 

Asgehalte 3.6 - 17.7 % 

Watergehalte 4.4 - 11.4 % 

Minimum Gemlddeld Maximum 
41.5 

4.7 
0.4 

32.9 
0.080 

0.13 
0.0010 
0.0600 

0.1 
16.3 

44.5 
5.5 
1.4 

38.8 
0.155 

0.50 
0.0020 
0.0770 

0.4 
82.4 

47.0 
6.0 
2.5 

44.4 
0.240 

0.79 
0.0030 
0.1230 

1.0 
207.2 
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Productblad reststoffen VGI 

Herkomst 
Plantaardlge reststromen die vrijkomen bij de voedlng- en genotmlddelenlndustrle (waaronder afgekeurde groenten en 
fruit (Incl. dlepvrles en gedroogde conserven), specerijenresten, snljresten, pulp (o.a. bleten, clchorel, graan, ulen, 
wortels), resten vrljkomend blj koffle- en the productle, reststromen Vrljkomend bij de productie van dranken, ....... ) 

EURAL 020704 

Mlnlmumstandaard IJ\p Procesafhankelijk Industrleel afval: Nuttlge toepasslng (sectorplan 2) 

Alternatleve aanwending Composteren en verglsten 

Aanvoermethode 

Losplaats 

Opslag 

Voorbewerking 

Vrachtwagen, trein of schlp 

Losfaciliteit voor 
vrachtwagen, treln of schlp 
Open/Gesloten hoofdopslag 

Metaa lscheldlng en zeven 

Extra voorzlenlngen tegen versprelding geur & stof 

Extra voorzlen lngen tegen broel & stofexplosles 

Acceptatiebeleid - en criteria 

Ingangscontrole 

Wljze van kwaliteitsbewaklng 

Speclflcatles 

Verbrandlngswaarde 10.5 - 17.1 MJ/kg 

Element Naam Eenheid 
C Kooistof 0/0 massa 

H Waterstof 0/0 mass a 

N Stikstof 0/0 massa 

0 Zuurstof 0/0 massa 

S Zwavel 0/0 massa 
CI Chloor 0/0 mana 

F Fluor 0/0 masSl 

Hg Kwlk mg/kg d.s. 

Cd + TI Cadmium mg/kg d.s. 

r Metalen Som metalen mg/kg Ii £ 

MER BIO-ENERGIECENTRALES METALPARK TE DELFZIJL 
BIJLAGEN 

Aanvoerfrequentie Afhankelijk van aanvoermethode 

Aandeel In gemlddeld 
brandstofpakket 
Losmethode 

Intern transport 

76 kton . 

Storten of per kraan 

Per lopende band 

Geen voorzieningen nodlg voor verspreidlng stof 
Geen voorzlenlngen nodlg voor verspreldlng geur 
Vermljden contact met water, stofexploslebestendlge 
Installatledelen 

Nog nader te bepalen In AV-beleid 

Nog nader te bepalen in AV-beleid 

Visuele controle, monstering en analyse 

Asgehalte 0.7 - 10.5 % 

Watergehalte 6.5 - 50.4 % 

Minimum Gemlddeld Maximum 
46.4 51.2 59.7 

5.2 6.6 8.5 
1.6 2.5 3.0 

29.4 33.7 38.1 
0.160 0.230 0.300 

0.01 0.04 0.10 
0.0010 0.0015 0.0020 
0.0550 0.0680 0.1100 

0.1 0.1 0.1 
93.6 167.5 282.8 
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Productblad vers hout 

Herkomst 
Vers hout komt In grote hoeveelheden vrij bij het onderhoud van parken, plantsoenen, partlcullere tu lnen . Ook in de 
frultteelt wordt perlodlek gesnoeld om de frultbomen In conditie te houden. Het hout bestaat uit takken en schors. 
Wordt op de locatle gebrulkelljk gechlpt of verklelnd. 

EURAL 200201, 030101 

Mlnimumstandaard LAP Nuttlge toepasslng (sectorplan 9) 

Alternatieve aanwending Groencomposterlng, brandstof in bio-energlecentrales of functie als bodembedekker 

Aanvoermethode 

Losplaats 

Opslag 

Voorbewerklng 

Vrachtwagen, trein of schlp 

Losfacilltelt voor 
vrachtwaQen, treln of schlp 
Open/Gesloten hooFdopslag 

Metaalschelding en zeven 

Extra voorzlenlngen tegen verspreiding geur & stof 

Extra voorzienlngen tegen broel & stofexplosles 

Acceptatlebe leld - en criteria 

Ingangscontrole 

Wljze van kwallteitsbewaklng 

Speclficatles 

Verbrandlngswaarde 7.0 - 15.7 MJ/kg 

Element Naam Eenheld 
C Kooistof 0/0 massa 

H Waterstof 0/0 massa 

N Stlkstof 0/0 massa 

0 ZuurstoF 0/0 massa 

S Zwavel 0/0 massa 

CI Chloor 0/0 massa 

F Fluor 0/0 massa 
Hg Kwlk mg/kg d.s. 

Cd + TI Cadmium mg/kg d.s. 

I Metalen Som metalen mg/k9 d. 

Aanvoerfrequentle Afhankelljk van aanvoermethode 

Aandeel In gemlddeld 
brandstofpakket 
Losmethode 

Intern transport 

95 kton . 

Storten of per kraan 

Per lopende band 

Geen voorzlenlngen nodig voor verspreidlng stof 
Geen voorzlenlngen nodlg voor verspreldlng geur 
Geen gevaar voor broel en stofexplosles 

Nog nader te bepalen in AV-beleid 

Nog nader te bepalen in AV-bele ld 

Visuele controle, monsterlng en analyse 

1" 0 e n, 
.... ..., V . V I V 

Watergehalte 10.2 - 53.0% 

Minimum Gem lddeld Maximum 
48.8 

6.0 
0.1 

35.4 
0.020 

0.01 
0.0010 
0.0500 

0.1 
61.4 

49.6 
6.1 
0.3 

41.8 
0.050 

0.06 
0.0055 
0.0767 

2.3 
223.5 

50.2 
6.4 
0.4 

44.5 
0.090 

0.10 
0.0100 
0.1000 

5.0 
357.0 
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14.2. BEC-2 

Productblad hout uit bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk afval 

Herkomst 
iro'utdit-iifkomstl'g""is-van-bouw:-"'en -s'ioop-werkzaamheei"e'ii;"ai"sm-ecfe- houi:'"'liii""grofiiu"is"ho'udelijk-afva'[" -Ei'eide- 'soo"rten"" 
worden op grote schaal gescheiden Ingezameld, gebroken of verklelnd. Het betreft hout dat In aanmerklng geweest kan 
zljn met verf of lak. Deze soorten worden in het algemeen aangeduld met B-hout. 

EURAL 170201/191207 

Mlnlmumstandaard LAP Geverfd, gelakt en verlljmd hout: Nuttlge toepassing (sectorplan 13) 

Alternatleve aanwendlng Storten~ brandstof f grondstof voor spaanplaatlndustrie, brandstof voor energlecentrales 

Aanvoermethode Vrachtwagen, trein of schlp Aanvoerfrequentle Afhankelljk van aanvoermethode 
Losplaats-- ----'--'-- ""'-""----·i.osfa'CiTitelf-voo'':- - '' - "--,,, ,,- "-andeeliii-gem Iddeld- 260 kton. 

"-"- """ """-'"""-'- '" __ _ """",,,,,,_,,!,[!;I,~~,,~~,~,9,~r),,,~[~!n,_().L§.~,,~lp,_,, ,,,,,tJ.[1i!.f.I,Q?"'~Qfp.EJ5!5,~,L"",,, ___ ,_ ,,, __ ,, _ _ ,,,, __ ,,",,,,,,,_,,, ,_",_,,,,,, ________ _ 
Opslag Open/Gesloten hoofdopslag Losmethode Storten of per kraan 

Voorbewerklng Metaalscheldlng en zeven 

Extra voorzlenlngen tegen verspreldlng geur & stof 

Extra voorzlenlngen tegen broel & stofexplosles 

Acceptatiebeleld - en criteria 

Wljze van kwaliteltsbewaking 

Intern transport Per lopende band 

Geen voorzlenlngen nodlg v~~r verspreldlng stor 
Geen voorzlenlngen nodlg voor verspreldlng geur 
Nog nader te bepalen 

Nog nader te bepalen In AV-beletd 

Nog nader te bepalen In AV-beleld 
IngangscOiitrOie--------------------------N"og-iiade,:te-6epaieiiiri"AV:beieW------------------
Wljze van kwaliteltsbewaking 

Speclficaties 

Verbrandingswaarde 14.4 - 16.9 MJ/kg 

C 
H 
N 
o 
S 
CI 
F 
Hg 

Element 

Cd + TI 
I Metalen 

Naam 
Kooistof 
Waterstof 
Stlkstof 
Zuurstof 
Zwavel 
Chloor 
Fluor 
Kwlk 
Cadmium 
Som metalen 

Eenheld 
0/0 maSS8 

0/0 massa 

0/0 massa 

0/0 massa 

0/0 massa 

0/0 massa 

0/0 massa 

mg/kg d.s, 

mg/kg d,s, 

mg/kg d •• , 

MER BIO-ENERGIECENTRALES METALPARK TE DELFZIJL 
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Visuele controle, monsterlng en analyse 

Asgehalte 

Watergehalte 

Minimum 
44.5 

5.4 
0.3 

37.8 
0.0 

0.001 
0_00 

0.0800 
0.2 

202.5 

3.6 - 17.7 % 

4.4 - 11.4 % 

Gemlddeld Maximum 
48.4 

5.7 
0.8 

41.7 
0.0 

0,043 
0.00 

0.1375 
0.5 

319.7 

50.0 
6.1 
1.8 

44.7 
0.1 

0.100 
0.01 

0.2000 
1.2 

585.9 
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Productblad GFT Overloop 

Herkomst 
Hout komt vrlj als nlet composteerbaar bestanddeel blj de compostering van groente-, frult- en tulnafval (GFf). Bij de 
composterlng van GFT blijft de hardere houtfractle over. Een dee I van deze fractle Is nodlg om de compost "Iuchtlg" te 
houden. De houtfractle hoopt z\Ch op termljn op waardoor deze periodlek uit het composterlngsproces wordt gezeefd 
om het proces nlet te verstoren. Deze zeefoverloop kan blologisch gedroogd worden en naar verschillende vormen 
bewerkt worden . 

EURAL 190502 

Minlmumstandaard LAP Ongeschelden GFf: composteren voor; voor houtfractie ult GFT-composterlng geen opgave 
van mlnimumstandaard : (sectorplan 9) 

Alternatleve aanwendlng Storten, verbranden in AVI of export voor brandstof in bio-energiecentrales 

Aanvoermethode Vrachtwagen, treln of schip 

Losplaats Losfaciliteit voor 
::----;-________ -:v=-r=a-7chc:.;t:..:.w:..:a~~, treln of schlp 
Opslag Gesloten hoofdopslag 

Voorbewerklng Metaalschefdlng en zeven 

Extra voorzlenlngen tegen verspreldlng geu r & stof 

Extra voorzlenlngen tegen broel & stofexplosles 

Acceptatlebeleld - en criteria 

Ingangscontrole 

Wijze van kwallteltsbewaklng 

Aanvoerfrequentle 

Aandeel In gemlddeld 
bra ndstofpa kket 
Losmethode 

Intern transport 

Afhankelijk van aanvoermethode 

78 kton . 

Storten of per kraan 

Per lopende band 

Geen voorzienlngen nodlg voor verspreldlng stof 
Geen voorzienlngen nodlg voor verspretdlnQ geur 
Nog nader te bepalen 

Nog nader te bepalen In AV-beleld 

Nog nader te bepalen In AV-beleld 

VIsLJele controle, monsterlng en analyse -------------------------------------------------------------
Speclficatles 

Verbrandlngswaarde 8.0 - 19.0 MJ/kg 

Element Naam Eenheld 
C Kooistof 0/0 ml!lssa 

H Waterstof 0/0 massa 

N Stlkstof 0/0 massa 

0 Zuurstof 0/0 massa 

5 Zwavel 0/0 maSS3 

CI Chloor % massa 

F Fluor 0/0 massa 
Hg Kwlk mg/kg d.s . 

Cd + TI Cadmium mg/kg d.s. 

I Metalen Som metalen mg/kg d,s. 

Asgehalte 

Watergehalte 

Minimum 
35.0 

4.2 
0.9 

29.0 
0.1 

0.300 
0.00 

0.1000 
0.1 

111.0 

18.3 - 30.0 % 

12.5 - 47 .6 % 

Gemlddeld Maximum 
40 .7 

4 .8 
1.2 

29.9 
0.2 

0.553 
0 .01 

0.1300 
0.4 

213.7 

44.7 
5.7 
1.7 

31.3 
0.2 

0.830 
0.02 

0.1800 
0 .7 

404.8 

. ' 
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Productblad RWZI-slib 

Herkomst 
-eifde-bTologiscti'ez -Ulverin'g'-van-'~Ri'oo-Iwaterzuiverlngsinstallatie (RWZI) ontstaat i-n--enkele··van-de~iu"iver·i·n·gsstap·p·e-n"
zuiverlngssllb, dat overwegend organisch van samenstelling is. Het sllb wordt mechanisch ontwaterd en eventueel 
gedroogd, waarna het als brandstof kan dienen. 

EURAL 190805/190902 

Mlnimumstandaard LAP Thermisch verwerken (sectorplan 5) 

Alternatieve aanwending Storten, verbranden In AVI, brandstof in elektriciteitscentrales en cementovens 

Aanvoermethode 

Losplaats 

Opslag 

Voorbewerking 

Vrachtwagen, treln of schlp 

Losfaclliteit voor 
vrachtwagen, treln of schip 
Gesloten hoofdopslag 

Metaalscheiding en zeven 

Aanvoerfrequentle 

Aandeel in gemiddeld 
bra ndstofpa kket 
Losmethode 

Intern transport 

Afhankelijk van aanvoermethode 

o kton. 38 kton in worst-case 
brandstofpakket 
Storten of per kraan 

Per lopende band 

Extra voorzieningen tegen verspreiding geur & stof Geen voorzieningen nodig voor versprelding stof 
Geen voorzienlngen nodig voor verspreiding geur 

Extra voorzleningen tegen broei & stofexplosles Geen gevaar voor broel en stofexplosies 

Acceptatiebeleid - en criteria Nog nader te bepalen in AV-beleld 

Ingangscontrole Nog nader te bepalen in AV-beleid 

WiJze van kwaliteitsbewaklng Visuele controle, monstering en analyse 

Specificaties Asgehalte 31.0 - 36.1 % 

Verbrandingswaarde 10.5 - 14.0 MJ/kg Watergehalte 7.7 - 23.2 % 

C 
H 
N 
o 
S 
CI 
F 
Hg 

Element Naa:..:m'--__ -::-:---'E:..:e:.:.n:..:h:..::e::.:id=--___ ....:M..:;I::.:n.:.:.im.:.:..:::.u :..:.m~:__::--..=G:..::e lJ] c:j.9..I:! ,I~:L_._. _ _ Maximuf11 __ 
........ · ........ ·····----Kooistof % ma"a 33.4 34.4 35.8 

Waterstof % massa 4.5 4.7 4.9 
Stikstof % massa 0.4 3.1 5.1 
Zuurstof % massa 19.6 23.9 27.0 
Zwavel % ma"a 0.9 1.3 1.7 
Chloor % ma"a 0.096 0.216 0.560 
Fluor % ma"a 0.03 0.03 0.03 
Kwik mg/kg d.s. 0.3900 0.4650 0.5800 

Cd + TI Cadmium mg/kg d.s. 0.6 0.9 1.4 
~ Metalen Som metalen mg/kg d.s. 1,027.5 1,290.5 1,433.5 

MER BIO-ENERGIECENTRALES METALPARK TE DELFZlJL 
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Productblad C-hout 

Herkomst 
C-hout betreft houtafval dat be\1andeld Is met een verduurzamlngsmlddel. 

EURAL 170201/170204/191206/191207 

Mlnlmumstandaard LAP Storten (sectorplan 13) 

Alternatleve aanwendlng Brandstof of grondstof voor spaanplaat- en pelletindustle 

Aa nvoermethode Vrachtwagen, tre ln of schlp 

Losplaats Losfacilltelt voor 
vrachtwagen, treln of schl!! 

Opslag Gesloten hoofdopslag 

Voorbewerklng Metaalschelding en zeven 

Extra voorzleningen tegen verspreldlng geur & stof 

Extra voorzlenlngen tegen broei & stofexplosles 

Acceptatiebeleld - en criteria 

Ingangscontrole 

Wljze van kwaliteitsbewaking 

Speclficatles 

Verbrandlngswaarde 11.5 - 14.5 MJ/kg 

Eiellient Naam Eenheld 
C Kooistof °/0 maul 
H Waterstof °/0 maul 
N Stlkstof °/.m .... 
0 Zuurstof % ml.nfi 

S Zwavel %m~ .. 
CI Chloor 0/0 rna ••• 
F Fluor 0/0 m .... 

Hg Kwlk mg/kg d ... 

Cd + TI Cadmium mg/kg d .•• 

I Metalen Som metalen mg/kg q .. 

Aanvoerfrequentle Afhankelljk van aanvoermethode 

Aandeel In gemlddeld o kton. 36 kton in worst-case 
brandstof!!akket bra ndstofi!a kket 
Losmethode Storten of per kraan 

Intern transport Per lopende band 

Geen voorzienlngen nodlg voor verspreiding stof 
Geen voorzlenlngen nodlg voor verspreldlng geur 
Geen gevaar voor broel en stofexplosies 

Nog nader te bepalen In AV-beleid 

Nog nader te bepalen In AV-beleld 

Visuele controle, monstering en analyse 

Asgehalte 1.9 - 3.5 % 

Watergehalte 9.0 - 37.8 % 

Minimum Gemlddeld Maxlmum---
47 .3 48.9 49.6 

5.9 5.9 6.0 
0.2 0.7 1.0 

41.3 41 .9 42.3 
0.025 0.062 0.088 

0.06 0.08 0.13 
0.0002 0.0034 0.0050 
0.1200 0.1733 0.2000 

0.4 0.9 2.6 
242.1 663.9 1,254.2 
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1 Inleiding 

Evelop, ontwikkelaar van duurzame energieprojecten, heeft het voornemen een tweetal bio
energiecentrales te realiseren op het bedrijventerrein Metalpark in Deltzijl. In verband met het 
voornemen van een wijziging van een reeds vergund deel van de inrichting (BEC 1) en het 
realiseren van een tweede energiecentrale (BEC 2) is een MER opgesteld om de mllieueffecten 
inzichtelijk te maken. Het onderhavige akoestisch onderzoek maakt onderdeel uit van dit MER. 
De wijzigingen die onderdeel uitmaken van de MER procedure zijn: 
• Wijzigen van BEC 1: uitbreiding van de huidige activiteiten voor BEC 1 met het verbranden 

van biomassa van de witte lijst, die de status van afval heeft 
• Realisatie van BEC 2 die zal stoken op biomassa van de gele lijst, waaronder bouw- en 

sloopatval, alsmede hout uit grot huishoudelijk atva!. 

In dit onderzoek zijn de veranderingen in de geluidbelasting ten gevolge van een viertal 

uitvoeringsalternatieven op een aantal relevante beoordelingspunten ten opzichte van de 
reterentiesituatie berekend. 

In hootdstuk 2 wordt de reterentiesituatie besproken. In hootdstuk 3 worden de akoestisch 
relevante uitgangspunten voor de voorgenomen activiteit besproken. In hootdstuk 4 zijn de 

resultaten van de berekeningen weergegeven. In hootdstuk 5 is een samenvatting met conclusies 
opgenomen. 
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2 Referentiesituatie 

2.1 Uitgangspunten 
Het industrieterrein waarbinnen de inrichting is gelegen is gezoneerd in het kader van de Wet 
geluidhinder. Dit houdt in, dat de geluidbelasting van aile bedrijven op het industrieterrein 
gezamenlijk niet meer dan 50 dB(A) etmaalwaarde mag bedragen ter plaatse van de geluidzone. 
De akoestische inpasbaarheid van de inrichting binnen de zone dient te worden beoordeeld door 
de zonebeheerder. In de aanvraag voor de oprichting van BEC 1 is beoordeeld, dat het 
aangevraagde inpasbaar is binnen de zone. Derhalve is deze situatie als referentiesituatie voor 
geluid in dit MER aangehouden. V~~r een uitgebreid overzicht van de uitgangspunten, de 
berekeningen en de resultaten voor de referentiesituatie wordt verwezen naar akoestisch 
onderzoek R002-4407430JEA-pws-V01 d.d. 25 januari 2006. Voor de aan- en atvoerbewegingen 
voor de referentiesituatie is gekozen voor het voor andere milieu-eHecten worst-case scenario 
waarbij de meeste aanvoer per vrachtwagen plaatsvindt (variant III uit het hiervoor genoemde 
akoestisch onderzoek bij de aanvraag van BEC-1). In deze berekeningen is al rekening is 

gehouden met de aan- en afvoer en opslag van biomassa voor BEC-2. 

Ais referentiesituatie geldt gezien het bovenstaande de vastgestelde geluidszone, met daaraan 

toegevoegd de geluidbelasting van de huidige BEC-1. De meest nabijgelegen woningen binnen 
de zone, maar buiten het industrieterrein (MTG-objecten) zijn gesitueerd op ruim 2 km afstand in 
westelijke en zuidoostelijke richting (woonkernen Weiwerd en Borgsweerd). De zone is op ruim 3 
km afstand van de inrichting gelegen. De voor het MER belangrijke beoordelingspunten met de 
hiervoor aan te houden grenswaarden voor de te berekenen equivalente geluidbelastingen zijn: 
• Z01: zonebewakingspunt noordwest, totale bewakingswaarde 50 dB(A) etmaalwaarde 
• Z1 0: zonebewakingspunt zuidoost, totale bewakingswaarde 50 dB(A) etmaalwaarde 
• VGW008: woonwijk Borgsweer, totale bewakingswaarde 55 dB(A) etmaalwaarde 
• MTG 099; woonwijk Weiwerd, totale bewakingswaarde 65 dB(A) etmaalwaarde 
• BECOS: controlepunt BEC ter hoogte van de grens van de Waddenzee; de Waddenzee is 

een speciale beschermlngszone in het kader van de vogelrichtlijn; hiervoor wordt een 
drempelwaarde van 47 dB(A) voor zowel de dag-, avond- als nachtperiode aangehouden; 
boven deze waarde worden verstorende eHecten op bepaalde broedvogels waargenomen. 

Naast de equivalente geluidbelastingen kunnen ook kortstondige verhogingen (maximale 
geluidniveaus) voorkomen die kunnen leiden tot schrikreacties. Hiervoor gelden op de zone geen 

grenswaarden en zijn voor het waddengebied geen drempelwaarden aan te geven. V~~r de 
woningen kan aangehouden worden, dat indien de maximale geluidniveaus niet hoger zijn dan 
het achtergrondniveau + 10 dB er geen schrikreacties plaats zullen vinden en dat indien de 
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maximale geluidniveau lager zijn dan respectievelijk 70, 65 en 60 dB(A} in de dag-, avond- en 

nachtperiode er naar verwachting geen hinder zal optreden. 

V~~r een uitgebreid overzicht van de uitgangspunten, de berekeningen en de resultaten v~~r de 

referentiesituatie wordt verwezen naar akoestisch onderzoek R002-4407430JEA-pws-V01 d.d. 25 

januari 2006. Voor de aan- en afvoerbewegingen voor de referentiesituatie is gekozen voor het 

voor andere milieu-effecten worst-case scenario waarbij de meeste aanvoer per vrachtwagen 

plaatsvindt (variant III uit het hiervoor genoemde akoestisch onderzoek bij de aanvraag van BEC-

1). In deze berekeningen is al rekening is gehouden met de aan- en afvoer en opslag van 

biomassa voor BEC-2. 

2.2 Resultaten equivalente geluidniveaus referentiesituatie 
In tabel 2.1 zijn de geluidbelastingen op de maatgevende beoordelingspunten voor de 

referentiesituatie samengevat. 

Tabel 2.1 Equivalente geluidbelastingen voor de referentiesituatie 

1) 

Beoordelingspunt1
) Equivalente geluidniveaus [dB(A)] 

dagperiode avondperiode nachtperlode Etmaalwaarde 

(07.00- (19.00- (23.00-
19.00) 23.00) 07.00) 

VGW008 Borgsweer (55) 22 22 21 31 -----,----------- -- -------_._-------- -------~-----------
MTG099 Karspelpad 8/Weiwerd 21 21 21 31 

(65) ------------------------,---
Z10 zone zuidoost (50) 22 22 21 31 --------- -------------- -------------,------
ZOl zone noordwest (50) 14 14 ---------------- --------------------
BEC05 controlepunt BEC 

Wadden (47) 
40 40 

13 23 

40 50 

,---------,--------
De waarde lussen haakjes geeft de grenswaarde in elmaalwaarde aan voor hel belreHende beoordelingspunl, mel 

uitzondering van de waarde voor het punt BECaS waarbij de waarde tussen haakjes staal voor hel gemiddelde 

geluidniveau over een etmaal, waarbij de dag-, avond- en nachtperiode even zwaar tellen 

Uit de geluidberekeningen blijkt, dat er in de referentiesituatie ter hoogte van de woningen en de 

zone lage equivalente geluidniveaus ten gevolge van de activiteiten van BEC optreden. Deze 

zullen naar verwachting niet hoorbaar zijn ten opzichte van de achtergrondniveaus vanwege 

wegverkeerslawaai en activiteiten van overige inrichtingen op het industrieterrein. Ter hoogte van 

de grens van het Waddengebied bedraagt de geluidbelasting in de referentiesituatie maximaal 40 

dB(A} in de nachtperiode. Dit is lager dan de drempelwaarde waarbij verstoring van broedvogels 

kan optreden. 
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2.3 Resultaten maximale geluidniveaus referentiesituatie 
In tabel 2.2 zijn de resultaten van de berekeningen voor de maximale geluidniveaus in de 
referentlesituatie weergegeven. Voor een compleet overzicht van de gevolgde rekenmethode en 
de uitgangspunten wordt verwezen naar akoestisch onderzoek R002-4407430JEA-pws-V01 d.d. 
25 januari 2006. 

Tabel 2.2 Maximale geluidniveaus voor de referentiesituatie 

8eoordellngspunt1 ) Maximale geluldnlveaus [d8(A)] 

dagperiode avondperiode nachtperiode 

(07.00-19.00) (19.00-23.00) (23.00-07.00) 

VGW008 Borgsweer 38 38 38 
.. _---------,--------,-------_._---------"-----------_.-----
MTG099 Karspelpad 8/Weiwerd 41 41 41 ------------------------------.-------.-------... --------
Z10 zone zuidoost 37 37 37 .-----.---.-------------------------.------.-------------
Z01 zone noordwest 26 26 26 

SECDS controlepunt BEC Wadden 66 66 66 ----------------' ... '---------------_._--_._-----_._---------.. 

Uit de berekeningresultaten blijkt, dat de maximale geluidniveaus in de referentiesituatie ter 

hoogte van de woningen ruimschoots lager ziJn de grenswaarden waarblj hinder wordt verwacht. 
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3 Akoestische gegevens voorgenomen activiteit 

3.1 Uitgangspunten geluidbronnen bio-energiecentrales 
De relevante bronnen voor de bio-energiecentrales betretten mobiele bronnen op het 

bedrijfsterrein (vrachtwagens ten behoeve van de aanvoer van biomassa en de afvoer van 

reststoffen) en stationaire bronnen (afstralende gebouwdelen ten gevolge van inpandige 

activiteiten en installaties), binnen en buiten opgestelde bronnen (ventilatoren, condensorbank 

voor ruimtekoelingen, schoorsteenmond, lossen bulkwagens hulpstoffen, vrachtwagens op 

weegbrug, transportbanden en zuigtrekventilator). Aangezien de centrales nog niet zijn 

gerealiseerd en derhalve de betreffende bronnen voor de voorgenomen activiteit niet kunnen 

worden gemeten is voor de bronvermogens ultgegaan van kengetallen, literatuurgegevens en 

onderzoeksgegevens van andere vergelijkbare verbrandingsinstallaties. In de volgende 

paragrafen wordt nader ingegaan op de bedrijfstijden en bronvermogens van de verschillende 

relevante geluidbronnen voor de inrichting. De installaties van BEC 1 en de aanvoer- en opslag 

van biomassa voor BEC 2 veranderen ten gevolge van de voorgenomen activiteit niet relevant 

voor wat betrett de geluidemissie. 

3.1_1 Geveldelen 

Voor de gebouwen is van de volgende relevante binnenniveaus uitgegaan: 

• de voor BEC 1 en BEC 2 gezamenlijke ontvangstlopslaghal: binnenniveau 

maximaal 76 dB(A), naar verwachting voor het grootste deel van de hal echter 

veellager, ten gevolge van het gebruik van de wiellader en kraan; continu in 

bedrijf; het lage binnenniveau zal niet leiden tot een relevante geluiduitstraling 

van de geveldelen van de opslaghal 

• machinegebouw met (geluidgeisoleerde) turbine en generator: 87 dB(A); 

continu In bedrijf 

• ketelhuis: 85 dB(A); continu in bedrijf 

• gebouw rookgasreiniging (ten gevolge doekenfilter of elektrostatisch filter): 80 

dB(A); continu in bedrijf 

• gebouw fuel treatment; 80 dB(A) continu in bedrijf 

• gebouw ID fan; 95 dB(A) continu in bedrijf 

Er is van uitgegaan dat de opslag- en ontvangsthal tot circa 6 meter hoogte opgebouwd zijn uit 

beton. Deze betonnen geveldelen zullen niet zorgen voor een relevante geluiduitstraling. V~~r het 

overige deel van de gevels en het dak van de opslag- en ontvangsthal wordt uitgegaan van een 

lichte bouwconstructie, bijvoorbeeld 3 mm dik gegolfd polyester (deels lichtdoorlatend). Gezien 

het naar verwachting lage binnenniveau verdeeld over de grote hal zal geen relevante 

geluiduitstraling vanuit de opslaghal plaatsvinden. 

Akoestisch onderzoek MET BEC 1 en BEC 2 Ie OellzijJ 15\26 



Kenmerk R003-4407430JEA-V01-Nl 

_ .... _--------------------------------------------------

De gevels en daken van de overige gebouwen zullen worden opgebouwd uit enkelwandig 

geprofileerd staalplaat (tenminste 11 kg/m2). Uitzondering vormen de geveldelen van de 10 fan 

en het ketelhuis van BEC 1 waarbij in de referentiesituatie rekening gehouden is met zwaardere 

geveldelen, zodat voldaan kan worden aan de grenswaarden uit de vergunning. In tabel 3.1 zijn 

de minimale geluidisolatiewaarden van de relevante gebouwdelen weergegeven. 

Tabel3.1 Mlnimale geluidlsolatiewaarden relevante gebouwdelen 

Gebouwdeel minlmale Isolatiewaarden In dB per octaafband 

31.5 63 125 250 500 248 

_________________ ~ __ t!.~li~~_!!~~~ kHz kli_~ 

!Lc.h~nstrl!..ctie wand~ en dak .9.P..~l!9!E.':!!Y_~sthal ____ 2 __ 3_-1_ 5 8 11 __ ~..1......!L __ ~ 
geveldelen 10 fan en ketelhuis B!=C 1 (en vom BEC 2 in 5 10 18 27 37 40 42 45 40 
lJJtvoeril).9svarianl~ _____________ . ___________________________ . 

~anden en da!<_E!,:!._~.~~j!ebouw!,_n ___________ ...! ____ 9 __ 1.!_1_6 ___ 2.Q.._~~_~_~~~~ __ . 

In tabel 3.2 zijn de bronvermogens van de relevante geveldelen weergegeven. 
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Tabel 3.2 Bronvermogens van de relevante geveldelen 

bron bron 

nr. 

bronvermogen per 

(deel)bron 

( .... in dB(A»') 
dagperlode 

(7:00 -19:00 

uur) 

bedrljfsduren in uren 

avondperlode 

(19:00 - 23:00 

uur) 

nachtperlode 

(23:00 - 7:00 

uur) 

!!.ec1/2.QL!!.<!ord9~veLL~1 tre~'!!.~ _____ __ ~0/60 __________ 1 g. 4 _____ _ _ L ____ _ 
bec1/g_Qg oostQI!Y~ fuel tr~~~ ______ ?Z!!L _________ 1.2 _______ ~ ________ L_. __ ._ 
pec!@"Q~_ zuid.ll~!!el f!:!,.81 tre!!!!}~_t _ _____ ~/60 ___________ 12 __________ 4 ____ __ 8 _ _ • ___ _ 

pec1/2 Q~~~.!9~~el fuel lr~~~t _ ______ T!!lL _______ 1J _ _____ ~__ _ ___ 6 _ ____ . __ 

pec1~g.Q~_ dak fuel_~_~.L __ . _____ ~0/6.L____ 12 4 ____ 8 _ __ _ 

8 -----------
bec1/2 07 E!idgev~!.!9_r ____________ 6_21~~ __________ 11... ________ ±. ____ _ 8 

!!.~c1/~QLoost!l~J!.ar __ _ __________ ~~_2 ______ _____ 1L _______ L ______ ..!. ______ . 
!!.ec1/2.QLwestgev~_rlE _______ • _ _ .~EL~_2 ___ ______ 1.~ 4 __ 8 ____ _ 

bec1/2J.Q_!!I!~ rg!_. _ _ __ •• ___ • __ 79'!~ ____ • ______ .1.L _______ 4 _ ______ _ ~ ___ _ 

bec1/2 ..!!.-"_C!2rQ.9~'!E! turbine'l!:Jl~ _________ 8~~~ __________ 1~____ 4 ___ ____ ~ __ _ 

__ 4 ........ _ _____ _ 8 ___ . 

!!.~£~L~~2.!gev~~l!.~!1_~~UiS ___________ 6~ _ ____ ____ 1..2______ 4 _______ ..;;8 __ 

!!.~c::1/2 13 _.f.l!ipJlevel t!!.M~huis_______ 8218.? __ . ___ ______ ~ _______ L _________ § ______ . 

!!.~£~2 14 d.1!k turbineh.l!.!L-__________ 91/9L ________ 1..~ ___ ____ L ____ . _ ___ ~ ___ _ 
!!'~c::1l2 15 . .!!q2rQ.9~E!~~~~!!.. _______ ~!3 ______ ____ ..1.~ _________ _ ~ ________ 8 ___ _ 

P..E!c::1/2 lLz..0!!gevel k~Jb~_s ____ . ___ §§194 _______ .J..~____ 4 ______ 8 ____ . 

bec!@"lL0.E.~!J3.evel k~~~uis _ ______ 66/93 12 _______ L ___ ~ _____ _ 
bec::!Lg~i12.!gevel~!~Lhuis ________ 65/94 ________ 12 _________ ..1-________ ~ ____ . 
!!.ec1L~ll'..!!I!~ ket~..l!~ _ __________ ~5/93 __________ lg ___ ___ ___ ±--_______ ~ ____ _ 
bec1L~20 noor~~_LQJ.a.!l. _________ . ___ ~m.L. ________ 1 ~ _______ ..L _ ________ ~ ___ . 
bec~Lg 21 oostqeveIID..!~!L _ __________ . 65/95 __ _______ 11.. _________ 4 _______ _ tl.. _ __ _ 
bec1@E.}..l!ipJl.~~!.!Q.!~~ _________ 671'E _ _______ ~ ____ _______ 4 _______ L ___ _ 
be2~g~~~~!geveIID f~.'2 ________ ~5/9L ________ ~ _______ _ ....L ______ ~ ____ _ 
pec1 {g_g1..flak IQ fan _ ________________ ~!ll~ ________ ~ _________ i _ _____ 8 

3.1.2 Mobiele geluidbronnen 

Aanvoer en afvoer over de weg vindt plaats van maandag tot en met zaterdag tussen 6:00 uur en 

23:00 uur. De gemiddelde snelheid van vrachtwagens op het bedrijfsterrein bedraagt 30 km/uur. 
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Voor BEC 1 wordt voor de referentiesituatie uitgegaan van maximaal circa 1/30 deel van de 

biomassa per as worden aangevoerd. Oit komt neer op maximaal circa 25 vrachtwagens per 

etmaal, waarvan 2 stuks voor 6:00 uur 's ochtends en 6 stuks na 19:00 s' avonds. Voor de 

aanvoer van biomassa voor BEC 2 wordt er van uitgegaan dat 100% aangevoerd kan worden per 

as, hetgeen neerkomt op circa 75 vrachtwagens per etmaal, waarvan 5 vrachtwagens voor 6:00 

uur 's ochtends en 18 vrachtwagens na 19:00 uur 's avonds. 

Aile vrachtwagens ten behoeve van de aanvoer van biomassa rijden bij aankomst en vertrek via 

de weegbrug ten zuiden van de opslaghal naar de opslag/ontvangsthal. Er is van uitgegaan dat 

de motoren van de vrachtwagens tijdens het wegen gedurende circa 2 minuten stationair per 

weging draaien. Het lossen van de vrachtwagens met biomassa vindt plaats bij de loskuil ten 

oosten van de opslaghal (dezelfde loskuil die ook voor treinen wordt gebruikt). Het loss en 

(manoeuvreren vrachtwagen en kiepen) duurt circa 10 minuten per vrachtwagen. 

Oe aantallen vrachtwagens voor de aanvoer van biomassa zijn inclusief de vrachtwagens ten 

behoeve van de aanvoer van hulpstoffen en de afvoer van vliegas en andere restproducten voor 

BEC 1 en BEC 2 in totaal. Naast het rijden van de vrachtwagens is aileen het lossen van 

vloeibare hulpstoffen akoestisch relevant. Oit vindt gedurende maximaal 1 uur per dag per bio

energiecentrale plaats. 

V~~r de referentiesituatie en uitvoeringsvariant G1 is uitgegaan van een situatie waarbij 33% van 

de aanvoer voor BEC 1 aanvoer per vrachtwagen plaats vindt en de rest per schip. Oaarnaast is 

een berekening gemaakt voor een uitvoeringsvariant (G2) v~~r de aanvoer van BEC 1, waarbij 

100% van de aanvoer van biomassa per vrachtwagen plaatsvindt. Het kan voorkomen dat op 

deze dagen ook nog geladen wordt vanuit de schepen. Oerhalve is voor deze variant eveneens 

gerekend met het continu in bedrijf zijn van de transportband van het schip naar de inrichting. 

In tabel 3.3 zijn de verwachte aantallen vrachtwagens voor de voor het MER relevante 

geluidvarianten weergegeven. 
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Tabel 3.3 Aantallen vrachtwagens voor de twee uitvoeringsvarianten voor de aanvoer 

aantalvrachtwagens 

dagperiode avondperiode nachtperiode 

(7:00 ·19:00 uur) (19:00·23:00 uur) (23:00·7:00 uur) 

~tt.Y~!!.'!9..l!.'!~.!~L. _______ • ___ <lL. ____ .~___ G1 G2 G1 G2 

~~_~_1 ____ ._. __________ ••• !L ___ . _..§_3 _____ ..L._ .. _ 18 4.. _ _ 
BE~_2 __ • ________ • __ •••• ..§~ _____ E ____ ~ __ ._..1.L __ _!.. _ _ __ i. .. __ _ 
To!!_al _______ ________ ._?!. _ ___ 106 _____ .1±.. ____ ~ __ • ___ 5 _____ 8 __ 

De bedrijfsduurcorrecties reb [dB]') van de routes worden berekend door het rekenmodel aan de 
hand van het aantal puntbronnen, de snelheid waarmee gereden wordt en het 'aantal' 
verkeersbewegingen per periode. Het 'aantal puntbronnen' waarin de route wordt opgedeeld is 
afhankelijk van de lengte van de bron en de opgegeven 'maxlmale afstand tussen de bronnen'. 

Het bronvermogen wordt toegepast over de puntbronnen. De formula voor de berekening van de 
bedrijfsduurcorrectie is als voigt: 

Cb = 1010g[~J 
vI.N 

Met: 
I : routelengte (m); 
n : aantal verkeersbewegingen; 
v: rijsnelheid (m/s); 

T : beoordelingsperiode (s); 
N : aantal puntbronnen, waarin de route is opgedeeld. 

3.1.3 Overige statlonaire bronnen 
Schepen worden gelost met behulp van een kraan bij de loswal die onder de vergunning van 
Aldel valt. Deze activiteit is in zoweJ de referentiesituatie aJs de uitvoeringsvarianten niet 
emegenomen, aangezien deze past binnen de reeds vergunde capaciteit van Aldel. Wei is 
rekening gehouden met de geluidemissie van de transportbanden vanaf de loswal naar de 
opslaghal. Het lossen van een schip kan circa drie dagen duren. Gedurende deze tijd zijn de 

transportbanden continu in werking. 

In tabel 3.4 zijn de gehanteerde uitgangspunten voor losactiviteiten en de overige buiten 
opgesteJde bronnen weergegeven. 
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Tabel 3,4 Geluidgegevens relevanle bullen opgeslelde slalionalre bronnen 

bron bron bronvermogen ____________ ~b~e~d~rij~fS~d~u~r~en~in~u~r~e~n __________ ___ 

nr. per (deel)bron dagperiode avondperiode nachtparioda 

__________________________ J~ in dB(AJl~a:9_0_: 19 :0Q..~IlfL!l9 :00 - ~:OO uud (;21.:00 - 7:0Q1!!!.L 

p_e..c_l.@..?L __ sch~te..e..'l'21£!!.<L ______ _____ ~L _______ .JL ________ 4 _______ _ ~ ___ _ 

~~ ___ 9!1!<.Y.!lLl!!!.~!'o!~~e!~~~ ___ 78 ______ __ .R ___ _____ 4.. _ _______ 1 ___ _ 

p.E!£.2..lH.L. __ dakv!!!1.!~!'o!~e!!!!lt~~ ______ ~ _ ____ .JL _ _ ______ 4.. _ _ _ _ 

p_El.£!1~E..:£ __ ~!.O!~.!!!.~hin!l~,!;lls _ _____ 8_7 _______ J_2 _________ .!_____ __:;:8 __ _ 

~~4§':?~ __ dakventilatoren ketalhuis ___ 1!.~ _______ ..E. ________ 4.. _____ ..!. ___ _ 
p.e.cJl2 57-58 __ condensor~lliml~QlI~D9 _________ 8_B _____ __ 1_2 _______ 4.. _ ______ 8 _____ _ 

p.El.£!R~ __ -,ossen vrachtwagen '!l!!P..s12!!~ ______ 1_0L _____ ~ __ 

bee 1/21b03-04 transportbanden (overdekt) van 70 per meter 12 4 B 

_____ , ______ ~~!L~! fuel treatment ---'totaal!lP..L-______________ _________ _ 

bec1/2 Ib05-0S transportband (overdekt) van fuel 70 per meter 12 4 B 

_ ________ !.'!',!ll!!l~'lt..l}eer boilerh0!l2!L. ______ Jtotaal B£L ___ __________________________ _ 

ventilatore!)~!lIL _ ______ ~~ ___ _ .JL _________ 4.. _______ ~ __ _ 

. __ --:d::;agperlode __ ~9periode .-!!!.c..'l!l!.!~~ 

, _______ ____ _ Q.l,:.-_=G2"-. Gl _-=:G2=--_~ _ ___ ~ 

bee159 vrachtwagens stationair op 95 O,S 1,77 0,05 O,SO 0,03 0,13 

weegbru[ _ _ ___ _______________________________ . 

bec259 vrachtwagens stationair op 95 1,77 1,77 0,60 0,60 0,13 0,13 

_______ w_e..e.E!2~JL. _ _ _____ _____________________________ __________ _ 

beel SI manoeuvrerenllossen 101 3,00 8,B3 1,00 3,00 0,17 O,S7 

__________ ~'!£htwae!l!)~~~!! _________________ _ _ 

bee2 SI manoeuvreren/lossen 101 8,B3 8,B3 3,00 3,00 0,S7 0,67 

_______ ~"!!!.Q~~_!?ifl~!!~~!! _________ _ 

beel IbOl-02 transportbanden (overdekt) van 70 per meter 12 12 4 4 8 8 
1~!!.~ ____________________ _____ _ 

bec1/2 Ib05-0S vraehtwagen overslag naar opslag 70 per meter 12 12 4 4 8 

_______________________ ..l!!l.!eaI 85l___ -----------
1) 

2) 

bronvennogens zijn gebaseerd op versehillende onderzoekan naar bestaande vergelijkbare installaties en 

ervaringseijlers 

Lownoise type van 104 dB(A) voor variantan GI en G2; in de varianten G3 en G4 (waterkoeling) niet aanwezig 
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3.1.4 Overige ultvoerlngsalternatieven 
Naast de uitvoeringsvarianten voor het transport naar BEC1 (G1 en G2) worden voor geluid nog 
drie andere uitvoeringsalternatieven onderscheiden te weten: 

• G3: Koelingvariant BEC 2; hierbij wordt rekening gehouden met waterkoeling in plaats van 

luchtkoeling; hiermee vervalt de installatie voor de luchtkoeling; voor de verkeersbewegingen 

is in deze variant uitgegaan van de situatie zoals in de referentiesituatie en variant G1 

• G4: Geluidreductievariant 2; hierbij is, voor de maatgevende geveldelen van BEC 2, analoog 

aan de referentiesituatie voor BEC 1, gekozen voor een zwaardere uitvoering; voor de 

overige uitgangspunten is in deze variant uitgegaan van de situatie zoals in variant G3 

(waterkoeling) 

3.2 Gehanteerde rekenmethode 
Door middel van een overdrachtsberekening zijn de optredende geluidniveaus ter plaatse van de 

beoordelingspunten bepaald. De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig 

methode 11.8 uit de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999". V~~r de modellering is 

gebruik gemaakt van het software pakket Geonoise V.5.2 van dgmr. 

Bij de berekening van de overdracht van geluid is uitgegaan van een afname van het 

geluidniveau door geometrische uitbreiding, luchtabsorptie en bodemabsorptie. Tevens is 

rekening gehouden met reflecties en afscherming op het terrein van de inrichting en in de 

omgeving. Hiertoe zijn voor de bio·energiecentrale de betreffende gebouwen als objecten aan het 

bestaande zonebewakingsrnodel zoals aangeleverd door de gemeente Delfzijl toegevoegd. 

V~~r de bodem van het industrieterrein is, conform het zonemodel, deels uitgegaan van een 

harde (bodemfactor 0,0) en deels van een halfverharde bodem (bodemfactor 0,5). Buiten het 

industrieterrein is uitgegaan van een overwegend akoestisch zachte bodem (bodemfactor 1,0) 

met uitzondering van de Eerns en Dollard die als akoestisch hard zijn gernodelleerd. 

Bepaling van de geluidniveaus vindt, conform het zonemodel, plaats op een beoordelingshoogte 

van 5 meter of, voor een aantal woningen, op de hoogste woonlaag. 

De maximale geluidniveaus worden bepaald door de maatgevende immissieniveaus ~ 

opgehoogd met het verschil tussen het LAmax en het LAeq onder aftrek van de meteocorrectie Cm• 

De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage 5 opgenomen. In de figuren 3 tot en met 6 

in bijlage 2 is de ligging van de objecten, de geluldbronnen en de beoordelingspunten 

weergegeven. 
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4 Resultaten 

De berekeningsresultaten zijn opgenomen in bijlage 5 en 6. 

4.1 Equivalente geluidniveaus 
In tabel 4_1 zijn de berekende equivalente geluidniveaus op de maatgevende beoordelingspunten 

voor de vier uitvoeringsvarianten samengevat. 

Tabel 4.1 Berekende equivalente geluidniveaus voor de verschillende uitvoerlngsvarianten 

Beoordellngspunr) 

BECOS conlroiepunl Wadden 

Etmaalwaarden equlvalente geluldnlveaus (LAr,LT) In dB(A) voor de 

verschillende ultvoerlngsvarlanten 

Referentie

situatie 

493
) (+9) 

____ J~n __________________ , 
~Q~ Bor~:!!.~!!u?§) __________ ~L _____ ~J!?! ___ ~ ___ 2~_t~L_~J~ 
MTGD99 Karspelpad 31 36 (+5) 36 (+5) 35 (+4) 33 (+2) 

BlWeiw_e!£l~ ___ , _____________ _ ------------------
~ ___ ~~~!.C!~2!_<?_DJ.. _______ 1_1 ________ ~~.t+n _~IU~_.2§..t!~l __ ~J~ 

~Q.!. __ 2P_I!~!2~§!J?.Q) _______ ~_3 _______ 29 (+~ __ E9 (+6t __ ..E_~~L 26 (+3) 

1) 

2) 

3) 

De tussen haakjes weergegeven waarden geven hel verschil aan lussen de geluidbelastingen van de 

uitvoeringsalternatieven en de referenliesitualie 

De waarde Ius sen haakjes geeft de grenswaarde in etmaalwaarde aan voor hel belreffende 

beoordelingspunt, met uitzondering van de waarde voor het punt BECDS waarbij de waarde tussen 

haakjes staat voor het gemiddelde geluidniveau over een etmaal, waarbij de dag-, avond- en 

nachtperiode even zwaar tellen 

Het LAeq, 24 uur in plaats van de etmaalwaarde, zodat een vergelijking gemaakt kan worden met de in de 

eerste kolom aangegeven drempelwaarde 

Uit de berekeningsresultaten blijkt, dat de equivalente geluidniveaus ten gevolge van de 

voorgenomen activiteit zullen toenemen ten opzichte van de referentiesituatie. V~~r mensen 

geldt, dat in laboratoriumcondities een verandering van een geluidniveau van 3 dB juist wordt 

waargenomen als een verandering. Een verandering van 5 dB wordt pas als een duidelijke 

verandering waargenomen. Dit betekent dat de varianten G1 en G21eiden tot waarneembaar 

hogere geluidbelastingen_ Naar verwachting zijn de optredende geluidniveaus (van respectievelijk 

38,33 en 28 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode) ter hoogte van de woningen echter voor 

deze variant niet hoorbaar ten opzichte van het achtergrondniveau ten gevolge van andere 

bedrijven en wegverkeerslawaai. De verschillen tussen de vervoersvarianten G1 en G2 voor BEC 
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1 zijn akoestisch niet relevant. De toename van de equivalente geluidniveau ten opzichte van de 

referentiesituatie zullen voor varianten G3 en G4 zullen in de praktijk niet waarneembaar zijn_ 

V~~r het controlepunt op de wadden wordt aileen voor uitvoeringsvarianten G1 en G2 de 

drempelwaarde van 47 dB(A) overschreden_ 

4.2 Maximale geluidniveaus 
Maatgevend voor de optredende maximale geluidniveaus zijn: 

• het optrekken en ontluchten van remmen van vrachtwagens (108 dB(A)) 

• het afblazen van afblaasveiligheden op de daken van de ketelhuizen en 

machinegebouwen (133 dB(A) zonder toepassing geluiddempers) 

De bovenstaande maximale geluidniveaus kunnen in aile etmaalperioden optreden en zijn voor 

aile uitvoeringsalternatieven gelijk_ 

In tabel 4.2 zijn de berekende maximale geluidniveaus op de m~atgevende beoordelingspunten 

samengevat. 

Tabel 4.2 Maximale geluidniveaus voor de uitvoeringsalternatieven 

8eoordellngspunt 1) Maximale geluidniveaus [d8(A)) in 

de dag-, avond- en nachtperiode 

referentie- uitvoerings-

situatie alternatieven 

VGW008 Borgsweer 38 39 ----------,-,-------------------------------------------
MTG099 Karspelpad 8/Weiwerd 41 41 -------------------------------------------
Z10 zone zuidoost 37 38 ----------------------------------------------------, ----
Z01 zone noordwest 26 26 ---------------,--.--- -------.---------.----
SECOS controlepunt BEC Wadden 66 66 ---------------------------------------------

Uit de berekeningsresultaten blijkt, dat de maximale geluidniveaus in de uitvoeringsalternatieven 

voor de voorgenomen activiteit maximaal1 dB hoger zijn dan in de referentiesituatie. Een 

toename van 1 dB is in de praktijk niet hoorbaar. Derhalve zal er ten opzichte van de 

referentietoename geen toename van hinder zijn ten gevolge van de optredende maximale 

geluidnvieaus. 
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5 Samenvatting 

Evelop, ontwikkelaar van duurzame energieprojecten, heeft het voornemen een tweetal bio

energiecentrales te realiseren op het bedrijventerrein Metalpark in Delfzijl. In verband met het 

voornemen van een wijziging van een reeds vergund deel van de inrichting (BEC 1) en het 

realiseren van een tweede energiecentrale (BEC 2) is een MER opgesteld om de milieueffecten 

inzichtelijk te maken. Het onderhavige akoestisch onderzoek maakt onderdeel uit van dit MER. 

De wijzigingen die onderdeel uitmaken van de MER procedure zijn: 

• Wijzigen van BEC 1: uitbreiding van de huidige activiteiten voor BEC 1 met het verbranden 

van biomassa van de witte lijst, die de status van afval heeft 

• Realisatie van BEC 2 die zal stoken op blomassa van de gele lijst, waaronder bouw- en 

sloopafval, alsmede hout uit grof huishoudelijk afval. 

In dit onderzoek zijn de veranderingen in de geluidbelasting ten gevolge van een viertal 

uitvoeringsalternatieven op een aantal relevante beoordelingspunten ten opzichte van de 

referentiesituatie berekend. 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt, dat voor alle-uitvoeringsvarianten het equivalente 

geluidniveau op de beoordelingspunten toeneemt ten opzichte van de referentiesituatie. Wanneer 

gebruik gemaakt wordt van luchtkoeling voor BEC 2 zal de toename van het geluid een v~~r 

mensen hoorbare toename kunnen zijn. Indien gebruik gemaakt wordt van waterkoeling in plaats 

van luchtkoeling zullen de toenames' in de praktijk niet hoorbaar zijn. Ter hoogte van de wadden 

wordt aileen voor uitvoeringsvarianten G1 en G2 de drempelwaarde van 47 dB(A) overschreden. 

Voor de optredende maximale geluidniveaus zullen geen relevante wijzigingen optreden ten 

opzichte van de referentiesituatie. 
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Aigemene begrippenlijst 

Afwijkende bedrijfssituatie 

Alara voorzieningen 

Avondperiode 

Beoordelingspunt 

Bronvermogen (Lwr) 

Contour 

Dagperiode 

Directe hinder 

Regelmatig voorkomende (vaker dan 12 keer per jaar) 

bedrijfsomstandigheden die afwijken van de representatieve 

bedrijfssituatie en waarbij hogere geluidniveaus optreden dan 

bij de representatieve bedrijfssituatie. 

Voorzieningen die technisch en organisatorisch redelijkerwijs 

mogelijk zijn. 

De beoordelingsperiode van 19.00 tot 23.00 uur. 

De plaats waar het geluidniveau wordt bepaald. 

Het immissierelevante geluldvermogenniveau van een 

denkbeeldige monopool, gelegen in het centrum van de 

werkelijke geluidbron, die in de richting van het immissiepunt 

dezelfde geluidniveaus veroorzaakt als de werkelijke 

geluidbron. 

Een lijn die de geluidniveaus van gelijke waarden met elkaar 

verbindt. 

De beoordelingsperiode van 07.00 tot 19.00 uur. 

Hinder die optreedt ten gevolge van activiteiten die een directe 

relatie hebben met de bedrijfsactiviteiten, en waarvan de bron 

binnen de inrichtingsgrenzen ligt. 

Equivalent geluidniveau (LAeq) Het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van 

het ter plaatse in de loop van een bepaalde peri ode optredend 

geluid. 



Etmaalwaarde (Lelmaal) 

Geluidbelasting 

Geluidniveau 

Geluidzone 

Gezoneerd industrieterrein 

Immissieniveau (L I) 

Immissiepunt 

Impulsachtig geluid 

Incidentele bedrijfssituatie 

Indirecte hinder 

De hoogste van de volgende drie waarden van het equivalente 

geluidniveau c.q. het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: 

1. de waarde over de periode 07.00-19.00 uur (dagperiode); 

2. de met 5 dB(A) verhoogde waarde over de periode 

19.00-23.00 uur (avondperiode); 

3. de met 10 dB(A) verhoogde waarde over de peri ode 

23.00-07.00 uur (nachtperiode). 

Etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau in dB(A) op 

een bepaalde plaats afkomstig van een bepaalde bron of 

brongroep of inrichting(en) gelegen op een zoneringsplichtig 

industrieterrein. 

Het gemeten of berekende momentane geluidniveau, 

overeenkomstig de door de lEG ter zake opgestelde regels. 

In het bestemmingsplan vastgelegde zone rond een gezoneerd 

industrieterrein waarbuiten de geluidbelasting ten gevolge van 

het industrieterrein niet meer dan 50 dB(A) mag bedragen. 

Industrieterreinen die vanwege de omvang of de 

benuttingsmogelijkheden ingevolge de Wet geluidhinder 

zoneplichtig zijn. 

Het equivalente geluidniveau dat tijdens een bepaalde 

bedrijfstoestand onder meteoraamomstandigheden op een 

bepaalde plaats en hoogte wordt vastgesteld. 

De plek waar het geluidniveau wordt bepaald. 

Geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar 

aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar impulsachtig 

karakter. 

Een bedrijfstoestand die maximaal 12 dagen per jaar optreedt. 

Hinder die optreedt ten gevolge van activiteiten die een directe 

relatie hebben met de bedrijfsactiviteiten, maar waarvan de 

bron buiten de inrichtingsgrenzen ligt. 



Invallend geluid 

4s-niveau (L9S) 

Langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau (LAr,LT) 

Het geluidniveau dat op een gevel invalt zonder dat hierbij de 

eigen gevelreflectie wordt betrokken. 

Het omgevingsgeluidniveau dat 95% van de tijd overschreden 

wordt. 

Energetische sommatie van de equivalente geluidniveaus op 

een beoordelingspunt, zo nodig gecorrigeerd voor de 

aanwezigheid van impulsachtig geluld, tonaal geluid of 

muziekgeluid. 

Maximaal geluidniveau (LAmax) Het maximaal te meten geluidniveau in de meterstand 'fast', 

gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm. 

Meteocorrectieterm (Cm) 

Meteoraam 

Muziekgeluid 

Nachtperiode 

Referentieniveau 

Referentiepunt 

Een term waarmee de geluidimmissie onder 

gestandaardiseerde reproduceerbare meteocondities wordt 

gecorrigeerd. 

De meteorologische omstandigheden waaronder een goede en 

stabiele geluidoverdracht plaatsvindt. 

Geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar 

aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar muziekkarakter. 

De beoordelingsperiode van 23.00 tot 07.00 uur, 

De hoogste waarde van het niveau van - of het 

omgevingsgeluid, dat 95% van de tijd overschreden wordt (L9S-

niveau), of het equivalente geluidniveau van het wegverkeer 

minus 10 dB. 

Meet- of rekenpunt gebruikt als positie om van daaruit door 

extrapolatie het geluidniveau op een beoordelingspunt te 

bepalen. 

Representatieve bedrijfssituatie Toestand waarbij de voor de geluldproductie relevante 

omstandigheden kenmerkend zijn voor een gemiddelde 

bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen 

etmaalperiode. 



Stoorgeluid 

Tonaal geluid 

Zonebewakingspunt 

Het op een bepaalde plaats optredende geluid. veroorzaakt 
door andere geluidbtonnen dan. die waarvan het geluidniveau 
wordt bepaaJd. 

Geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar 
aanwezlge geluid) duidelijk waameembaar tonaal karakter. 

Een beoordelingspunt waarop de geluidniveau5 vanwege 
gezoneerde industrieterreinen worden bewaakt. 
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Aigemene begrippenlijst 

Afwijkende bedrijfssituatie 

Alara voorzleningen 

Avondperlode 

Beoordelingspunt 

Bronvermogen (lwr) 

Regelmatig voorkomende (vaker dan 12 keer per Jaar) 

bedrijfsomstandigheden die afwijken van de representatleve 

bedrijfssituat/e en waarbij hog ere geluidniveaus optreden dan 

bij de representatJeve bedrijfssituatJe. 

Voorzieningen die technisch en organisatorlsch redelijkerwijs 

mogelijk zijn. 

De beoordelingsperiode van 1900 tot 23.00 uur. 

De plaats waar het geluidniveau wordt bepaa/d. 

Het immissierelevante geluidvennogennlveau van een 

denkbeeldige monopool. gelegen in het centrum van de 

werkelljke geluidbron, die In de riehting van het Immlsslepunt 

dezelfde geluidniveaus veroorzaakt als de werkelijke 

geluidbron. 

Contour Een lijn die de geluidnlveaus van gelijke waarden met elkaar 

verbindt. 

Dagperiode De beoordelingsperiode van 07 00 tot 19.00 uur 

Directe hinder Hinder die optreedt ten gevolge van activiteiten die een directe 

relatie hebben met de bedrijfsactivlteiten, en waarvan de bron 

binnen de inrlchtingsgrenzen IIgt. 

Equivalent geluidnlveau (lAeJ Het energetisch gemiddelde van de f1uctuerende niveaus van 

het ter plaatse In de loop van een bepaalde periode optredend 

geJuid. 



Etmaalwaarde (Letmaal) 

Geluidbelasting 

Geluidniveau 

Geluidzona 

Gezoneerd industrieterrein 

Immissieniveau (L i) 

Immissiepunt 

Impulsachtlg geluid 

Incidentele bedrijfssituatie 

Indirecte hinder 

De hoogste van de volgende drie waarden van het equivalente 
geluidniveau c.q. het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: 
1. de waarde over de periode 07.00-19 .00 uur (dagperiode); 

2. de met 5 dB(A) verhoogde waarde over de periode 
19.00-23.00 uur (avondperlode); 

3. de met 10 dB(A) verhoogde waarde over de peri ode 
23 .00-07.00 uur (nachtperiode). 

Etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau In dB(A) op 
een bepaalde plaats afkomstig van een bepaalde bron of 
brongroep of inrichUng(en) gelegen op een zoneringsplichtlg 
industrieterrein. 

Het gemeten of berekende momentane geluidniveau. 
overeenkomstig de door de lEe ter zake opgestelde regels. 

In het bestemmlngsplan vastgelegde zone rond een gezoneerd 
Industrieterrein waarbuiten de geluidbelasting ten gevolge van 
het industrieterrein niet meer dan 50 dB(A) mag bedragen. 

Industrleterreinen die vanwege de omvang of de 

benuttingsmogelijkheden ingevolge de Wet geluidhinder 
zoneplichtlg zijn. 

Het equivalente geluidniveau dat tijdens een bepaalde 
bedrijfstoestand onder meteoraamomstandigheden op een 
bepaalde plaats en hoogte wordt vastgesteld. 

De plek waar het geluidniveau wordt bepaald. 

Geluid met een op hel beoordelingspunt (binnen het aldaar 
aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar Impulsachtig 
karakter 

Een bedrijfstoestand die maximaal12 dagen per jaar optreedt. 

Hinder die optreedt ten gevolge van activiteiten die een directe 
relalie hebben met de bedrijfsactivitelten. maar waarvan de 
bron buiten de inrichtingsgrenzen ligt. 
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Invallend geluid 

Lss-niveau (L\ls) 

Langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau (lAr L T) 

Maximaal geluidniveau (LAm.J 

Meteocorrectieterm (Cm) 

Het geluJdniveau dat op een gevel Invalt zonder dat hierbij de 

eigen gevelreflectie wordt betrokken. 

Het omgevingsgeluidniveau dat 95% van de tljd overschreden 

wordl 

Energetlsche sommatie van de equivalente geluidnlveaus op 

een beoordelingspunt, zo nodig gecorrigeerd voor de 

aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of 

muziekgeluid . 

Het maximaal te meten geluidniveau in de meterstand 'fast', 

gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm. 

Een term waarmee de geluidimmissle onder 

gestandaardiseerde reproduceerbare meteocondities wordt 

gecorrigeerd. 

Meteoraam De meteorologische omstandigheden waaronder een goede en 

stabiele geluidoverdracht plaatsvindt 

Muziekgeluid Geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar 

aanwezlge geluid) duidelijk waameembaar muziekkarakter. 

Nachtperiode De beoordelingsperiode van 23.00 tot 0700 uur. 

Referentieniveau De hoogste waarde van het niveau van - of het 

omgevlngsgeluid, dat 95% van de tijd overschreden wordt (LI/S"" 

niveau), of het equivalente geluidniveau van het wegverkeer 

minus 10 dB, 

Referentlepunt Meet- of rekenpunt gebruikt als positie om van daaruit door 

extrapolatie het geluldniveau op een beoordelingspunt te 

bepalen. 

Representatieve bedriJfssituatie Toestand waarbij de voor de geluldproductie relevante 

omstandigheden kenmerkend zijn voor een gemiddelde 

bedrijfsvoering bij volledige capaclteit in de te beschouwen 

etmaalperiode. 



Stoorgeluid 

Tonaar geluld 

Zonebawaklngspunt 

Hat op aen bapaatde plaats optredende geluid, veroorzaakt 
door andere geluidbronnen dan die waarvan hat geluidnlveau 
wordt bepaald. 

Geluid met een op het beoordenngspunt (blnnen het aldaar 
aanwezige galuld) duidelljk waameembaar tonae! karakter. 

Een beoordelingspunt waarop de geluidnlveaus vanwege 
gezoneerde industrieterralnen worden bewaakt 
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Bijlage 

3 Modelgegevens basismodel en referentiesituatie 
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BEC Delfzijl 
Modelgegevens baslsmodel 

1'ladel,BEC 1 en 2, LAr,LT varIant G1 
Groep:BEC 
Lijet vBn Gebouwen, voor rekenmethode Industrlelawaal - IL 

Id Omsehrijving 

bee 1 aux. fuel 
bee 1 aux. fuel 
bee 1 fuel treatment 
bae 1 ESP 
bee 1 10 fan 

bee 1 aux. fuel. 
bee 1 em. generator/dly fl st, 
bee 1 steamturbine 
bee 1 bol1erhouse 
bee 1 step up trans f. 

bec 1 IIV switch room 
bee 1 aux~. tranaL 
bee 112 fuel storage 
bec 2 step up transf. 
bee 2 steamturblne 

bec 2 boi1erhouse 
bee 2 em. generator/d1y fl st. 
bec 2 HV switch room 
bec 2 auxl. transf. 
bec 2 fuel treatment 

bee 2 ESP 
bee 2 10 fan 
bee Z au". fuel 
bee .2 aUIt.fuel 
bec Z auX. fuel 

Geonotse V5.2 

/". 

lIoogte 

12,00 
12,00 
10,00 
25,00 
10,00 

12,00 
10,00 
10,00 
50,00 

6,00 

10,00 
10.00 
20,00 
6,00 

10,00 

50.00 
10,00 
10,00 
10,00 
10.00 

25,00 
10,00 
12,00 
12,00 
12,00 

"......., 

HaalVeld Y-l X-I 

0,00 593031,36 261338,86 
0,00 59303,1,86 261339,19 
0,00 593023,22 261341,65 
0,00 59304.L,03 261425,54 
0,00 593022,42 261431,82 

0,00 593039,11 261339,83 
0,00 59307.1,20 261368,36 
0,00 593045,11 261431,1B 
0,00 593029,19 26136&.88 
0,00 5930813,23 261365,07 

0,00 59306iJ,93 261373,75 
0,00 59307'/,27 261317,15 
0,00 592952,16 261305,62 
0,00 592981,93 261583,48 
0.00 59302~,4S 261516,77 

0,00 592991J,l1 261562,11 
0,00 592948,10 261559,63 
0,00 593001,23 261574,80 
0,00 59l9!!:!,89 261511,40 
0,00 592943,83 261542,79 

0,00 59299:1,48 261510,44 
0,00 593012,09 261498,16 
0.00 59294';,66 261567,61 
0,00 59294'1.31 261566,64 
0,00 592941,81 261566,91 

.-

Cp Refl. 11: 

o dB 0,80 
o dB 0,80 
o dB 0,00 
o dB 0,80 
o dB 0,80 

a dB 0.80 
o dB 0.80 
o dB O.BO 
o dB 0.80 
o dB 0, 80 

o dB 0,80 
o dB 0,80 
o dB 0,00 
o dB 0.80 
o dB 0,80 

o dB 0,90 
o dB 0,80 
o dB 0,80 
o dB 0,00 
o dB 0.80 

o dB 0,80 
o dB 0,80 
o dB 0,80 
o dB O,BO 
o dB O.BO 

Koppell 

4407430 
Tauwbv 

Koppel2 

23-2-2006 10:46:42 
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BEe o!llrzljl 
Modelgegeven& basIsmodei 

Hodel: BEC 1 en l. IJ\r,1.T vauant Gl 
1.1)st van model ~1gen$Chappen 

Hodel eJ.genschap 

OJaschrl]Ying 
Veran~woordeUjl:e 
Re"entllethade 
Hode.1grenzen 

AangelDaal:t door 
Lastst 100e£.1an door 
liOd8J.aangemaakt Rlat 

Onc;r'lnele database 
Orlqlnele Dmschrljving 
GelRlporteerd door 

DeUnUlef 
Defln~tief vertlaacd door 

Heteoroloqische correct .. e 
Standaerd bodelllfac,tor 
Absorptl~ staodaarden 
tuchtd8IRP1Dq rcl8/l:ml 
o.tailnlyeaU reeultaten ontyaogers 
Detal1nlVeau resultatan gridS 
Re/'enoPtilllal1satie aan 
Aandachtsgebied 'ID' 

Alla gatoonda, dB-wearden ~ljn A-qewQgen 

B&C 1 en 2, LAr.LT varlant Gl 
c;reonois!!dd f 
rl. 
1252370.00. 596920,001 - 1269150.00. 600310,001 

geonolsedo~f 00 22-6-2005 
jfi!a 01' 23-2-Z006 
GeonoLse VS.OO 

model De1!:tijl 
Groep Export nLeuw 
qeonoJ.,s .. delf 01' 7-7-2005 

Iliet van toepassJ.f''l 
"'let van toepasslnq 

Toepasaen standaard. S.O 
1.0 
IIHRI-rI.9 
0.020,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6.23 19.00 67,40 
Bronresuttate.n 
BronresuLtat!!n 
Ja 
5000 

--- Hade.! aange .... al:t Rlet Group &>I:1I'ort 717/2005 10:45:07 AN --
Groep: nleu'" 
Hodai: 0.1££1j1 
Varsie: Zonebaheer 
Gebied: De1bijl Zonebeheer II. 

GeonOlse VS.2 

~-"'. . ' "", ......... 

4~07430 
Tauwbv 

23.2·2006 10:49:03 
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• • $ ·!G. I -]G. ] ·!G. I " . 1 '1I . : ) .. 

11. 0 ·Ui .( -I'·' ·".l .~ ... "Sl . ' <. S 

11 • • ·]G •• -1(; .. 4 ·14. l -' . ~ -U . 1 • • f 
] .. .1] . " - 11 ~ ·:1 . 0 -6 . ~ I' . , ' .f 
1 . 0 "L'7 . " -Il.~ -1'.4 ·1·1 al.l . ) ' ., 
1. 0 ~,. ~ .,.~ '., .. , 
O. ti "U'.50 -I'. ~ ·]' . 5 ... ~ -I..! · !. ~ . O 

1 • • 'If . " -- U.O ."., ·f. a '\<., 4., .. ~ -:'0 . 6 -~O.6 -jO.' '10 . ' -U. 6 ) .. .. ~ ... ~O • ., -:0. , ·] •. 1 -]0 . 1 -15. 1 ~ . O 
1 • • '::0 .' ·~O" - JD . , -19 · ' -]6· ] C , 
1.0 '16 . ] -".1 ·!6., -11 · 1 11 • • C. , 

1· 0 ·11.' -11 · 0 ... ,., 
.' , 0 -!).] ·:l . ] -:.3 . 1 -1:) . 2 -to · ~ C. , 
1. 0 -l: . ) *::!!.. : ·n.' -n :- ''' .0 ~ . , 
1. 0 -;!1I •• -:.::,p -n. I -::::G~ ,. ·C ., ~ . , 

I . ! ' .f ' ., 
]G. I 



Bijlage 

6 Rekenresultaten maxlmale geluldnlveaus 





3E:C 1 en 2, HER 
Re):&nresultaten LAma? referentlesituatie 

J..\.nlan totllD) rl:oul:II1:~n voar on'tv.hieu 
l'f,,,dd, I:Ic.r.:te- IIl:Icld 
GrCHIp: hDlo:!dO'l'oep 

l..vand lIocht 

4401430 
Tau .. bv 

Jdentl!.!.ctltie 
DiIIt.v .. ngl:lf .......... -----... -----~----................ - ... -.. ~-'"'- ........ --.-.--.----.... ---........ --... ----_._._-_ .. _ ..... _-_ .. _ ... __ ..... _ .... _------_ ........ _ ... _---------_ .......... _-........ -... _._----_ .. _ .. __ ... 

02.DO 
s!:C'C A C"Dntrol~punt DtC' nDCt.td ~-OO 92. DO '82. DO 

:~~i~A 
cant=alepUAt ate DD:Iot ~.OD G7.51 6'.5' Ci7. !)7 

=ont:-01cpuht. B.te waddcn ~.OD ~G.OI 66.01 66.01 

l!tC2 A cDn;:"Dlcpunt DtC WC:lt 5.00 64.~~ 61.99 64.99 

nCl)\ eahtul epunt ncr :.u1d ~ . OO 57.33 ~7. 3l 5'.ll 

y,rGD'~ t'~) Ilu~pdp.d 9 ~.DO .1·l:1 0.28 ·(].20 

DV ~ A Bot9;:1wecr 5. DO "'D.S,l cO.n 40.$1 

"'00;;' 1651 nccm::tu\oIc9 11 5. DO 40·24 40.2( 4O·2C 

av :: A &g:g::woer 5.00 4D.~1 40.23 40·21 

HTGD9f1IG!J) T ~. 'IInClCWCIg 11 5.00 30.95 36.95 31.~5 

VCW'DD'B_A Bo:9I1vee:r 15501 5.00 )6.~e 3e.2f1 :n.:!a 
:D9_~ :ono hoa:doo:llt ~.OD !lB.:!' 3B.26 :!ID.:!D 

VII_II cDnt nl c punt ,,,::0 2 !I.DO lo.O' 3B.09 n.D9 

:D' II :Dnc nCloardDDDt 50·00 n." "." l7.~1 

VI6:11 cDnt..:ale punt AI:ZO 1 5.00 37.29 ".29 3"39 

:ao A ;.ane :uJdDOn 5.00 37.:!.7 31.:1 37.27 

D" "i A Borg-11MO'er 11.00 37·26 n.:!:G 11.~6 

K7GDi4I507) JlUClIIdJ., 41 5.00 36.95 3 •• n )6.95 

:06 A. :one no~rd S.DD 36.(1 36.41 36.41 

:'01:" :on. noaZ'd S.Da 3G.13 36.13 )6.13 

VCHi'D09 A IDlh"l'cl' (!iSI S.DO 35.96 35.'. 35.96 

HTGD96iSD) :1.,lveJt :2 •. :C.26 6.DO 35.61 35.61 35.61 

HT'GD9S 157) :i,lveot Uk. Ula. 20 5.00 35.5~ U.55 lS.!S 

KT01071nl GllcflDve~rlll'tet"e~ ;r 5.00 lSl.ct n.u 35.U 

""Gon 156) WUCllAII; 25-2' S. DO )5.41 35.41 lS.n 

"'G092IS7) UI:I.UmlA 23 5·00 35.31 35.31 lS.lIII 

VJll_~ ::==~. 1 ~~;~ AKto Z 
5.DO n.ll 35.31 31.11 

KI'~D9D 15U) 5·00 ".29 35.~9 lS.~' 

HTGID2IS7, GIrO:hwl!I'~uuZ'\leg C 5.00 n.ZI 35.21 31.28 

KTOD83 155. JUpperdlll&uut 18-Sl ~.OO l!t.lD Ja.IO n.lo 

C;D2 B I:emshnul :: :0 lAag 50· 00 l4·~e le.n l •• !l1I 

IITGO'Y 15G) 'N'u=-n l ... ll 5· 00 3C.'1 34.91 31".9. 
1110100158) Gnbwt'lIIute.rvc11 1 5·00 3C·9Z l •• fl2 l4.512 

KrGDlB 155, I>I,krecl>. )I-CD 5.00 3C.90 3C.90 31.90 

moos, IS.) 01de;e&n 21 5.00 3C.0I 31.n 31.81 

tD'G103 (56) G ... flloleeCntrveo 6 5·00 lC.aD 31.10 31.10 

Kl'GOCS ,~S, r..lyU 1-)1 evall 111ft Gillie"".'" 5. DO 3C.79 34.n 34. '79 

1110089'58, W .. :zun 2-12 5.00 3C·73 :U.'73 31.13 

.... ·110 1J.~r.D •• fdtnat 5.DO le.'2 34.'2 31.12 

moO~iil551 Oldc=-h ]-042 5.00 l4.7Z 31.72 ) •• 72 

1IT00291S51 Pl,t:.c:h't 2 .. c3 ~Ycn en an 5.00 3C·60 34.60 3C.60 

KTOOOS 1551 Pcol;I,d1, 11 5.00 3'.52 34.5Z 34.S! 

III'GIDGl5S) lUppecd.utrut- l-l1 !I.DD , ..... , 34.46 3 •• C6 

1IT0D70 1571 PCDI:t.dJ., 35 S. DO 34.42 31.4% :".4% 
IITG07lll" I!'CD'l:HlcU, U 5·00 34.31 3C.31 l.c.3. 

KrG0761S7I FloanljlUDvcg 12 5.00 301.31 34.n 3C .31 

KT<>O"156, Roangerswo~ 10 5.00 34.30 3C.30 31.n 

IIT007S 1551 pengerDVtl9 37-9) S.DO 3 •• ., 31.05 34 •• 5 

Kl'G07115S1 RefllogU'DloHI9 1-35 5.00 ll.n 33·n 33.87 

trrGIIG21561 ProD.dl) :1 !I. DO n.n 33.02 31.112 

trrGDGl'SS' P.raaldl j 1-14 enn all one 5·00 n.1O 33.70 33.70 

mGDD"s~1 R':to;lget~9 1,'.'.11.13. S.OO 33.U 33 •• 7 33. G1 

&::03 D tc=tolnold :: 0 noog 5.00 33.66 33 . 66 33.65 

HrGOSllSSI 'Ilewrtllod l-19 5.00 )3·n 33 . 63 33.6) 

HrG038 1551 FUI!I~nICMr:l.jl ,U-~l 5.00 31.63 )l . U 33 •• , 

C::D3 C E.e~tan .. l :: 0 hoo, '.00 3l.U 31 . 63 31.6l 

UraDl! CS~) Mwat_d.ng.k.,.,IlI,l 1,9.31. S.DD ll.GO 33. 60 33.60 

r;~:'D2 D Ec=l::anlAl t; ::'0 hD9 12.00 33.5' n . S8 13.58 

HTGtOteSoG) l'Z:OD:IId.1) U 5.0D ll.!lD 33 . SI 33.5. 

C:D2_C te=::l:Bn",1Il :: :0 11189 ,.00 ".57 3) . 57 33.57 

HrCD::2 C!..!t) ... gve; ]13-131 5.0D ll.57 31 . 57 33.n 

C:OG e Ce.ll.5tah • .l :: g booa-. ~.DO ll.Sl ll . S7 13.5'7 

t:.:DO-r I:tll::llhn.d :: 0 hDCk n.oo !J.51 33.57 33.S! 
C:.oo-t CeIU .... h .. l :: a hook IS.OO 33.56 n.56 )l.SG 

HT~D20CS7J DD:;WC9 1-55 12·00 33.56 33.55 33.56 

CZoD6 It telCUlIbnul :: D hoek L%.DD 13.56 33.56 )l.U 

r.::'00-11 tcI=akan •• l z:: 0 hoek ~.DO 33.SZ 33.52 33.5Z 

HTCD'7215" ~roDIcU.' 31 5. DD U.C4 lJ.U 33.4" 

KTQOOll5S1 teCUlklnul If: 1' ... 1'110.1', 5.00 n.n n.n 33.U 

1ITG0131.~1 PrDD&ldl.) 1·:!O enn .,n abe S.OO n.IO 33.CO n.ID 

KTG02l157. bOZ:VWC'9 57"'111 12.00 33.l3 33.ll n.ll 
m<>00515~' Tnmbu.,. 1-21 5.00 JI.lO ll.lO 33.30 

KTG0271~') bcC'dltlaaD 14 5.00 ll.:!:. U.Z8 lJ.U 

IITGO:6'5SI pted_Iua 6. e. 1D S.DO 33.%3 33.2:3 ]].23 

mGO:SISGI Dredltl .. n ~-4 S.OO ll.2D 33.2D 3].2:0 

1Il'1iOl9IS51 TIIRlJla=lu:1:)1 ""'57 5. 00 n.U 33.15 l3.15 

C:'D6 A Eea.lltan .. l Z:' D boi:Il't 3~DD n." 3:.98 32~" 
KTtiOo'.i ,511 SCI;'.ufwg ! 5.00 3~.D1 lZ.U 3:!.U 

~DS " ::OaRIl nDDr:d 5. DO 32.70 3%.70 3Z.70 

IIl'GOD915., Acl':IiU:C'W1!9 Z 5.00 3%.55 32.55 3::!.S!t 

Ll!S': C Ujnb .... "IIt.Z' .... r. 11.DD 33.5>. 3Z.~1 ll.SoC 

KTG05YI551 riDl.,nlltr.at 4-45 c\'en en 5.00 32.5' n.n 3Z.5, 

KT00301561 Dl't'.IIttaU II, ZZ 5.00 32.SZ 32.SZ l:!.5~ 

KTGOIDI50. Adltllntllg 'I. J 5. DO l%.!'2 32.502 32.52 

loBS .. l_C Ll,nb •• n.aCUDt. 11·00 32.51 32:.51 32.H 

LaS-::! B w..' .... na:.,uDt 6.00 3:::.41 32." 32.11 

KrOOSlIS.) Hahn.trut :U-U .Van 5.00 32." 32.48 32. CI 

1.8~"1 C li,nbl.nlltl'l.t 11.00 12.4' n.1G 32.16 

lJIS-.-. W jnbli.nDt." •• t- D. OO 32.44 32.44 32.11 

Kr<>03; 1551 DJ.,kDuoI.t '.5>.6&.7 5.00 32.44 )%.44 3Z.U 

KrGD6TC5S1 Pl'ODIIUl1.::1 43 ~.OD 32. <2 n.u 3% •• 2 

lon-I D 1.1~hb .. nstl'l.t 1.00 32.31 32.3' 32.31 

YG'WOO4 ,. Voahl'leUlllt CUI 25.00 lZ.31 32~1l J::!.ll 

IobS-3,f. lJj~aan.t.r .. t 5.00 32.30 13.30 l2~lO 

mOD4 ISSI KDalu.at 21-=-& 5.0D 3Z.29 32.2' 32.2' 

\I'~DOl A VaMd'ln US I 25.00 12.:' JZ.ZI 3::.%' 
KTODlelS5' Botqtbaf 20 E.IIchDCl) 5.00 32.27 32.%7 3:1:.21 

LU-2 " U,NlllanJtrut. 5.00 32.26 n.n 32.2' 

HTOOl6155' Bot'9l1bof l' In:boaU S.DD n.:!:!. l::!..25 1::!.:J 

tll_1I :r;lM :u1dDD.r. 5.0D 32.16 32.16 32.1' 

KT0015 1551 Datvllbo( U Cac:bDDU S.DD :SZ.Dt l2.0B 3Z.01 

1ITG101155. lIaZ:UlIbat' ::!.G. B, 10,12 5.00 3!.n ll.n 12. a'J 

KTGD37ISS) DDJ'9,baC 30 ral:hDDl) 5. DO 32.01 1:.01 3:!.01 

11100461551 t:Dtr.llt.r:eDt 2 .. ZG 50.00 3Z..DO l~.Oa l::!:.OQ 

HTGDEiOIS5-1 PL,pple1n 1-' So.DD 31·91 11.97 n.97 

Geonoise VS.2 11-2-2006 15:S8:19 
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BEC 1 en 2. HER 
Rekenresu1cecen ~~ah referentiesituatie 

U.r..oJ: toraDl zceulutc!:n voor ontven9't' r c 
Hodel; oente 1I'\:>:tol 
Grol!lu hoo!d9fooP 

ldeDtifJcotJe-
Ont:von'ilcr o=a.ch[lj\·~n9 

KTGGU($So, Koerotru,t U-~!. .. 
VCWOGl " OUd • .!ichana l' (5SI 
/fl'.oui~~1 bot9llh~f 1--1$ 
",.OU I~~I Undtrbom:onrut 1-:!. 
tmiO~!H~!ol 'utodc~v1." 1-11 oven on 

C::'D2 " &eJ=.);anool :: :0 lug 
nrCO~61151 Op de W1ord. 
tl':'COIG 155) Vlhthota Z-lZ: 
tn'C044 ISS) D. jllgCn<'~1III 1 .. 16 even I:n 
Irr.032 155) [)w.o=.DDtraat: 1"Jr. 

HT.OID ISS) 1..1ndcboDIU't.rut 2'7-3~ 
KTGD!.,5;CS~) 1I1e'W!ltad 10-48 
HrGOnCSSJ Vl1et:htl:n 15-;U 
HT~D214$1) no rgweg lJSo- US 
.... D8.(56) Vl1etharn 14-44 

HrGDG!i(!iG) PtClQ.sdJ., :, 
"'G.nC5~) PrDo.d1j U 
IITGDIDIH) lIoutwC!g 4-16 

:;~g;4~5!.1 &eul;anu1 :: 0 heoog 
MWA'te~1n;IIk:a'''llIIl 81-09.1 

KrG'lDSI(SI'1 ru.dCnbetqDU .. t. 2 .. 32 
HTGPUC551 Atw&t.ulng;hnu,l U-'9 
HTGD5GI5GI '%Cludlj U 
KiCinD (551 R1dcnberqau.llt 1 .. 11 
KreOll t55' BCfpe9 u'-ut 
HTGOI115~1 R.lpperdutu., 2-61 
HTGO" 155) JU.ppC'nbnn.~ ~-U 
HTGOtll~5) JUppel'da.'t~ .. , !a1 
HrG08'1~51 JUppenl.ll.tt .. t U"S$-
Punt l_" BI)l''lV~1r 'tbY :vldgevcl KAc: 

:D5o. A :tln. be",.t.10IlllIPU:nt l::.d't"b 
oV'-A Cent.c:uz:t. 
Pllnt-l_~ Aehter~evel IlOr9WC'g In 
:DI " :an. noo:d1oI'e.C 5-1 
:03:" :on. noDzdw'ut 

~~: ~-: bet tc.Iuh .. Dd :: lndullt 
Venjehon :.hv bE. l 

""'D.eisSI proaadil n 
KJ'GD36tSlGI rumluaat:lj1 J-:U 
KrCOD:!'I~~l Caheonl,t..at.:DU 1.3.U~n 

_010_" HD~dby.l:e:we, ISSI 
:02 A z'tlne aaordwlut 
tU:A =ont :U1daa.t 
ClV 5 " Tw.Nard 
noDi_A Tljd.U~t ~cm,punt 

ov • A 1'ulkwcrd 
T~DOr " 't1:)delljt :anopuht 
~U ,,- :onl! :Ll1d 
:16-" :one :uldWiIlJa't: 
KrGDll ISS) Adlte.rveg D.ID . 1.2 

:H A :ont :u,ld 
VGlliio,_" Ral9C"ua.b9d lUI 
:11 " !cn. :\&1Gwea~ 
tn'GiiOI,551 1loQoektqJvev 12 . 14 
:01_" :On. nal:tcd~lJt 

YGW002 A Centrum »elr:.!,1 1551 
HTG,ni551 r.nl.;nlll:ller:J:11 !!S-U 
VCWDOS. A. 111euwa.weg 15~1 
~:DO~ A Tl~ddljk :.tln.punc. 
r:OOC:A T1jde 11,." ~DD'PunC 

~i:D!_A Tljde-Ujll:: ':tln.punt 
:'onll :uld 

:52-)1 :onopunc, nab!, Hapllllxw., 2 
"""iill-" }I.nm~er U~) 
:U_II. :onll :.u1dNt:ot. 

n005_A TljchU,t :on'pllnt 
KTG09C IS6. :'lj1vut • 
HTGOO~ ISS) ten!lkanaaJ. U:' ::!'7.29.31 
KrIiiODl (SSt. Concor!UutraaC 1. 3. u.n 
tn'GPUI55) IIClutwtI!1 4-U 

C:Ol D EeIU);lIIInb&! ;~ IN laD, 
tfrGO)IISSI te=:ltllnCllal :t 2."42 
t%.:DS F te.=.t:Gn •• l ::. II hDCIk 
KrGOll1$5. tem:l'~an .. l :t 4"11 
t::o,_c ~C!:JUt;.n.d :~ II hoot 

C:05 ~ J:~" .. nDll roc. If hDDk 
U:OI-C £cahn .. 1 :, PlW h,D, 
CUS-. Eetll.lhnlllal :, V ho-=t 
:ccos,-c t~lumllAl z,z. ., hOIlt. 
KTGD01U5) EemlIIhna.a1 U: 3.!!1.''t.39.41 

C::Ol_P te=li:A .... al z:.: 'N ha, 
£::01 " temd'kbnaal :; IN 141.119 
"'''5115S) 111C1"'~ud JO-48 
tfrGD3(1$~1 E.o=kona.l .. 24-42 
t::Oi_B to~'t;"na.1 :1 N hoek 

HT.0071$~) RDggekollllpv.v :2.,2. 
U:.4 B Ee:lIld::." •• l ::. N hODf 
£.::05-1. tamtaJllDl :: N hack 
t:~D4-A telllllkan .. 1 ,: V htlD9 
HTC;042j55) Houtwe, C-)6 

...... 4)155) HCUlt'fe9 1 .. 36 

Geonoise VS _2 

~ . DO 31 . 96 
I ~ 00 11.04 

$., 00 U . U 
~ .Ol) 31.68 
~ . DO ll . Gl 

1 . 00 n.". 
S.OD )1. SI 
'.DD n.Sl 
1.00 11.CI 
~.DO )1 . (' 

~ . O. )1.39 
S.DO 31.1' 
~. OO 11 • .=!'7 
~ ... ".22 
S.OO )l . U 

~.OO U . U 
1.00 11,01 
S.oo 10~98 
l.DO )0.9& 
S.OO 3D . '5 

5.'P 30 . 9~ 

5.DO 10. 94 
5.00 10.80 
S. oo " .n 
5 . 00 30. '72 

5.DD 30· n 
5.0D 3D,62 
5.00 10.~4 
5. DO )0. <9 
S.D' )1) . 10 

5.0' )0.16 
S.D. 10.15 
5 . 00 30.04 
S.OO 30.01 
5 . 00 :-." 
5 . DD 2' . 80 
$.OD :lJ . U 
5 .00 n.l9 
5.00 :1. '11 
5 . 00 : • • 54 

5 . '0 21.11 
!I. DD 21 . 04 
' . 00 ~l . n 
S. OO 21 . " 
S. DD ". t. 

5. 0. 2' . " 
S.D' 2'.10 
5.00 2'. 2!t 
50.00 21.21 
5 · 00 2' . 21 

5.00 2' . 16 
S. OO 21.02 
S. OO U.S! 
5.00 Z6. S9 
5 . 00 25 . 18 

!..OO :n . 36 
5.DD .U.31 
5.00 26·06 
!.DD :5 . ,,, 
5.00 ~~." 

5.ClO l~ · U 
.!II . DO .':!S . l2 
5 . 00 :51 .2' 
S. DD l$ . ~& 
5 . 00 21 . Gt 

5. 00 : ... .!!I~ 
5.00 :U . Dt 
S.DP :!l . ol 
5.0D 23. JZ 
s.OD 23.12 

12.DD 11 . 41 
~.oo 11 . :5 

U . OO 11 . 52 
5 . 00 U . 12 
'.00 15 . 82 

IS. 00 15 .10 
'.00 15.11 

1:.00 15 . 4& 
'.00 15 . 35 
5.00 15 . 01 

5.00 1~ . n 
3.00 H . Oi 
S.OO )l · U 
5.00 )3. lI 
5 . 00 13 . 01 

5 . 00 l~ . n 
5.00 12 . n 
3.00 1Z.63 
3.00 12.62 
5.00 U . ., 

!I . ao 11 · 58 

31." 
31.14 
ll.'4 
31 . 61 
31 . 61 

31 . " 
31 . le 
)1, SI 
31 . ~0 
31..6 

31 . 3' 
31.31 
31. 27 
lI.22 
n .:.% 
31_10 
]1.0' 
]D.n 
10 . " 
lD.'~ 

10.U 
30 . ,. 
10. DO 
lO. 11 
30. n 

30. n 
3P. U 
30.S( 
30.'" 
]0 . 0110 

lD . lI 
lO.n 
lO. DC 
III.DI 
2'. 11 

:,.10 
2t.4Z 
21." 
20 . 71 
::!:8 . S4 

20 . 11 
20 . '4 
27 . 01 
2' . " 
~' . 61 

n.n 
27.10 
,n.n 
!!T.Zl 
.2'7 . :11 

27. 16 
Z6. 02 
26.59 
26.59 
26, :U 

n .3G 
Zi. n 
26. 06 
2~." 
n .• ( 

2~ . U 
n.3~ 
z~ . ze 
~5 . :S 
:(. it 

2(." 
Z( . D' 
~1 . 8" 
~1.32 
20 . 12 

10 . (2 
18 . 2S 
11 . 52 
u .n 
11 . 02 

15 . '8 
,5.11 
15.41 
15. 35 
1~ . D4 

14 •• ' 
H . 15 
u .n 
11,34 
n.D) 

12.n 
12. 75 
1%.63 
12.G2 
n ." 
11 .~' 

Jlbcht 

II. P6 
II . D( 
31 . U 
l] . GIt 
31 · (;1 

3) . 6' 
31.S1 
ll . U 
31.U 
:n ... , 

31.39 
n.n 
11.%7 
ll.22 
11.n 

11.10 
11.0' 
30.'8 
3D, " 
30.'5 

30.95 30.'. 
30,8D 
10. ,.., 
30 . 12 

lO.n 
30.'2 
30.54 
lO.n 
30 .• 1) 

lO.1I 
1 •• 15 
30.0. 
3O. 0( 
2' . 91 

29.00 
29.~2 

29.3J 
25.71 
2:lII.;s.C 

28.1'7 
~8.0. 

27. 07 
2'7, " 
:'7.'1 

:!,. .• , 
2'7.4D 
2".:!' 
27.21 
2'.21 

21.16 
26.12 
26 . ~' 
Z6. 5' 
2,. )8 

26.16 
%6.31 
26.06 
25.7& 
~S"4 

;!:5..4P 
25.32 
25 . 2' 
:S . :!5 
2 .. . " 

21 . 55 
24 . o, 
~3.BG 
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16.1. Voorkomende (zoetwater)vissoorten in de omgeving van het plangebied 

500rt Waarnemlngen Opmerklng 

Gebruikte bronnen: [de Nie, 1996] en verspreidingsgegevens als te vinden via www.ravon.nl 
(d.d. maart 2006). 
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16.2. Telgegevens vogels 

Telgegevens van vogels in telgebied WG4142 (bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland). Dit 
telgebied is beduidend grater dan het plangebied van BEC-1 en BEC-2 (zie kaartje). 
Weergegeven zijn de aantallen per soort in twee winterseizoenen, namelijk het 
winterseizoen 2002 - 2003 en 2003 - 2004 (gegevens 'midwintertellingen'). Meer recente 
gegevens bleken nog niet uitgewerkt en digitaal beschikbaar. 
Vet en cursie! gedrukt zijn de soorten die kwalificerend of begrenzend zijn voor de speciale 
beschermingszone Waddenzee (gedeelte Groninger Waddenkust) die in het kader van de 
Vogelrichtlijn is aangewezen. 

Telgebied 

WG4141 

WG4141 Aalscholver 

WG4141 Blauwe Reiger ---------- ,- ,---------_._._--_._._._._---_.-
WG4141 Bergeend 

WG4141 Smient 

WG4141 Wilde Eend 

WG4141 Eider --------.----- -... -----.-.- .--------
WG4141 Grote Zaagbek 

WG4141 

WG4141 

WG4141 

3100 

2700 

3000 

19 111 - -'-_._- -.-----
o 4 

26 64 

15000 356 375 --------1---- -----
20000 72 175 

10300 0 2 ----- ------- --.-._-
2500 0 2 

4 De Zeedijk ligt ten zuiden van het Zeehavenkanaal 



( 
• 

Telgebied 500rt 1 % norm 0203 0304 

WG4141 Bontbekplevier 2100 15 16 

WG4141 Kievit 20000 33 20 

;~~~~-=:::~ ~:~-~;~::~~~i~~;~ ~ ~i¥~~~~- _=~:=: ---!~ 
WG4141 Rosse Grutto 1200 102 89 

WG4141 Wulp 4200 74 205 ----- ------
WG4141 Tureluur 2500 67 73 -------- ----------_._-- -----.--
WG4141 Groenpootruiter 3100 0 2 
----------- --------------- ---1------ -----

WG4141 Steenloper 1000 9 20 
----------- ---------------- ----------t------i---

WG4141 Kokmeeuw 20000 429 430 -,--' ... '----- ---.- .----.------.--.--.-- --•. ---
WG4141 Stormmeeuw 17000 195 80 -------- ------------,-_._- -----.--.-.- .------- ----
WG4141 Kleine Mantelmeeuw 5300 0 33 

WG4141 Zilvermeeuw 13000 122 42 -.- .-------- -----------------.--- ------
WG4141 Grote Mantelmeeuw 4700 29 11 
.... --.----------.-- -----------------.- --.•. - .--- ----
WG4141 Visdief 1900 20 95 
----------------- -----------.----.------... ---------- ---
WG4141 Noordse Stern 10000 15 0 

Gebied ten zuiden van Zeehavenkanaal --.... ----------------- ------ ------ -----
WG4142 Dodaars 3400 1 ----------- ------------------f-------- ------- ------
WG4142 Fuut 4800 2 -------------- ------
WG4142 Aalscholver 3100 5 

WG4142 Kuifeend 12000 2 

WG4142 Brilduiker 4000 5 -------.---- --- ----
WG4142 Grote Zaagbek 2500 1 

WG4142 Meerkoet 17500 15 

WG4142 Kievit 20000 6 -------------- -------- ------ ------
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1 Inleiding 

Door Ecofys is aan Tauw gevraagd een toetsing uit te voeren van de koelwaterlozing van twee 

nieuw op te richten bio-energiecentrales te Delfzijl. De centrales zijn geprojecteerd op een terrein 

aan het Zeehavenkanaal bij Delfzijl. 

In de bio-energiecentrales zal energie gewonnen worden door de verbranding van 

biobrandstoffen. Voor dit proces hebben de bio-energiecentrales koelbehoefte, waarbij koeling 

met oppervlaktewater de meest gewenste optie is. 

De koelbehoefte van de centrales en de wens om oppervlaktewater toe te passen als koelwater 

liggen ten grondslag aan onderhavige rapportage. In deze koelwaterstudie wordt de 

(on)mogelijkheid van inname en lozing van koelwater in het gebied onderzocht. De richtlijn 'CIW 

beoordelingsmethodiek warmtelozingen' van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat van 

25 november 2004 staat aan de basis van deze studie. In die richtlijn wordt een methodiek 

aangereikt waarmee de ecologische effecten van koelwaterlozingen op watersystemen kunnen 

worden beoordeeld. 
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2 Achtergrond en algemene uitgangspunten 

Evelop bv heeft het voornemen twee bio-energiecentrales te realiseren op het Metal Park in de 

haven van Delfzijl. De energie zal gewonnen worden uit de verbranding van biobrandstoffen en 

de opgewekte elektriciteit zal grotendeels direct worden geleverd aan omliggende bedrijven. 

De te realiseren bio-energiecentrales hebben per centrale een elektrisch vermogen van circa 

50 MW. De centrales gebruiken watergekoelde condensoren voor koeling . 

Op dit moment zijn de centrales nog in het ontwerpstadium. De locatie van oppervlaktewater 

onttrekkingpunten en lozingspunten is daarmee ook nog niet bepaald. Vooralsnog is het 

innamepunt voorzien in het Zeehavenkanaal of de Oosterhornhaven bij Delfzijl. Gezien het 

stagnante karakter van Oosterhornhaven is lozing van het koelwater enkel voorzien in het 

Zeehavenkanaal. 

In deze rapportage is er vooralsnog vanuit gegaan dat de inname- en lozingspunten van beide 

centrales worden gecombineerd tot een innamepunt en een lozingspunt. 

Ten aanzien van de bio-energiecentrales zijn in deze rapportage de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: 

• Benodigd koelwater per centrale is 5.000 m3
/ uur, wat overeenkomt met een inname van 

2,778 m3
/ s voor beide centrales gezamenlijk 

• h. T koelwater is circa 15 ·C. Hieruit voigt dat het maximale thermische vermogen van de 

centrales 174,5 MWlh bedraagt 

Ten aanzien van het ontvangende oppervlaktewater zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• (Maximale) achtergrondtemperatuur Zeehavenkanaal = 25,2 ·C. De achtergrondtemperatuur 

betreft de maximale temperatuur van het oppervlaktewater in de periode 1981 - 2001. De 

temperatuur is gebaseerd op hetjaar 1987 en is afkomstig van www.waterstaat.nl. Door het 

maximale temperatuurniveau in een periode van 20 jaar te hanteren wordt in berekeningen 

uitgegaan van een worst-case inschatting 
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----------- - ------- - ---- ----- -------- ----- ---

• (Maxlmale) lozingstemperatuur = 40,2 ·C. De maximale lozingtemperatuuT bastaat \,lit de 

optelsom van maximale achtergrondtemperatuur en een l1 T van het koelwater van 15°C 

voor de afvoer van hetwatersysteem (Zeehavenkanaal) Is uitgegaan van ean gemiddeld 

get/jdendeblet van 0a1v0,ar = 200 m3 I s ter plaatse van het lozingspunt. Deze afvoer is door 

Rij~walerstaat Directie Noord-Nedertand aangegeven als maatgevend 

• Als uitgangspunt is gehanteerd dat de functie van het Zeehavenkanaal "water voor 

karpetachtigenD is (gebaseerd op het "Besluit kwaliteitsdoelstellingen en metingen 

oppervlaktewateren,,). Dit betakent dal een emstig risico niveau van 30 DC van toepassing is 

op het Zeehavenkanaal 
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3 Toetsing koelwaterlozing 

In de CIW beoordelingssystematiek zijn drie toetsingsparameters opgenomen waarop een 

warmtelozing moet worden beoordeeld: 

• Onttrekking 

• Mengzone 

• Opwarming 

De toetsingsparameter 'onttrekking' en 'mengzone' zijn watersysteem gerelateerde parameters, 

terwijl opwarming een generieke waterkwaliteitsparameter is. De toetsingsparameters worden in 

de volgende paragrafen nader uitgelegd en de (ecologische) haalbaarheid van de voorgenomen 

koelwaterlozing van de bio-energiecentrales wordt aan de hand van deze parameters getoetst. 

3.1 Onttrekklng van koelwater 

3.1.1 Achtergrond 

De eerste toetsingsparameter die beoordeeld moet worden is of het onttrekken van koelwater op 

populatieniveau significante effecten heeft voor het watersysteem. In de CIW rapportage 

'beoordelingssystematiek warmtelozingen' wordt betoogd dat koelwateronttrekking aileen kan 

leiden tot nadelige effecten op populatieniveau in het watersysteem, als organismen die gevoelig 

zijn voor inzuiging daadwerkelijk in het watersysteem aanwezig zijn. 

Primair geldt de insteek dat schade aan het watersysteem moet worden voorkomen door de 

intreklocatie niet te situeren in paaigebieden en opgroeigebied voor juveniele vis. Tevens dient 

onttrekking langs trekroutes te worden voorkomen. Vislarven en juveniele vis sen kunnen zich 

namelijk niet verzetten tegen de hoge stroomsnelheid ter hoogte van een koelwateronttrekking. 

waardoor de impact op het ecologisch systeem in deze gebieden extra groot is. 

Voor de beoordeling van potentiele schade is verder de ingenomen hoeveelheid koelwater van 

be lang, daar deze direct gerelateerd is aan het aantal organismen dat het koelsysteem in wordt 

gezogen en daarmee de mate van mogelijke schade. Om de significantie van schadelijkheid van 

een onttrekking te beoordelen wordt het 'wateronttrekking verhoudingsgetal' bepaald. wat een 

maat is voor het aandeel van het watersysteem dat wordt gebruikt als koelwater. 

De richtlijn geeft geen criterium voor het wei of niet significant zijn van de invloed van de 

onttrekking. Door Rijkswaterstaat wordt echter aangegeven dat voor getijdenhavens als indicatie 

voor de beoordeling van een onttrekking een maximale wateronttrekking verhoudinggetal van 

10 % wordt gehanteerd. Dit getal dient uiteraard wei beschouwd te worden in relatie tot reeds 

aanwezige onttrekkingen aan het watersysteem. 

KoelW8le~ozing BEC 13\24 



Kenmerk R001-4412872VDL-pws-V02-NL 

3_1_2 Beoordeling 

De beoordeling van de onttrekking van koelwater aan het Zeehavenkanaal en de 

Oosterhornhaven wordt in deze paragraaf separaat behandeld. 

Zeehavenkanaal 

Uit een conceptnotitie van Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland (niet gedateerd, opgesteld 

door de heer Verstegen, Vergunningverlener Wvo / Wwh, uitgereikt van 24 oktober 2005) blijkt 

dat over het ecologisch systeem in de getijdenhavens, en in het bijzonder de over aanwezigheid 

van paaigebieden en opgroeigebieden voor juveniele vis, tot nu toe weinig specifieke gegevens 

voor vissoorten bekend zijn. In de notitie wordt aangegeven dat in getijdenhavens paaigebieden 

en opgroeigebieden voor juveniele vis niet op grote schaal zijn te verwachten. 

Voor zover bekend fungeert het Zeehavenkanaal niet als trekroute voor vis. 

Om te bepalen of een onttrekking als significant moet "Yorden beschouwd, wordt daamaast het 

wateronttrekking verhoudingsgetal (Wov) gehanteerd. yoor het Zeehaven~anaal wordt de formule 

uit de CIW beoordelingssystematiek voor stromende wateren toegepast: 

Wov = Q inn.me / Q wate",ysl.em 

Waarbij geldt: 

Q inname 

Q w.l.",ysleem 

Wov 

= 2,778 m3
/ s 

= 200 m3 1 s 
= 2,778/200 = 0.014 = 1,4 % 

Uit bovenstaande berekening blijkt dat het debiet dat onttrokken wordt relatief beperkt is ten 

opzichte van het debiet van het Zeehavenkanaal. Mocht zich derhalve de situatie voordoen dat 

ter plaatse van het onttrekkingpunt sprake is van een paaigebied of opgroeigebied voor juveniele 

vissen, hetgeen op basis van de beschikbare inforrnatie niet wordt verwacht, dan nog zijn er op 

basis van de door Rijkswaterstaat aangegeven Wov richtwaarde van 10 % geen significante 

effecten op het ecologisch systeem te verwachten. 

Oosterhornhaven 

Volgens Waterschap Hunze en Aa's komen in de Oosterhornhaven geen paaigebieden, 

opgroeigebieden voor juveniele vis of trekroutes v~~r. Hiermee heeft een koelwateronttrekking uit 

dit oppervlaktewater volgens de CIW beoordelingssystematiek geen significant effect op het 

ecologisch watersysteem. 
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Overigens wordt door Waterschap Hunze en Aa's aangegeven dat onttrekking van koelwater aan 

de Oosterhornhaven niet wenselijk is in de zomermaanden. 

3.2 Mengzonetoets 

3.2.1 Achtergrond 

Redenerend vanuit het aquatische milieu bestaat de wens om zo min mogelijk warmte te lozen op 

oppervlaktewater. Tevens dient de temperatuur niet hoger te zijn dan leta Ie of liever nog stress 

veroorzakende waarden. Maar het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om de lozingstemperatuur te 

verlag en door meer water te gebruiken. Mede daarom is de eis voor maximale temperaturen van 

te lozen koelwater in de CIW richtlijn losgelaten. 

In de richtlijn wordt het beg rip 'mengzone' ge"introduceerd en gedefinieerd als het gebied met een 

temperatuur hoger dan 30 ·C voor zoetwater en hoger dan 25 ·C voor zoutwater. Dit gebied 

wordt niet aangemerkt als habitat en hoeft om die reden niet te voldoen aan de bijbehorende 

kwaliteitseisen. 

Hoewel er geen eisen worden gesteld aan de maximum temperatuur in de mengzone, worden er 

wei eisen gesteld aan de grootte van dit gebied. De mengzone mag namelijk niet groter zijn dan 

maximaal 25 % van de natte dwarsdoorsnede van de waterloop. Middels dit voorschrift worden 

de mogelijkheden voor vissen groot genoeg geschat om de zone te passeren en daarmee is de 

bescherming van de visstand voldoende gewaarborgd. 

3.2.2 Uitgangspunten 

De beschouwing wordt uitgevoerd via de formules die in de CIW beoordelingssystematiek zijn 

opgenomen voor een maatgevende situatie. De maatgevende situaties zijn bepaald in overleg 

met de vergunningverlener. 

De beschouwing van de mengzone wordt enkel uitgevoerd voor de situatie lozing in het 

Zeehavenkanaal. Lozing in dit water is technisch en financieel het meest voor de hand liggend. 

Conform het "Besluit kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren" is de functie van 

het Zeehavenkanaal"water voor karperachtigen", hetgeen betekent dat een emstig risico niveau 

van 30 ·C van toepassing is. 

Het Zeehavenkanaal is te beschouwen als een getijdenhaven, wat wil zeggen dat het 

waterniveau van het kanaal onder invloed staat van eb- en vloedbewegingen van aansluitende 

wateren. Voor het afvoerdebiet van het watersysteem wordt uitgegaan van een gemiddeld 

getijdendebiet van 200 m3 I s ter plaatse van het lozingspunt. 
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De beschouwing wordt uitgevoerd voor de koelwaterlozing van beide Bio-energiecentrales, 

waarbij als uitgangspunt is gehanteerd dat de centrales over een gezamenlijk lozingspunt 

beschikken. De bepaling van de mengzone op basis van bovenstaande uitgangspunten is een 

eenvoudige beschouwing van de mengzone en levert een overschatting voor de omvang van de 

mengzone. De beschouwing kan hiermee gezien worden als een worst-case scenario. 

3.2.3 Beoordeling 

De mengzonetoets is gebaseerd op menging van het geloosde koelwater met het ontvangende 

oppervlaktewater tot een temperatuur die gelijk is aan het ernstig risico niveau (ER). De 

mengzone is dat deel van de dwarsdoorsnede van het watersysteem dat overeenkomt met een 

temperatuur groter of gelijk aan 30 ·C. 

Voor zowel stagnante als stromende wateren wordt de volgende formule uit de CIW 

beoordelingssystematiek toegepast waarmee de omvang van de mengzone wordt ingeschat: 

Mengzone = Qkoelwate,/ QalvDe, * (1 + (TIDZ - ER) / (ER - T.chtargrond» 

Waarbij geldt: 

Qka,lwata, 

Q.lvDa, 

TIDz 

T .chtergrond 

ER 

= 10.000 m3/uur = 2,778 m3 
/ s 

= 200 m3
/ s 

= 40,2·C 

= 25,2·C 

= 30·C 

Op basis van bovenstaande gegevens blijkt dat de mengzone 4,3 % van de natte 

dwarsdoorsnede bedraagt. Daarmee blijft de voorgenomen koelwaterlozing onder de 25 %-norm 

voor de mengzone uit de CIW beoordelingssystematiek en is geen verdere gedetailleerde 

berekening of modellering van de mengzone noodzakelijk. 

3.3 Opwarmingstoets 

3.3.1 Achtergrond 

De derde toets 'opwarmingstoets' heeft betrekking op de opwarming van het watersysteem. Voor 

oppervlaktewater met de functie 'water voor karperachtigen' is een opwarming aan de grens van 

het watersysteem toegestaan van maximaal 3 ·C ten opzichte van het referentieniveau tot een 

maximum van 28 ·C. Voor de opwarmingstoets moet het hele watersysteem worden bekeken, 

inclusief aile lozers van warmte op dit systeem. 
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In het gebied zijn diverse andere warmtelozers gevestigd die aan het Zeehavenkanaal onttrekken 

en op het Zeehavenkanaallozen. Volgens Rijkswaterstaat Directie Noord -Nederland zijn de 

volgende vergunde thermische lozingen in de nabijheid van de geprojecteerde locatie aanwezig 

(situatie 25 oktober 2005). 

Bedrijf Soort Inrichting Innamepunt Lozlngspunt Deblet Warmte- Maxlmale Afstand loz. 

(m'/u) inhoud temp. (OC) punt en grens 

(MW) ZHKI Eems-

Dollard (m) 

PPG Industrie ZHK 120 4 40 1.000 

Chemicals 

Delfzijl 

BioX (aanvraag Biomassa ZHK ZHK 3.600 36 30 (bulten 1.800 

ingediend) gestookte E- mengzone 

centrale t.d.v. Aldel 

Aldel In~~rl!-____ ZHK 600 <1 35 1.800 

]!!Jik! Twaron ---1!J~.!t!L~ ______ .:. _______ ZHK_ 45 <1 30 3.000 

Deleslo 1 Warmtekrachlcentr ZHK ZHK 1.600 30 30 4.300 

ale t.d.v. Akzo 

Nob!! _ _ ______ 

Delesto2 Warmtekrachlcentr ZHK Eems 35.000 240 30 n.v.t. 

ale t.d.v. Akzo (zuidzijde 

Nobel Bochl van 

-------_ ... _- Watuml 

Akzo Nobel Industrie ZHK ZHK 10.000 250 30(buiten 4.300 

Delfzijl mengzone 

------_ .... _ ... _---_ .. 
Soda bed rijf Industrie ZHK Eems 35.000 240 30 n.v.t. 

Brunnermond (zuidzijde 

Bocht van 

Watum) -------------.--. 
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3.3.2 Beoordeling 

De maximale opwarming als gevolg van de geplande koelwaterlozing wordt beschreven door de 

volgende vergelijking: 

AT Dppervtoktewate, = QIDzing I Q.IYDO' * AT kDolsysteem 

Waarbij geldt: 

QIDzing 

Q.IYD.' 

AT 

= 10.000 m3/uur = 2,778 m3 1 s 

= 200 m3 1 s 

= 1S·C 

Hiermee wordt de maximale opwarming van 0,21 ·C van het oppervlaktewater als gevolg van de 

lozing gerealiseerd. In bovenstaande berekening is de voorbelasting van de 

oppervlaktewatertemperatuur als gevolg van a,ndere warmtelozers niet meegenomen. Het 

watersysteem in zijn geheel mag op grond van de CIW beoordelingssystematiek namelijk niet 

meer opwarmen dan 3 ·C met een maximum van 28 ·C. Hiervoor dient het cumulatieve effect 

van aile lozingen van koelwater op het watersysteem beschou~d te worden. Bij deze berekening 

dient tevens rekening te worden gehouden met het feit dat de geloosde warmte zich na 

getijwisseling weer in de richting van het lozingspunt beweegt. 

De berekening van de voorbelasting van de oppervlaktewatertemperatuur als gevolg van an 

individuele, andere koelwaterlozing wordt beschraven door: 

ATDppervtaktewat., = PI (QBIYD" * p * Cp) * e (-K * B * X I Q.IY * Cp * p) 

Waarbij geldt: 

P = thermisch vermogen (MWth) 

QaIYDe, = 200 m3 I s 

p (dichtheid water) = 1.000 kg I m3 

Cp (soortelijke warmte water) = 4187 J I kg ·C 

K = warmteoverdrachtscoefficient= 40 WI (m2 * ·C) 

B = Breedte watergang = 180 m 

X = Afstand tot aan innamepunt 
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Deze berekening is individueel uitgevoerd voor aile andere warmtelozingen in het 

Zeehavenkanaal. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen directe voorbelasting (de 

getijdestroming is zodanig dat de warmtelast zich in de riehting van het inname punt beweegt) en 

indirecte voorbelasting (warmtelast beweegt zich in eerste instantie van het innamepunt af, maar 

deze beweging wordt door de getijdewisseling omgekeerd in de richting van het innamepunt). 

In de onderstaande tabel staan de resultaten van deze berekeningen gepresenteerd. 

Uitgangspunten van de berekeningen zijn opgenomen in de tabel in paragraaf 3.3.1. 

Warmtelozer Afstand tot Innam.punt 1m) Voorverwarmlng (A ·C) 

Delesto 1, direct 2.750 -'!!.Q.~5 ___________ _ 
Delesto 1, indirect 5.050 0,934 

:...:A:..=kz:;:o,-,N-",o:..=b""el""" ""di""re:..=ct::--_____ -=.2.:.:..7,;:.5o"--____ . ___ ~92 

:.:A:::kz;;:::o~N.::o:.:b:::;el::.., ::;in::::di:!.:re::::ct::.-. _____ ::.5.:.::o::::50~_ 0,289 

Teiiin Twaron, direct 1.430 0,001=---_________ _ 

~Te~y~·ln~T~w~a~ro~n~,~in:..=d~i~~ct~ ____ ~n.~v:..=.l.~ .;:.0 ______ _ 

BioX, direct 150 0,042 

BioX, indirect 7.650 0,040 

Aldel. direct 150 £,P01 

Aldel, indirect n.v.l. 0 

PPG Chemicals, direct 780 0,005 

PPG Chemicals. indirect 2.900 0,005 

Bio-energiecentrales, direct n.v.t. -------
Blo-energlecentrales, Indirect 7.800 0,195 

TOTAAL ___ . ___________________________ -'!t!l_9 __________ _ 

De maximale voorwarming van het watersysteem bedraagt op basis van bovenstaande 

eenvoudige benadering van de werkelijkheid 0,94 ·C (inclusief indirecte opwarming door 

getijdebeweging als gevolg van de lozing van de bio-energiecentrales). De cumulatieve maximale 

opwarming van het watersysteem bedraagt inclusief de warmtelozing van de bio

energiecentrales dan 1,15 ·C. (0,94 DC voorverwarming en 0,21 DC opwarming door de bio

energiecentrales) De opwarming blijft daarmee onder de norm van maximaal 3 DC opwarming en 

onder de kwaliteitsnorm van 28 DC voor oppervlaktewater. 

Let op dat bovenstaande berekeningen een sterke vereenvoudiging van de werkelijke situatie 

weergeven. De berekeningen gaan echter uit van een worst-case situatie omdat warmteafgifte 

naar dieper gelegen waterlagen niet in de berekening is betrokken. Gezien de uitkomst van de 

uitgevoerde berekeningen wordt nadere gedetailleerde berekening niet benodigd geacht. 

Koelwaler1Dzing BEC 19124 



Kenmerk R001-4412872VDL-pws-V02-NL 

3_4 Gevoeligheid voor wijziging van uitgangspunten 
De mengzonetoets is uitgevoerd op basis van de huidige ontwerpuitgangspunten van de bio

energiecentrales. Aanpassingen in het ontwerp kunnen mogelijk tot andere uitgangspunten en 

een andere lozingssituatie leiden. Om de gevoeligheid voor wijzigingen in het ontwerp te bepalen 

zijn een aantal situaties doorberekend: 

• Verandering van delta T van het koelwater bij een gelijkblijvend lozingsdebiet 

• Verandering van het lozingsdebiet bij gelijkblijvende delta T van het koelwater 

Deze beknopte gevoeligheidsanalyse is bedoeld om een indicatie te geven hoe de voorgenomen 

koelwaterlozing zich verhoudt tot de ruimte die de CIW beoordelingsmethodiek hiervoor biedt. 

Verandering van delta T 

Onderstaande grafiek toont de relatie tussen de temperatuurtoename van het koelwater tijdens 

het koelproces (delta T koelwater) en de omvang van de mengzone. De situatie is bij 

gelijkblijvend lozingsdebiet en gelijkblijvende achtergrondtemperatuur van het oppervlaktewater. 

Relalle delta T koelwaler en mengzone 
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Uit de grafiek blijkt dat de temperatuurtoename van het koelwater tijdens het koelproces in theorie 

op kan lopen tot meer dan 80 ·C (de lozingstemperatuur is dan meer dan 100 ·C), voordat het 

mengzonecriterium van 25 % wordt overschreven. 

In dat geval is de voorverwarming van het oppervlaktewater 1,78 ·C en de directe bijdrage aan de 

opwarming van het watersysteem als gevolg van de geprojecteerde koelwaterlozing 1,11 ·C. 

Daarmee wordt binnen het gestelde 3 ·C opwarmcriterium voor het watersysteem gebleven, maar 

wordt de 28 ·C temperatuureis juist overschreden. 

Verandering van het lozingsdebiet 

Onderstaande grafiek toont de relatie tussen het lozingsdebiet van het koelwater en de omvang 

van de mengzone. De situatie is bij gelijkblijvend lozingstemperatuur (40,2 ·C) en gelijkblijvende 

achtergrondtemperatuur van het oppervlaktewater. 

Relatle debiet koelwaterlozlng en mengzone 
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De grafiek geeft aan dat het debiet van de koelwaterlozing in theorie kan toenemen tot ruim 

50.000 m3 per uur, voordat het mengzonecriterium van 25 % wordt overschreven. Overigens 

moet volgens de CIW beoordelingsmethodiek zoveel mogelijk gestreefd worden naar beperking 

van het onttrekkings- en lozingsdebiet zodat schade aan het ecosysteem zoveel mogelijk 

voorkomen wordt. 
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In deze situatie wordt de onttrekkingsrichtlijn (10 % van het afvoerdebiet) die door Rijkswaterstaat 

is aangegeven niet overschreden (want is dan 7,7 %). Ook gezien de te verwachten ecologische 

gesteldheid van het Zeehavenkanaal betekent dit dat van een dergelijke onttrekking geen 

significante effecten op het ecologisch watersysteem te verwachten zijn. Opgemerkt moet 

worden dat de finale beoordeling of een dergelijke onttrekking al dan niet acceptabel is, door de 

waterbeheerder dient te worden gemaakt waarbij ook het cumulatieve effect van aile 

onttrekkingen aan het Zeehavenkanaal zal worden beoordeeld. 

In het geval van een lozingsdebiet van 50.000 m3 I uur is de vooropwarming van het 

oppervlaktewater 1,72 'C en de directe bijdrage aan de opwarming als gevolg van de 

geprojecteerde koelwaterlozing 1,04 ·C. Daarmee wordt juist binnen het gestelde 3 ·C 

opwarmcriterium voor het gehele watersysteem gebleven. Ook de 28 ·C eis wordt in dat geval 

net niet overschreden. 
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4 Conclusie 

In deze rapportage is de thennische lozing van koelwater voor twee te bouwen bio

energiecentrales in Delfzijl beoordeeld. Op basis van de uitgangspunten die in deze rapportage 

zijn gehanteerd kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

• Voor de ecologische gesteldheid van het Zeehavenkanaal in relatie tot de voorgenomen 

onttrekking zijn geen significante nadelige gevolgen te verwachten. Vanuit de 

onttrekkingstoets uit de CIW beoordelingssystematiek gezien is de koelwaterlozing derhalve 

acceptabel 

• De ecologische gesteldheid van de Oosterhornhaven is dusdanig dat ook hier geen 

significante nadelige gevolgen te verwachten zijn. Door het Waterschap Hunze en Aa's wordt 

echter aangegeven dat onttrekking aan dit water in de zomermaanden niet gewenst is 

• De voorgenomen koelwaterlozing overschrijdt de 25 %-norm voor de mengzone uit de CIW 

beoordelingssystematiek niet in geval van lozing op het Zeehavenkanaal. Vanuit de 

mengzonetoetsing uit de CIW beoordelingssystematiek gezien is de koelwaterlozing derhalve 

acceptabel 

• in samenhang met de overige warmtelozers op het Zeehavenkanaal bedraagt de maximale 

opwanning van het watersysteem 1,15 ·C. De maximaal toegestane opwanning van het 

watersysteem (3 ·C) wordt niet overschreden. De warmtelozing is op basis van de CIW 

beoordelingssystematiek acceptabel 

• Verwacht mag worden dat eventuele wijzigingen of veranderingen in het ontwerp van de bio

energiecentrales vanuit de koelwateroptiek niet direct tot knelpunten hoeven te leiden; de 

CIW beoordelingssystematiek biedt in de huidige omstandigheden ruimte voor aanpassing of 

wijziging van de ontwerpuitgangspunten. In geval van veranderende ontwerpuitgangspunten 

mag verwacht wordt dat de maximale opwanning van het watersysteem de beperkende factor 

zal zijn voor de ruimte die hierin op dit moment aanwezig is 
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I BtJlage 18. I~PC~rtchtltJai 

18. 1. Checklist BREF -LCps 

Intern transport veilig en 
bovengronds 

De valhoogte bij het lossen van brandstoffen bij 
anvoer per trein en vrachtauto is zeer beperkt. 

aanvoer per schip geldt een losinstructie dat 
ale valhoogte aangehouden moet worden. 

V~~r intern transport zullen transportbanden 
gebruikt worden in veilig, open gebieden boven de 
grond. V~~r het kruisen van wegen kan incldenteel 
gebruikt gemaakt worden van ondergrondse 
banden in een toegangbare ul. 

De aard van de te transporteren biomassa is 
dusdanig dat er in de afgesloten ruimtes van de 
transportbanden (bijna) geen stof zal opwervelen; 
de noodzaak af te zulgen vervalt. 

Idoet: het intern transportsysteem wordt taylor
de ontworpen op de nieuwe situatie 

Ontwerpen volgens standaard normen. 

afgezogen via De aanwezige silo's worden geventileerd. Lucht 
wordt door filters geleid of hergebruikt in proces. 

Opslag van vaste 
brandstof op verh.arding, 
in combinatie met 
bezinking van afstromend 
water 

Overvulbeveiliging op 
tanks 

Gas- en 
olietransportleidingen 

Rook- en/of vuurdetectie 
systeem 

De opslag vindt binnen plaats in de centrale 
opslaghal waardoor er geen sprake is van 
afstromend hemelwater. Vocht en water uit 
biomassa wordt opgevangen en vaste delen zullen 
bezinken in een bezinktank. 

Tanks zullen worden voorzien van een overvul
beveiliging. 

Er zijn enkel gasolieleidingen aanwezig. Bij het 
opstarten van de ketels wordt er een lektest 
uitgevoerd. De leidingen worden volgens vigerende 
normen ontworden en aangebracht. 

Branddetectievoorzieningen worden verspreid op de 
gehele inrichting voorzien. Dit wordt in later 
stadium met brandweer definitief afgestemd en 
vastgelegd in het brandpreventie plan. 

Aardgaslekdetectiesysteem Niet van toepassing omdat er geen gebruik wordt 
gemaakt van aardgas. 

Gebruik van 
expansieturbines 

Niet van toepassing omdat er geen gebruik wordt 
gemaakt van aardgas. 

5 Emissies in de BREF zijn gerelateerd aan zuurstofpercentage van 6%. 

MER BIO-ENERGIECENTRALES METALPARK TE DELFIIJL 
BIJLAGEN 
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Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Niet van toepassing 

Niet van toepassing 
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Voorverwarming Verbrandingslucht zal worden voorverwarmd . 
verbrandingslucht 

Opslag NH3 onder druk NH3 (gas) onder druk wordt niet gebruikt. Wei zal 
er een 25% oplossing NH3 worden gebruikt 
(NH4(OH)) wat binnen de BREF LCP als minder 
riskant wordt beschouwd. De opslag van de NH3-
oplossing zal conform de vigerende regelgeving 
plaatsvinden (PGS 12). 

Mixen van brandstof ter Het is standaard dat brandstoffen vooraf gemengd 
voorkoming van worden. 
piekemissies 

Reiniging van vloeibare Het bedrijfsmatig gebruik van vloeibare 
brandstoffen brandstoffen wordt niet voorzien. Ten behoeve van 

de opstart van de installatie wordt gasolie gebruikt 

Stookolievoorbehandeling Er zal gebruik gemaakt worden van gasolie en niet 
van stookolie . 

Opwekken van warmte Uit de verbrandingswarmte van de brandstoffen 
wordt stoom opgewekt voor de productie van 
elektriciteit. Op korte termijn zal geen restwarmte 
benut worden. Gedeeltelijke voorzieningen voor 
toekomstige de levering van warmte worden wei al 
getroffen. 

Netto thermische 
efficientie 20-30% 

Elektrostatisch filter of 
doekenfilter als 
stofred uctietech n iek 

Stofemissies van 5-20 
mg/mo3 

Verwijderingsmethode van 
zware metalen 

(Ver)laag(d) S02-gehalte 
van de brandstof 

Gerichte 
rookgasontzwaveling 

SOremissies van 150-250 
mg/mo3 

Prima ire maatregelen ter 
voorkoming van 
thermische NO. 

Bruto elektrisch rendement bedraagt 34%. Netto 
elektrisch rendement is 30,7%. 

De bio-energiecentrale wordt uitgerust met een 
doekenfilter. Een doekenfilter kenmerkt zich door 
het hoogste stofverwijderingsrendement. 

De maximaal toegestane stofemissie onder 
representatieve bedrijfsmatige omstandigheden 
bedraagt 5 mg/ m3o. 

ESP of doekenfilter zijn beide methodes voor de 
verwijdering van zware metalen, waarbij 
doekenfilter de voorkeur heeft door hoogste 
verwijderingsrendement. Doekenfilter zal worden 
toegepast. 

De schone biomassa zal reeds een zeer laag 
zwavelgehalte hebben. 

Kalk wordt in rookgas ge"fnjecteerd voor reductie 
S02 

De zwavelemissies zullen ruimschoots aan deze 
emissienorm voldoen. 

Primaire maatregelen, zoals het toepassen van 
primaire en secundaire verbrandingsluchttoevoer en 
recirculatie van rookgas, worden allen benut. 

Voldoet 

Niet van toepassing 

Voldoet 

Niet van toepassing 
bij normale 

bedrijfssituatie 

Niet van toepassing 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 
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Secunda ire, 
nageschakelde, technieken 
om NOx te verwijderen uit 
de rookgassen. 

NOx-emissles van 150-200 
mg/mo3 

CO-emissie beperking 

CO-emissies van 50-250 
mg/mo3 

Continu meten van stof-, 
S02 en NOx emissie 

Er wordt gebrulk gemaakt van een Niet-katalytische 
DeNOx-reactor (SNCR) waardoor gestelde 
emissienormen rUimschoots gehaald kunnen 
worden. 

De bio-energiecentrale zal een verwachte NOx-
emlssiewaarde hebben die onder deze norm valt. 

De wervelbedtechnologle voor verbranding heeft 
van nature een lage CO-emissie. Tevens wordt aan 
goede bedrijfsvoering voldaan. 

Verwacht wordt een CO-emissie van 50-75 mg/m3 

voor circulerende 
wervelbedverbrandingstechnologie. 

De installatie wordt uitgerust met continue 
meetapparatuur 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Beperking van run-off door Er Is geen sprake van run-off. Nlet van toepassing 
middel van behandeling en 
hergebruik 

Er is geen sprake van afvalwater afkomstig uit de Niet van toepassing 
rookgasreiniglng. 

Er is een koelwaterstudie uitgevoerd. De thermische Voldoet 
belasting levert geen belemmering op voor het 

milieu. 

Hergebruik van reststoffen Voldoet 
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18.2. Checklist BREF·WI 

vander.~:. ri5I~~':~~f~tdd\·(~~:~~ ~r~~~) '-!>-i: .~ ~tedIi'a 1fanult ~~'tai .... ....r. /,~f.:ijg~ " ", ';~ .~ .. : .... ~: ·?~~~{~rft~~~! '1 ~iJ· 2':".'5.': ~ ~~ . . ".'tnciMretlon ,:. 
Generale BAT voor alle afvalverbrandingsinstaUaties 

1. ontwerpen van de De installaties worden specifiek voor de Voldoet 
installatie specifiek richten op 
~e te verbranden afvalstof 

verbranding van blomassa ontworden 

2. Uitvoeren van goed De inrichting zal net en ordentelijk worden Voldoet 
huishouden binnen de gehouden. Goed hulshoud maatregelen zullen 
inrichting worden gehanteerd 

3. uitvoeren preventief Onderdeel van degelijks en periodiek Voldoet 
pnderhoud en interne onderhoudsprogramma 
Inspecties van materiaal en 
installaties 

~ . Kwaliteitscontrole van Voordat een partij biomassa wordt geaccepteerd Voldoet 
binnen komend materlaal ondergaat deze een ingangscontrole (acceptatie 

beleid) 

5. minimaliseer ris ico's van De opslag van biomassa is zo ingericht dat er geen Voldoet 
het vrijkomen van vervuilende componenten vrij kunnen komen 
Ivervuilende componenten 

6. reguleer de tijdsduur van De opslag zal maximaal 1 jaar bedragen Voldoet 
opslag 

7. be perk de emissie van geur De op- en overslag van materiaal wordt zoveel Voldoet 
mogelijk verdekt uitgevoerd en de 
verbrandingsgassen worden op een grote hoogte 
geemitteerd. Daarnaast bevinden geen 
geurgevoelige objecten in de directe omgeving . 

8. gescheiden opslag van Afvalstoffen met een sterk verschillende fysische Voldoet 
afvalstoffen en chemische eigenschappen worden gescheiden 

opgeslagen 

9. etiketteer de soorten afval De afvalstoffen worden "gelabeld" opgeslagen Voldoet 

10. beschik over een In overleg met de brandweer wordt er een Voldoet 
brandpreventieplan preventie/afvalplan opgesteld 

11. mengen en V~~r verbranding wordt de biomassa indien nodlg Voldoet 
voorbehandelen afvalstoffen doorbehandeld 

12. verwijder herbrulkbare De inrichting zamelt geen metalen in Voldoet 
metalen 

13. visueel toezicht bij op- en Per shift wordt minimaal lx en zogenoemde Voldoet 
overslag nachtronde over het terrein gelopen. 

14. minimaliseer het De brandstof toevoer gebeurt vanuit gesloten Voldoet 
aantrekken van valse lucht in dagtanks. Hierdoor wordt het aan trekken van 
de verbrandingskamers via valse lucht geminimaliseerd. 
afvalverlading naar de 
verbrandlngskamers 

15. gebruik flow modelling bij De inrichting is volgens moderne technieken Voldoet 
het ontwerp om een optimale ontworden . 
situatie te ontwerpen 

16. mlnimaliseer emissies De emissies van de inrichting zijn geminimaliseerd Voldoet 

17. identificeer de controle De verbrandingscondities zijn in het ontwerp Voldoet 
f ilosofie van de geoptimaliseerd 
verbrandingscondltles 

18. optimaliseer De verbrandingscondities zijn in het ontwerp Voldoet 
verbrandingscondities geoptimaliseerd 



r 
evelop 

r"' . - •. ~ C', -. - '" " ,"-' " •••• -~----.-= -~ .. --- r. '.JJ..;o p.-' --!.,:_ ... :..a_,_~, ,:.-".----.,....;" _ ;I-,.--...-:--"'-·'.," ..... ~ .... ~,...l ........ j.~ ..... - ...... ....-...-.-.( ... - ,""~"Lt''';;"1.i_'·i' 4"":'r.:.t-{i·~· , .. ~ -.,', 
.. oJ " '::... ',II"" 'l. :., "·4 I'. - ~~ _~ ; .. ...: .:,"1 .,:.I,~ .j:' 1" ,."... :~I: ... ; :::Ll.I.J~J ""'-" :,1'~. ~ : ... ",:-;. ,:,~( " r ..... -... ',"""" ~ ..... '-1 ~ , .--,-,,, ., 0-;-"'" ~ ..:~ r.:' ~"") ; " . -, , ~ .• t: .j=. " l' - ,.:L.'):.I,~-,,,,, . 

- I ,. • •• -I I . ,~ .. • 4 . - .. ,.. • , .. 
_l~ ~ 

19. gebruik Zullen opgenomen worden in bedrijfsprocedures 
Ibedieningsvoorschriften als voor personeel. 
~especlficeerd in Art. 6 van 
~irective 2000/76 

20. voorverwarmen van Dit wordt toegepast 
lVerbrandingslucht 

21. gebruik hulp branders Er zijn gasolie gestookte opstart branders aanwezig 

22. gebruik warmte van nabij 
~e oven en oven isolatle 

Warmte wordt gebruikt 

23 . pas juiste verblijftijd en De verblijftijd en temperatuur is voldoende om een 
emperatuur toe voor een stabiele eo en voe emissie te garanderen 

lage eo en voe emissie 

24. vermijdt de productle van Aile biomassa wordt verbrand 
afvalstoffen (vergassing en 
pyrolyse) 

25. voorkom operationele Bij het ontwerp is hier aandacht aan besteed 
tproblemen als gevolg van 
kleefachtig vliegas in de 
ketels/warmte wisselaars 

26. optimaliseer de overall Het proces is als optimaal proces ontworpen 
~nergie efficiency 

27. sluit lange termijn De Inrichting is niet aangesloten op derden en 
\..ontracten af met de gebruikt vrijwel alles zelf 
afnemers van stoom en 
warmte 

28. locatie van de onderdelen Bij het ontwerp is hier aandacht aan besteed 
~an de installatie optimaal ten 
~pzichte van elkaar 
ontwerpen/vaststellen 

29. optimaliseer het De installatie is ontworpen voor de opwekking van 
energieopwerkingsproces energie 
indien van toepassing 

30. de selectie van de turbine De installatie is ontworpen voor de opwekking van 
is gebaseerd op het energie energie 
en warmte regime en de 
elektrische efficiency 

31. minimallseer de druk van De installatie is ontworpen voor de opwekking van 
de condensor bij nieuwe of energie 
ge-upgrade installaties 

32. minimaliseer het Bij de bouw zal gebruik worden gemaakt van 
energieverbruik van de energie zuinige apparatuur 
installatie 

33 . indien nodig pas optimale De koelsystemen zijn specifiek voor de inrichting 
koelsystemen toe ontworpen. Zie ook BREF koelsystemen 

34. reduceer stof ophoping in Stofophoping in boiler en ketel wordt voorkomen 
~e boiler door zand in wervelbed zien zandstralend effect 

heeft en toepassen van stoomblazen 

35. pas een overall De installatle is voorzien van stoffilters, DeNox-
~fgasbehandelings-installatie installatie etc. De emissies voldoen aan de 
oe vigerende Nederlandse wetgeving en aan de 

waarden genoemd In de tabel 5.2 van de BREF 

36. Bij het ontwerpen van de De afgasbehandelingsinstallatie is specifiek voor de 
~fgasbehandelingsinstallatie inrichting ontworpen 
houdt rekening met design 
parameters 

~7, houdt rekening met de De afgasbehandelingsinstallatie is specifiek voor de 
pntwerpparameters uit tabel 
~ .3 van de BREF 

inrichting ontworpen 
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38. vermeid de toepassing Er worden doekenfilter toegepast Voldoet 
van zakkenfilters 

39. reductie van het De afgasbehandelingsinstallatie is specifiek voor de Voldoet 
grondstoffenverbruik en de inrichting ontworpen 
afvalstoffenproductie van de 
afgasbehandelingsinstallatie 

40. Pas een DeNox installatie De installatie wordt voorzien van een DeNox Voldoet 
oe 

41. reduceer de De afgasbehandelingsinstallatie is specifiek voor de Voldoet 
productie/emissie van inrichting ontworpen 
PCDD/F 

142. Ais natte Er worden geen natte reinigingstechnieken Niet van 
reinigingstechnieken worden toegepast toepassing 
oegepast, voer dan een 

onderzoek naar memory 
effect van dioxines 

43. Ais re-burn van Wordt niet toegepast Niet van 
rookgasreinigingresiduen is toepassing 
voorzien dan voorzieningen 
treffen om ophoping van kwik 
e voorkomen. 

44. Controle van Er worden niet aileen natte reinigingstechnieken Niet van 
kwikemissies als aileen natte toegepast, ook actief koolinjectie en kalk injectie toepassing 
reiniging wordt toegepast 

45. Controle van Er wordt actief koolinjectie en kalk injectie Voldoet 
kwikemissies bij toepassing toegepast 
van semi-natte en droge 
rookgasreinigingsinstallaties 
door o.a actief kool 

46. optimalisatie van Het waterverbruik is geoptimaliseerd en wordt Voldoet 
recirculatie en hergebruik van hergebruikt. 
afvalwater 

47. gebruik van gescheiden De inrichting beschikt over gescheiden rioolstelsels Voldoet 
rioolstelsels 

~8. aandachtspunten bij natte De afgasbehandelingsinstallatie is specifiek voor de Voldoet 
rookgasreinigingsystemen inrichting ontworpen 

~9. verbeter afval burn-out Bij het ontwerp is hier aandacht aan besteed Voldoet 
(zie 46.1. 

50. scheid bodem-as, De assen worden gescheiden opgevangen en Voldoet 
rookgasreinigingresidu en verwerkt. 
~Iiegas 

~ 1.verzamel vliegas van een Niet van toepassing Niet van 
pre stofstap toepassing 

52. scheid metalen uit de In de ingaande stroom is geen metaal aanwezig Niet van 
bodem-as dus ook niet in de bodem-as. De biobrandstoffen toepassing 

worden voor overslag naar de dagtanks ontdaan 
van metalen. 

~3. behandeling van bodem- Bodemas hoeft niet verkleind of gebroken te Voldoet 
fls voor zover noodzakelijk is 1Norden en hoeft geen behandeling te ondergaan 

i"oor verdere verwerking 

54. behandeling van Residue hoeft geen behandeling te ondergaan voor Voldoet 
rookgasreinigingresidu verdere verwerking 

55. geluidsbeperkende De installatie wordt zo ontworpen dat deze Voldoet 
~oorzieningen Inpasbaar is in het zone model 

~6. implementeer een Er zal een milieuzorgsysteem worden opgezet Voldoet 
milieuzorgsysteem 

5.2 BAT voor verbranding van huishoudelijk afval Niet van 
toepassing 



Aan beide bepalingen wordt voldaan 

Met gebruik van stoomnet wordt aan de 
betreffende bepallngen voldaan 

Het elektrisch verbruik is lager dan indicatieve 
waarden 

. het drogen van het slib is Het slib wordt in "droge" toestand aangeleverd en 
iet benodigd voor verbranding gemixed met andere 

biobrandstoffen . 

. 6 BAT voor verbranding van ziekhuisafval 

MER BIO-ENERGIECENTRALES METALPARK TE DELFZIJL 
BIJLAGEN 

evelop 

Voldoet 

Voldoet 

Voldoet 

Niet van 
toepassing 

Voldoet 

Voldoet 

Niet van 
toepassing 



evelop 

18.3. Checklist BREF-WT 

4. zorg voor een goede 
relatie met de 

Iproducent om ervoor 
zorgen dat het afval van 

e kwaliteit is 

5. zorg te aile tijde voor 
voldoende personeel 
binnen de inrichting 

beschlk over voldoende 
kennis over de binnen 
komende afvalstromen 

14. zorg ervoor dat niet 
renigbare afval stromen 

nlet bij elkaar kunnen 
komen 

15. beschik over een 
verbetersysteem voor 
afvalverwerking 

De Inrichtlng is voornemens om een gecertificeerd Voldoet 
mllieuzorgsysteem volgens ISO 14001 op te zetten 

In de Wm aanvraag zijn de activlteiten van de Voldoet 
inrichting beschreven. 

V~~r de start up zal de Inrichting over dergelljke Voldoet 
procedures beschikken. In samenwerking met de 
brandweer wordt een nood/aanvalplan opgesteld 

rr"ntr"rf-.,n wordt de minimum kwalitelt van het Voldoet 
vastgelegd 

nen de inrichting zullen voldoende Voldoet 
rsoneelsleden zijn om de inrichting op een juiste 

ier te bedrijven. 

personeel zal worden getraind in het herkennen Voldoet 
verwerken van de binnenkomende afvalstromen 

beschikt over een voor acceptatie Voldoet 

beschikt over een voor acceptatie Voldoet 

afvalstroomspecifieke Voldoet 

beschikt over facilitelten om Voldoet 
geaccepteerde partijen 

worden periodiek verricht Voldoet 

rnE>IP'IIpr-::Inciers en afnemers van afvalstoffen Voldoet 
een systeem opgezet 

mixen van de verschillende afvalstromen tot de Voldoet 
nste brandstofmix vindt volgens vaste 

ures plaats. 

specifieke stromen voor BEC-1 en BEC-2 worden Voldoet 
scheiden verwerkt en opgeslagen 

Niet van 
toepassing 
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~ 
16. beschik over een De inrichting beschikt over een 
ongevalsmanagement plan nood/calamiteitenplan 

17. beschik over een Eventuele incidenten en uitgevoerde actie zullen 
incidenten logboek worden opgenomen in het milieulogboek 

18.beschik over een De inrichting is qua geluid inpasbaar binnen de 
geluid- en trillingen geluidzone. Trillinghinder bij trillingsgevoelige 
management plan objecten zal niet optreden 

19.verlaten van de Bij het beeindigen van de bedrijfsmatige activiteit 
Inrichting zal de locatie op een mllieuverantwoorde wijze 

worden verlaten 

20.houd een registratie ten Aile relevante bedrijfsmatige parameters worden 
aanzien van de gereg istreerd 
energiestromen bij 

21. verbeter continu de Daar waar mogelijk zal de efficiency worden 
energieefficiency verbeterd, o.a. door good housekeeping 

22. voer een interne Benchmarking zal periodiek worden uitgevoerd 
benchmarking uit voor 
BAT-item 1k 

23. onderzoek de 
mogelijkheid voor het 
gebruik van afval als ruw 
materiaal voor de 
behandeling van ander 
afval 

24. Opslag en behandeling iAl het afval wordt locatle specifiek opgeslagen en 
behandeld 

25. geschieden opslag van ~Ioeistoffen worden volgens de vigerende (PGS) 
vloeistoffen richtlijnen opgeslagen 

26. Label vaten en Pijpleidingen en opslagvoorzieningen worden 
pijpleidingen gelabeld 

27. neem maatregelen Diverse maatregelen worden genomen om 
tegen eventuele problemen problemen zoals broei te voorkomen 
a.g.v. opslag van afval 

28. zorg voor systemen en Er zullen meerdere organisatorische en fysieke 
procedures voor het veilig systemen aanwezlg zljn dat een veilig bedrijven van 
bedrijven van de inrichting ~e inrichting garandeert 

29. Activiteiten plaats ~I het personeel wordt getraind en is gekwalificeerd 
laten vinden onder toezicht voor de bedrijfsmatige activiteiten binnen de 
van gekwalificeerd Inrichting 
personeel 

30. zie BAT 14 

31.afval in containers AI het afval komt in bulk aan 

32.neem maatregelen om De handelingen vinden zoveel mogelijk plaats onder 
emissies naar de lucht een overkapping 
tijdens het behandelen van 
afval te voorkomen 

33.behandel brand bare Binnen de inrichting wordt alien met de afvalstof 
vluchtige afvalstoffen vast biomassa gewerkt 
onder een inerte atmosfeer 

34. wasprocessen Er vinden geen wasprocessen plaats 

35. beperk het open Binnen de inrichting wordt allen met de afvalstof 
hebben van tanks, vaten, lVast biomassa gewerkt 
etc. 

36. gesloten Binnen de inrichting wordt allen met de afvalstof 
extractiesysteem vast biomassa gewerkt 
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37. geschikt Binnen de inrichting wordt allen met de afvalstof Niet van 
extractiesysteem vast biomassa gewerkt toepasslng 

38. juist bedienen en De activlteiten en het onderhoud van materiaal Voldoet 
onderhouden van vindt volgens vaste procedures plaats 
materiaal 

39.Scrubber voor het Binnen de inrichting wordt allen met de afvalstof Niet van 
wassen van anorganlsche vast biomassa gewerkt toepassing 
gassen 

40.lekdetectie en herstel Relevante onderdelen van de inrichting zijn voorzien Voldoet 
procedures van lekdetectiesystemen. Daarnaast zijn er 

procedures om onvoorziene spills op te ruimen en 
materlaal te herstellen 

41. lucht emissies van VOC Emissies van VOC en stof voldoen aan de gegeven Voldoet 
en stof waarden 

42 . waterbesparing Het waterverbruik is geminimaliseerd Voldoet 

43. beschik over De Inrichting beschikt voor het lozen van afval Voldoet 
procedures om ervoor te water over een Wvo-vergunning. Aile lozingen 
zorgen dat aan de zullen voldoen aan de vereisten 
afvalwater specs wordt 
voldaan 

44. vermeid by-pass van Er vindt geen afvalwaterbehandeling plaats Niet van 
afvalwater langs het toepassing 
behandelingsysteem 

45/46. verzamel/scheid Er is een gescheiden hemelwaterafvoer, zie Voldoet 
verontreinigd hemelwater riooltekening 

47/48. beschik over een ~oor lozing wordt het water gecontroleerd indien Voldoet 
(calamiteiten) opvang ~aar aanleiding voor is 
voorziening voor 
regenwater en spills . Zorg 
voor gecontroleerde afvoer 

49. maximaliseer het het Ketelwaterspui wordt in het eigen proces gebrulkt Voldoet 
gebruik van behandeld 
afvalwater en regenwater 
in de installatie 

50 . dagelijkse controle van Controles volgens voorschriften van Rijkswaterstaat, Voldoet 
het effluent Wvo vergunning 

51. identificeer afvalwater Er zijn geen van dergelijke stromen aanwezig Niet van 
dat mogelijk gevaarlijke toepassing 
stoffen bevat 

52. installeer een Er is geen afvalwaterbehandelinginstallatie binnen Niet van 
geschikte de inrichting toepassing 
zuiveringstechniek 

53. optimaliseer het proces Er is geen afvalwaterbehandelinglnstallatie binnen Niet van 
en verbeter de de inrichting toepassing 
betrouwbaarheid van de 
zuivering 

54 . identificeer de Er Is een emissie-/immissietoets volgens uitgevoerd Voldoet 
belangrijkste chemische aan de hand van de ABM. hieruit is naar voren 
componenten en gekomen dat er geen significante effecten voor het 
onderzoek de effecten van bppervlakte water zijn . 
lozing 

55. Afval water aileen Er is geen afvalwaterbehandelinginstallatie binnen Niet van 
lozen na inspectie ~e inrichting toepassing 

56. voldoen aan Lozingen en maximale concentraties volgens Voldoet 
emissieparameter (zie woorschriften van Rijkswaterstaat, Wvo vergunning 
document) 

57. zie BAT 1,3 en 22 
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58. maximaliseer het 
hergebruik van 
herbruikbare emballage 

59. hergebuik emballage 
indien dit nog kan 

60. houd een afstoffen 
boekhouding bij 

61. hergebruik afval als 
grondstof voor een ander 
proces 

62/63/64 
Bodembeschermlng 

5.2 

Voldoet 

(afval)stromen worden Voldoet 

inkomende biomassastromen (afval) wordt Vt\If1t\,~t" 

ebruikt als brandstof voor de installatie 

Ie activiteiten hebben, overeenkomstig de \lnlnn'~r 
ederlandse Rlchtlijn Bodembescherming een 
rwaarloosbaar bodemrislco 

evelop 

Biologische behandeling ; Fysische/chemische behandeling ; Hergebruik van 
Niet van 
toepassing 

afvalstoffen 

117. relatie met brandstof 
ebruiker 

118. beschik over een 
kwaliteitssysteem om de 
eigenschappen van de 
brandstof te garanderen 

119. produceer brandstof 
specifiek voor een afnemer 

120/121. product van 
brandstof op basis van 
gevaarlijk afval 

122. visuele inspectie van 
binnen komend afval 

123. scheid metalen van 
de binnen komende 
afvalstroom 

124. verwljder plastic uit 
de afvalstroom 

125. gebrulk geschikte 
apparatuur om de 
biobrandstof te maken. 

126, 126, 128, 129, 130 
gevaarlijk afval eisen 

brandstof wordt binnen de inrichting gebruikt Voldoet 

stof wordt blnnen de Inrichting gebruikt en voldoet 
gemaakt volgens vaste mixrecepturen 

e brandstof wordt binnen de inrichting gebruikt 

inrichting beschikt over acceptatie procedures 

eta len worden uit de stromen verwijderd 

Voldoet 

Niet van 
toepassing 

Voldoet 

binnen komende biomassa mag nagenoeg geen Niet van 
bevatten. Plastic vormt geen bedreiging voor toepassing 

ndingsproces. 

en ontworpen v~~r de Voldoet 

Niet van 
toepassing 
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18.4. Checklist BREF-CVS 

overall energle Eventueel restwarmte levering naar omliggende Voldoet 
van het industrie staat nog steeds open. Verder geen 

1 "'''''AI~.vvinnsproces eerst en mogelijkheden. Power generation is in de BREF 
mogelijkheden voor en speciale toepassing waar vooral ook gelet 

hergebruik warmte alvorens op de efficiency van de energieopwekking. 
koelmethoden te 

n. 

Op ge~ied van energie- Er Is gekozen voor "once-through" koelsysteem. 
efficiency is "once-through" 
systeem BAT 

beschlkbaarheld water voor fnname en ontvangend 
nn.n .. ,v/;.I.+."W.:otl"" voor lozlng 

Voldoet 

Bij grote hoeveelheden Open koelsysteem wordt toegepast, reci rculatie doet 
benodigde koeling en wordt voorkomen door keuze van diepgelegen 
warmte van laag niveau (10 Innamepunt en hoger gelegen lozingspunt met een 

25 C) is een open grote tussenl1ggende afstand. 
koelsysteem BAT. 
Vermijd recirculatie bij 
innamepunt bijvoorbeeld 
door in name in diep water 
onder de mengzone 
gebruikmakend van 
eventuele 
temperatuursstratificatie . 

van 

Beperken van schaarse Water wordt onttrokken uit Zeehavenkanaai en er VOI(]OE~t 
rondstoffen voor koeling is geen sprake van verdrogingsgevoelig gebied in 

grondwater in Deifzijl. 
ngsgevoelig gebied . 

van hybride of Water is niet schaars In Zeehavenkanaal. 
roge koelsystemen in 
ebieden waar water 

Voidoet Iniet 
van toepassing 

Recirculerende systemen Niet gunstig vanwege nadelig effect op energie Voldoet Iniet 
inzetten voor beperking van efficiency van toepassing 

I.."oh'rn<.hr, ik. 

Ultstoot van warmte zal energie efficiency en goede locatie laat het Voldoet Iniet 
blnnen de loka le situatie dat er gekozen is voor "once-through" van toepassing 
bekeken moeten worden. In systeem. 
sommige gevallen koeltoren 
beter maar dit moet 
afgewogen worden tegen 
iagere energie-efficiency 
van koeltoren. 

van de hoeveelheld meegesleepte dleren: Constructle en 
rekenlng houdend met blotoop 

in toegepast 
worden n""",nt·lm» . 

systeem, Idoet 
en 
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oppervlaktewater om een beperkt tot 0,2 m/s. Verder wordt thermoshock 
goed ontwerp voor het oegepast om aangroei te bestrijden. 
innamewerk te kunnen 
maken; 
Optimalisatie van 
watersnelheden in het 
inlaatkanaalsysteem, 
voorzover relevant, om 
sedimentatie en aangroei te 
beperken. 
Constructie 
visbeschermingsmaatregele 
n hangt af van lokale 
situatie. 

Terugdrlnglng van de ultstoot van chemlsche stoffen In water: cor rosie en J 
/ekkages voorkomen 

V~~r natte koelsystemen: Titanium condensor en gecoat koolstofstaal Voldoet 
Selectie geschikt materiaal Door doorstroomsnelheid worden stagnante zones 
koelsysteem op basis van vermeden. 
corrosiviteit product en 
koelwater; 
Stagnante zones in het 
systeem vermijden; 
Warmtewisselaars (buizen 
en ' shell'): Bij sterk 
vervuilende media: 
koelwater door bUizen, 
medium buitenkant 

Condensors van Condensors van energiecentrales: titanium Voldoet 
energiecentrales: condensor wordt toegepast welke gereinigd zal 
Gebruik van titanium in worden met een schuimballen systeem. 
condensors met zout of brak 
water; 
Automatisch mechanisch 
schoonmaken van 
condensors (schuimballen of 
borstels); 

Condensors 
warmtewisselaars: 

en Bij het ontwerpen van de systemen is/wordt Voldoet 
hiermee rekening gehouden. 

Watersnelheden in 
condensors van minimaal 
1,8 m/s voor nieuwe 
systemen of minimaal 1,5 
m/s voor retrofit systemen; 
Watersnelheden in 
warmtewisselaars minimaal 
0,8 m/s. 
Gebruik van filters ter 
voorkoming van verstoppen 
condensors en 
warmtewisselaars. 

Doorstroom koelsystemen: Bij het ontwerpen van de systemen is/wordt Voldoet 
Gebruik glasvezel, gecoat hiermee rekening gehouden. 
beton of gecoat Zie eerste bullet, natte koelsystemen: titanium 
kooistofstaal voor condensor en gecoat koolstofstaal. 
ondergrondse systemen. 
Gebruik titanium of een 
hoge kwaliteit RVS voor 
buizen en 'shell' 
warmtewisselaars in een 
hoog corrosieve milieu. 
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Ook al worden geen Is niet van toepassing. Niet van 
chemicalien gebruikt voor toepassing 
het voorkomen van 
macrofouling (aangroei van 
mosselen e.d.) dan nog 
kunnen additieven nodig 
geacht worden ter 
voorkoming van corrosie en 
ter voorkomlng van scaling 
(ketelsteenvorming). 
Hiervoor is aandacht nodig 
en een tijdige specificatie . 

Terugdrlnglng van de ultstoot door geoptlmaliseerde koelwaterbehandeflng 

Onderzoek naar het gedrag Bij ontwerp van koelwatersysteem zullen Voldoet 
van de diersoorten die onderzoek naar gedrag van diersoorten 
macrofouling veroorzaken meegenomen worden 
Soms afhankelijk van de 
dlersoort continue 
behandeling noodzakelijk 
(biocidedosering) 

Terugdrlnglng van de ultstoot In lucht 

Drifteliminatoren in Slaat op koeltorens, n.v.t. Niet van 
koeltorens Lijkt aileen toepassing 
relevant bij gebruik van 
koeltorens. 
In de BREF is verder geen 
BAT voor emissies naar 
lucht bepaald 

Terugdrlnglng van geluld 

Toepassing geluidsarme Ten behoeve van de aanvraag om een vergunning Voldoet 
apparatuur Geen concrete is een akoestisch onderzoek voor de gehele 
maatregelen als BAT inrichting uitgevoerd. De inrlchting wordt zo 
ge'identificeerd. ontworpen dat deze inpas- en vergunbaar is ten 

aanzien van het aspect geluid. 

Terugdrfnglng van fekkage en mlcroblologlsche rlslco's 

Voorkomen van lekken door Er wordt zo ontworpen dat lekkage voorkomen Voldoet 
ontwerp wordt en een activiteit een verwaarloosbaar 

bodemrisico heeft. In geval van lekkage dan zal dlt 
niet leiden tot verontreiniging van de bodem 
(onder representatieve bedrijfsmatige 
omstandigheden) : 
- Koelwater niet schadelijk 
- Condensaat niet schadelijk (gedestilleerd water) 
- Lekkage van koelmedlum naar stoomcyclus 
vanwege onderdruk condensor 

Regelmatige inspectie van Wordt onderdeel van bedrijfsinstructies. Voldoet 
het koelsysteem 

Beperking kans op Is met name bij koeltorens een item . In het Niet van 
voorkomen van Legionella ontwerp wordt voldoende aandacht besteed aan toepassing 
pneumophila. doorstroomsnelheden. Bovendien wordt met 

zoutwater gekoeld . 
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BREF Industriele koelsystemen (CVS) 
Een aanvulling op de checklist betreft het terugdringen van de noodzaak tot koeling 

Elsen aan proces: overall energy-efficiency 

Het terugdringen van de noodzaak tot koeling Aangezien het grondprincipe van een stoomcyclus 
is dat de stoom bij lage temperatuur en druk wordt 
gecondenseerd tot water heeft een dergelijke 
cyclus altijd een hoeveelheid koeling nodig. De 
enige methode om de noodzaak tot koeling terug 
te dringen is het energetisch rendement te 
verhagen. Het energetisch rendement wordt door 
De aanvrager gemaxlmaliseerd. Omdat het 
antwerp van BEC-1 zodanig efficient is, door het 
toepassen van voedingswatervoorverwarmers, en 
zeewaterkoeling, is het antwerp al gebaseerd op 
een zo laag mogelijke warmte afvoer. 

Dus voor het terugdringen van de koelbehoefte zijn 
met name toegepast: 

Hoge stoomcondities met hoge 
stoomtemperaturen en - drukken. 
Voedingswatervoorverwarmers, waardoor er 
een deel van de condensatie warmte van de 
stoom hergebruikt kan worden in het proces. 
Direct doorstroom koelsysteem met zeewater, 
Hierdoor kan de condensatie van de stoom bij 
een lagere temperatuur /druk plaatsvinden 
waardoor er meer van de in de stoom 
aanwezige warmte kan worden omgezet in 
elektriciteit. 

Beschouw overall energie efficiency van het Het ontwerp heeft een hoge efficiency vergeleken 
opwekkingsproces eerst en ook mogelijkheden met andere biomassa centra/es, waardoor het 
voor hergebruik warmte alvorens koelmethoden te ontstaan van restwarmte tot een minimum beperkt 
overwegen. is. 

MER BIO-ENERGIECENTRALES METALPARK TE DELFZIJL 
BIJLAGEN 

De stoomturbine is technisch voorbereid op 
levering van 8-12 bar industriele stoom zodat 
ingespeeld kan worden op het In de nabije 
toekomst aan te leggen stoomnet op het 
bedrijventerreln. 

Een economische randvoorwaarde voor het leveren 
van warmte is het van kracht zijn van een 
stimulerlngsregeling. Een Europese 
stimuleringsregeling is In voorbereiding. 

Restwarmte van condensor heeft een 
temperatuurniveau van circa 35 0C en heeft 
daarom vooralsnog geen benuttingmogelijkheden 
in het gebied. Restwarmte wordt zoveel mogelijk 
intern in de centrale benut voor gebouw
verwarming en voedingswater voorverwarming_ 
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18.5. Checklist BREF -ESB 

Voor vaste stoffen (brandstof en reststoffen) 

in de open lucht er bedrijfsmatige omstandigheden zal er geen 
~", i,;r1"on om opslag in de bUitenlucht plaatsvinden. Aileen 

te verdachte en/of onjuiste partijen worden (tijdelijk) 
opgeslagen In de buitenlucht. 

De constructie van een De opslaghal zal worden uitgerust 
opslaghal dient een ventilatie en filtersystemen. 

met adequate vmnno'r 

equate ventllatie te 
hebben; stoffilters 
kunnen 1-10 mg/m3 

doorlaten 

Het bevochtigen kan De biomassa die gebruikt wordt is weinig Voldoet 
worden overwogen als stofgevoelig. Met ventilatiemiddelen wordt 
dat de veiligheid in stofvormlng voorkomen en wordt veiligheid 
gevaar brengt afdoende gewaarborgd. Er is geen noodzaak tot 

Overslag in 
openlucht dient 
te vinden bij 
windsnelheden, 
dit mogelijk is 

vernevelen. 

de Bij de overslag van brandstoffen die aangevoerd Voldoet 
plaats worden per trein en vrachtwagen worden afdoende 

lage voorzieningen getroffen om stofverspreiding tegen 
indien te gaan. Een instructie die rekening houdt met de 

windsnelheid si niet noodzakelijk. 

Gezien het heersende klimaat in Groningen en 
onvoorspelbaarheid van aanvoer per schip is het de 
verwachting dat het niet goed mogelijk is om de 
overslag van bulkgoederen te beperken tot periodes 
met lage windsnelheden . 

Intern transport: Transport bUiten en in de transporthal vindt plaats Voldoet 
vermijdt zo veel met (overdekte) transportbanden. De interne 
mogelijk het transport logistiek is ontworpen op zo kort mogelijke 
met shovel en truck ter nsportroutes. 

rkoming van stof Enkel in geval van calamiteiten wordt brandstof 
uitgereden naar de open noodopslag met een 
shovel. 

Bij gebruik van shovels Wordt aan voldaan voor de uitzonderingsgevallen. Idoet 
trucks voor intern 

nsport gebruik 
aken van verhard 

minimale 



Beperken van de 
storthoogte bij 

vrije Er zal een lossysteem worden gerealiseerd dat Voldoet 
het specifiek ontworpen is op biomassa en rekenlng 

lossen 
brandstoffen: 

van houdt met deze ontwerpparameters. 

plaatsen van schotten 
In vulopeningen 

maatregelen om 
uitlaatsnelheid te 
verlagen 

toepassen van 
~ascades 

toepassen van 
minimale storthoeken 
Beperken van de 
stortsnelheid bij het 
lossen van brandstoffen 
door in hoogte 
verst:elbare vulleidingen, 
vulkokers of stortkokers 

Er zal een lossysteem worden gerealiseerd dat Voldoet 
specifiek ontworpen is op blomassa en rekening 
houdt met deze ontwerpparameters 

Energle efflc/~ntle 

In ontwerp van Transportbandensysteem is specifiek gemaakt op Voldoet 
transportbanden vervoeren van biomassa en houdt rekening met 
energiegebruik tot relatief lage dichtheden waardoor lage 
minimum beperken rolweerstanden gerealiseerd kunnen worden. 
(bijvoorbeeld door Motoren en transmissie worden energiezuinig 
middel van lage ontworpen 
rolweerstand) 

antwerp van de Annex 8.4 van de BREF zal worden gebruikt als Voldoet 
bandtransportsystemen grondslag voor de in detail nader te ontwerpen 
; houdt rekening met installatie 
de drift gevoeligheid 

Velflgheld 

Explosieluiken ter ap relevante onderdelen van het Voldoet 
beperking van gevolgen transportbandensysteem waar risico's m.b.t. het 
stofexplosies ontstaan van stofexplosies aanwezig zijn, worden 

voorzieningen getroffen. Deze worden afgestemd 
met brandweer. 

Voor vioeibare huipstotten 

Juiste locatie bepalen voor een Bij de locatiekeuze is rekening gehouden Voldoet 
tank Cuit de buurt van met deze bepalingen. 
wateropvang etc 
bovengrondse opslag bij 
atmosferische druk) 

V~~r vlambare en vloeibare 
gassen: opslag onder druk en 
half in grond 

De grootte van de propaan/butaan tank Voldoet 
« 5 m3

) is zeer beperkt waardoor 
noodzaak hiervoor in ander perspectief 
geplaatst wordt. De tank zal voldoen aan 
de vigerende eisen voor de opslag van 
propaan in kleine tanks (PGS20) 

Voorzie de tanks voor lichte ap tanks wordt reflecterend materiaal vnlnnl'r 

reflecterende kleur aangebracht 

MER BIO-ENERGIECENTRALES METALPARK TE DELFZIJL 
BIJLAGEN 
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Dampverwerkingsinstallatie Interne drijvende daken worden Voldoet 
nodig als de dampdruk 1 kPa toegepast. 
(20 0 C) en volume > 50 m3 of 
toepassen van intern drijvend 
dak 

Bij tanks van < 50 m3 plaatsing Tanks < 50 m3 zullen met een Voldoet 
druk ontlastingsklep bij hoogst ontlastingsklep worden uitgerust die 
toelaatbare druk gekalibreerd is op hoogst toelaatbare 

druk 
r--
Voorkomen /ekkage door corrosiej eros/e 

Ontwerp aanpassen op materiaal Bij iedere van bovengenoemde Voldoet 
vloeistoffen wordt hiermee rekening 
gehouden. 

Voorkomen aanraking met V~~r aile opslagen zijn Voldoet 
bod em/ water bodembeschermende voorzieningen 

getroffen conform de vigerende 
beleidsstukken. Contact met water is 
uitgesloten; hemelwater in de nabijheid 
van de opslagen apart opgevangen en 
afgevoerd. 

Voorkomen van lekkage door Aile tanks zullen worden gemaakt van Voldoet 
corrosie corrosiebestendig materiaal. 

Toepassen van lekdetectie op Op gasolie- en ammoniaopslag wordt een Voldoet 
tanks voor de opslag van lekdetectiesysteem aangebracht 
bodembedreigende stoffen 

Vellfgheld I 
Opstellen van een Een veillgheidsmanagementsysteem Voldoet 
veiligheidsmanagementsysteem wordt onderdeel van de bedrijfsvoering 
([bedrijfs] noodplan, en wordt vastgelegd in een 
noodinstructie, etc.) bedrijfsnoodplan. Tevens krijgt personeel 

veiligheidsinstructies. 

Opstellen van pro-actief Een pro-actief onderhoudsplan wordt Voldoet 
onderhoudsplan met ris ico- onderdeel van de bedrijfsvoering 
inspecties voor opslagtanks en 
pijpen 

Gevaarszonering/vuurgevaarlijke Conform ATEX 137; brandbestrijding zal Voldoet 
plaatsen aangeven in overleg met brandweer in later 

stadium worden vastgelegd in 
brandpreventief plan. 

Overs/ag en transport I 
Aanbrengen van bovengrondse Transport naar de gebouwen toe en op Voldoet 
pijpleidingen langere afstanden zal bovengronds 

gebeuren in een toegankelljke geul. Blj 
het mogelljk krulsen van wegen zal 
tijdelijk uitgeweken worden naar 
ondergrondse leidingen 

Pijpen zoveel mogelijk met Verbindingen worden gelast. Voldoet 
lassen te verbinden i.p.v. 
geschroefde verbindingen 







( 
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Bijlage 4: Scenarlobestanden referentiesituatie Luchtkwalitelt 

CADMIUM referentiesituatie 

KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 
datum/tijd joumaal bestand: 0210212006 17:18:49 

BEREKENINGRESUL TATEN 
Stof-ldentificatie: FIJN STOF 
Meteologle-bestand: C:\Stacks62\1nput\schlphol19952004.bin 
opgegeven emlssie-bestand C:\Stacks62\lnput\emis.dat 
Aileen bron(nen)-bijdragen berekendl 

Doorgerekende periode 
Start datum/tijdO: 1- 1-1995 1 :00 h 
Eind datumltijdO: 31-12-199924:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend Is : 43824 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren. %) op receptor-Iokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achlergrondconcentraties (uglm3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15-15): 2746.0 6.3 3.4 135.30 
2 (15- 45): 2478.0 5.7 3.7 66.25 
3 (45-75): 3751.0 8.6 4.0 134.00 
4 (75-105): 3112.0 7.1 3.5 132.50 
5 (105-135): 2576.0 5.9 3.2 203.60 
6 (135-165): 3148.0 7.2 3.5 376.60 
7 (165-195): 4222.0 9.6 4.1 643.65 
8 (195-225): 5822.0 13.3 4.5 1058.75 
9 (225-255): 4641.0 11.0 5.6 665.20 
10 (255-285): 4546.0 10.4 4.7 426.90 
11 (265-315): 3413.0 7.6 4.2 316.20 
12 (315-345): 3169.0 7.2 3.6 221.10 
gemiddeld/som: 0.0 4.1 4400.25 

lengtegraad: 5.0 
breedlegraad: 52.0 
Bodemvochllgheld-Index: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

Geen percenUelen berekend 
Aantal receptorpunten 441 
Terreinruwheld receptor gebled em): 1.0000 
Terrelnruwheid 1m) op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoagie berekende concentralles 1m]: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie lug/m3J: 
hoogsle gem. concentratiewaarde In het grid: 
Hoogste uurwaarde concentratle In tljdreeks: 
Coordinaten (x,Y): 261688. 592994 
Datumllijd (yy,mm,dd,hh): 1996 6 26 15 

Aantal bronnen: 

........... Brongegevens van bron: 1 
•• BRON PLUS GEBOUW •• BEC 1 

X-positie van de bron em): 
Y-posilie van de bron em): 
kortste zijde gebouw em): 
langste zijde gebouw em): 
Hoogle van het gebouw em]: 
Orientalie gebouw [graden) : 
x_coordlnaat van gebouw em): 
Lcoordinaat van gebouw em): 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) em): 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendlameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. ulttree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K) : 

0.00001 
0.00003 
0.00249 

261438 
593014 
40.0 
40.0 
50.0 
70.0 
261394 
593041 
80.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 

' . 
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Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MWJ: 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]: 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]: 
Rookgas-temperatuur [I<]: 

9.56 
43824 

0.000001 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000001 

CxHy referentiesltuatie 

KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 

datum/tijd joumaal bestand: 0210212006 16:33:01 

BEREKENINGRESUL TATEN 
Stof-identlficatie: inert gas 
Meteologie-bestand: C:\Stacks62\input\SchiphoI19952004.bin 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks62\lnput\emis.dat 
AIleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende periode 
Start datum/tijdD: 1- 1-1995 1 :00 h 
Eind datumltijdD: 31-12-1999 24:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is : 43824 

De windroos: frekwentle van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatle 
gem. windsnelheld, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neersiag(mm) inert gas 

1 (-15- 15): 2746.0 6.3 3.4 135.30 
2 (15- 45): 2478.0 5.7 3.7 86.25 
3 (45-75): 3751.0 8.6 4.0 134.00 
4 (75-105): 3112.0 7.1 3.5 132.50 
5 (105-135): 2576.0 5.9 3.2 203.80 
6 (135-165): 3148.0 7.2 3.5 376.60 
7 (165-195): 4222.0 9.6 4.1 643.65 
8 (195-225): 5822.0 13.3 4.5 1058.75 
9 (225-255): 4841.0 11.0 5.6 665.20 
10 (255-285): 4546.0 10.4 4.7 426.90 
11 (285-315): 3413.0 7.8 4.2 316.20 
12 (315-345): 3169.0 7.2 3.6 221.10 
gemiddeldlsom: 0.0 4.1 4400.25 

lengtegraad: 5.0 
breedtegraad: 52.0 
Bodemvochtigheid-index: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 441 
Terreinruwheid receptor gebied [m]: 1.0000 
Terreinruwheid [m) op meteolokatie windrichtlngsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m): 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [uglm3]: 
hoogste gem. concentratiewaarde In het grid: 
Hoogste uurwaarde concentratJe in tijdreeks: 

Coordinaten (x,Y): 261688, 592994 
Datum/tljd (YY,mm,dd,hh): 1996 6 26 15 

Aantal bronnen: 

••••• -.. Brongegevens van: 1 
•• BRON PLUS GEBOUW •• BEC 1 

X-positie van de bron [m)D: 
Y-positie van de bron [m)D: 
kortste zijde gebouw [m]D: 
langste zijde gebouw [m)D: 
Hoogte van het gebouw [m]D: 

0.00532 
0.01376 
1.05779 

261438 
593014 
40.0 
40.0 
50.0 
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Orientalie gebouw [graden] D: 
x_coordlnaal van gebouw [mID: 
y-coordlnaat van gebouw [m1D: 
Schoorsteenhoogle (tov maaiveld) [mID: 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 
Gem. volumefJux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 
Temperatuur rookgassen (K) D: 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) : 
Aantal bedrijfsureno: 
(Bedrijfsuren ziln uren met een emlssie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmle output-schoorsteen [MW]D: 
Rookgasdebiet [normaal m3/s1D: 
Uit!ree snelheid rookgassen [m/S]D: 
Rookgas-temperatuur [K]D: 

70.0 
261394 
593041 
80.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 
9.56 
43824 

0.000694 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000694 

DIOXINEN referentiesituatie 

KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 
datum/tijd joumaal bestand: 0210212006 17:06:52 

BEREKENINGRESUL TATEN 
Stof-identificatie: FIJN STOF 
Meteologie-bestand: C:\Slacks62IJnpul\schlphoI19952004.bin 
opgegeven emissle-bestand C:\Stacks62\lnput\emis.dat 
Aileen bron(nen)-bljdragen berekend! 

Doorgerekende periode 
Start datumltijdO: 1-1-1995 1 :00 h I : 
Eind datumltijdD: 31-12-1999 24:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is : 43824 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15-15): 2746.0 6.3 3.4 135.30 
2 (15- 45): 2478.0 5.7 3.7 86.25 
3 (45- 75): 3751.0 8.6 4.0 134.00 
4 (75-105): 3112.0 7.1 3.5 132.50 
5 (105-135): 2576.0 5.9 3.2 203.80 
6 (135-165): 3148.0 7.2 3.5 376.60 
7 (165-195): 4222.0 9.6 4.1 643.65 
8 (195-225): 5822.0 13.3 4.5 1058.75 
9 (225-255): 4841.0 11.0 5.6 665.20 
10 (255-285): 4546.0 10.4 4.7 426.90 
11 (285-315): 3413.0 7.8 4.2 316.20 
12 (315-345): 3169.0 7.2 3.6 221.10 
gemiddeld/som: 0.0 4.1 4400.25 

lengtegraad: 5.0 
breedtegraad: 52.0 
Bodemvochtigheid-index: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 441 
Terreinruwheid receptor gebied [m]: 1.0000 
Terreinruwheid [m1 op meteolokatie windrichtlngsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]: 
hoogste gem. concentratiewaarde In het grid: 
Hoogste uurwaarde concentratie In tijdreeks: 

Coordinaten (x,y): 0, 0 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh): 0 0 0 0 

Aantal bronnen: 

0.00000 
0.00000 
0.00000 



*-****** Brongegevens van bron: 1 
.. BRON PLUS GEBOUW ** BEC 1 

X-positie van de bron 1m]: 
Y-positie van de bron 1m]: 
kortste zijde gebouw 1m]: 
langste zijde gebouw [m]: 
Hoogte van het gebouw [m]: 
Orientatie gebouw [graden]: 
x_coordinaat van gebouw [m): 
y_coordinaat van gebouw [m]: 
Schoorsteenhoogte (tov maalveld) 1m]: 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
Warmte output-schoorsteen [MW]: 
Rookgasdebiet [nonnaal m3/s): 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]: 
Rookgas-temperatuur [K]: 

261438 
593014 
40.0 
40.0 
50.0 
70.0 
261394 
593041 
80.0 
2.30 
2.30 
403.00 
o 

0.0 
63.1 
0.0 
0.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000000 

HCL referentiesituatie 

KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 

datum/tijd joumaal bestand: 0210212006 12:20:27 

BEREKENINGRESUL TATEN 
Stof-identificatie: HCI 
Metealogie-bestand: C:\Stacks62\lnput\SchiphaI19952004.bin 
apgegeven emissie-bestand C:\Stacks62\lnput\emis.dat 
Aileen bron(nen)-bljdragen berekendl 

Doorgerekende periode 
Start datumltijdD: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datumltijdD: 31-12-199924:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is : 43824 

De windraos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptar-Iokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrandconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) HCI 

1 (-15-15): 2746.0 6.3 3.4 135.30 
2 (15- 45): 2478.0 5.7 3.7 86.25 
3 (45-75): 3751.0 8.6 4.0 134.00 
4 (75-105): 3112.0 7.1 3.5 132.50 
5 (105-135): 2576.0 5.9 3.2 203.80 
6 (135-165): 3148.0 7.2 3.5 376.60 
7 (165-195): 4222.0 9.6 4.1 643.65 
8 (195-225): 5822.0 13.3 4.5 1058.75 
9 (225-255): 4841.0 11.0 5.6 665.20 
10 (255-285): 4546.0 10.4 4.7 426.90 
11 (285-315): 3413.0 7.8 4.2 316.20 
12 (315-345): 3169.0 7.2 3.6 221.10 
gemlddeld/sam: 0.0 4.1 4400.25 

lengtegraad: 5.0 
breedtegraad: 52.0 
Bodemvochtigheid-index: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficlent): 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 441 
Terreinruwheid receptor gebied 1m]: 1.0000 
Terrelnruwheid 1m] op meteolokatle windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoagte berekende concentraties [m]: 1.5 

Gemlddelde veldwaarde concentratie lug/m3]: 0.00838 
hoogste gem. concentratiewaarde In het grid: 0.02166 

."J, 

., 



Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 1.66581 
Coordinaten (x,Y): 261688, 592994 
Datumltijd (YY,mm,dd,hh): 1996 6 26 15 

AantaJ bronnen: 

••••••••• Brongegevens van bron: 1 
•• BRON PLUS GEBOUW •• BEC 1 

X-positie van de bron [m]: 
Y-positie van de bron [m]: 
kortste zijde gebouw [m]: 
langste zijde gebouw [m]: 
Hoogte van het gebouw [m]: 
Orientatie gebouw [graden] : 
x_coordinaal van gebouw [m]: 
y-coordinaat van gebouw [m]: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 
AantaJ bedrijfsuren: 
(Bedrljfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kgls) 
Warmte output-schoorsteen [MW]: 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]: 
Uittree snelheld rookgassen [m/s]: 
Rookgas-temperatuur [K]: 

261438 
593014 
40.0 
40.0 
50.0 
70.0 
261394 
593041 
80.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 
9.56 
43824 

0.000694 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000694 

HF referentlesituatie 

KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 

datum/tijd joumaal bestand: 0210212006 12:41 :58 

BEREKENINGRESUL TATEN 

Stof-identiflcatie: HF 

Meteologie-bestand: C:\Stacks62\lnput\schlphoI19952004.bin 
opgegeven emissre-bestand C:\Stacks62\lnput\emis.dat 
Aileen bron(nen)-biJdragen berekend! 

Doorgerekende periode 
Start datumltijdD: 1- 1-1995 1 :00 h 
Eind datumltijdD: 31-12-199924:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is : 43824 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) HF 

1 (-15-15): 2746.0 6.3 3.4 135.30 
2 (15-45): 2478.0 5.7 3.7 86.25 
3 (45- 75): 3751.0 8.6 4.0 134.00 
4 (75-105): 3112.0 7.1 3.5 132.50 
5 (105-135): 2576.0 5.9 3.2 203.80 
6 (135-165): 3148.0 7.2 3.5 376.60 
7 (165-195): 4222.0 9.6 4.1 643.65 
8 (195-225): 5822.0 13.3 4.5 1058.75 
9 (225-255): 4841.0 11.0 5.6 665.20 
10 (255-285): 4546.0 10.4 4.7 426.90 
11 (285-315): 3413.0 7.8 4.2 316.20 
12 (315-345): 3169.0 7.2 3.6 221.10 
gemlddeld/som: 0.0 4.1 4400.25 

lengtegraad: 5.0 



breedtegraad: 52.0 
Bodemvochtigheid-index: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 441 
Terreinruwheid receptor gebied [m]: 1.0000 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 

Coordinaten (x,Y): 261688, 592994 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh): 1996 6 26 15 

Aantal bronnen : 

*.*.**... Brongegevens van bron : 
•• BRON PLUS GEBOUW ** BEC 1 

X-positie van de bron [m]: 
Y-posltie van de bron [m]: 
kortste zijde gebouw [m]: 
langste zijde gebouw [m]: 
Hoogte van het gebouw [m]: 
Orientatie gebouw [graden] : 
x_coordinaat van gebouw [m]: 
Lcoordinaat van gebouw [m]: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. uittree snelheid over bedriJfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warmte emissle over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrijfsuren: . 
(Bedrijfsuren zijn uren niet een emfssie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warrnte output-schoorsteen [MW]: 
Rookgasdebiet [norrnaal m3/s]: 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]: 
Rookgas-temperaluur [1<]: 

0.00025 
0.00065 
0.04997 

261438 
593014 
40.0 
40.0 
50.0 
70.0 
261394 
593041 
80.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 
9.56 , 
43824 

I 

0.000021 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000021 

Hg referentiesituatle 

KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 

datum/tijd joumaal bestand: 0210212006 13:41 :03 

BEREKENINGRESUL TATEN 
Stof-identificatie: Hg 

Meteologie-bestand: C:\Stacks62Iinput\schiphoI19952004.bin 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks62\lnput\emis.dat 
Aileen bron(nen)-bijdragen berekendl 

Doorgerekende periode 
Start datumltijdD: 1-1-1995 1:00 h 
Eind datumltijdD: 31-12-199924:00 h 

Aantal uren waarrnee gerekend is : 43824 

De wlndroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
gem. windsnelheid. neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) Hg 

1 (-15-15): 2746.0 6.3 3.4 135.30 
2 (15- 45): 2478.0 5.7 3.7 86.25 
3 (45-75): 3751.0 8.6 4.0 134.00 
4 (75-105): 3112.0 7.1 3.5 132.50 
5 (105-135): 2576.0 5.9 3.2 203.80 



6 (135-165): 
7 (165-195): 
8 (195-225): 
9 (225-255): 
10 (255-285): 
11 (285-315): 
12 (315-345): 
gemiddeldlsom: 

lengtegraad: 5.0 
breedtegraad: 52.0 

3148.0 7.2 
4222.0 9.6 
5822.0 13.3 
4841.0 11.0 
4546.0 10.4 
3413.0 7.B 
3169.0 7.2 
0.0 

Bodemvochtigheid-index: 1.00 

3.5 
4.1 
4.5 
5.6 
4.7 
4.2 
3.6 
4.1 

376.60 
643.65 
1058.75 
665.20 
426.90 
316.20 
221.10 
4400.25 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 441 
Terreinruwheld receptor gebled [m]: 1.0000 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogle berekende concentralJes [m]: 1.5 

Gemlddelde veldwaarde concentratie lug/m3]: 
hoogste gem. concentratiewaarde In het grid: 
Hoogste uurwaarde concentratie In tiJdreeks: 

Coordinal.en (x,Y): 261688, 592994 
Datumltijd (YY,mm,dd,hh): 1996 6 26 15 

Aantal bronnen: 

........... Brongegevens van bron : 
•• BRON PLUS GEBOUW •• BEC 1 

X-posltie van de bron 1m]: 
Y-positie van de bron [mJ: 
korlste zijde gebouw [m]: 
langste zijde gebouw [m]: 
Hoogte van het gebouw 1m]: 
Orientatie gebouw [graden]: 
x_coordinaal van gebouw 1m]: 
y-coordinaat van gebouw [m]: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) em]: 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteem [MWJ: 
Rookgasdebiet Inormaal m3/s]: 
Uittree snelheid rookgassen Im/s]: 
Rookgas-temperatuur [K]: 

0.00001 
0.00002 
0.00125 

261438 
593014 
40.0 
40.0 
50.0 
70.0 
261394 
593041 
80.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 
9.56 
43824 

0.000001 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000001 

NH3 referentlesituatle 

KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 

dalumltijd joumaal bestand: 09/03/2006 13:44:35 

BEREKENINGRESUL TATEN 

Siof-identificatie: NH3 

Meteologie-bestand: C:\Stacks62Ilnpul\schlphoI19952004.bln 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks62I1npul\emls.dat 
Aileen bron(nen)-bljdragen berekendl 

Doorgerekende peri ode 
Start datumltijdD: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datumltijdD: 31-12-199924:00 h 



Aantal uren waarmee gerekend is : 43B24 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) NH3 

1 (-15- 15): 2746.0 6.3 3.4 135.30 
2 (15- 45): 247B.O 5.7 3.7 B6.25 
3 (45-75): 3751.0 B.6 4.0 134.00 
4 (75-105): 3112.0 7.1 3.5 132.50 
5 (105-135): 2576.0 5.9 3.2 203.80 
6 (135-165): 3148.0 7.2 3.5 376.60 
7 (165-195): 4222.0 9.6 4.1 643.65 
8 (195-225): 5822.0 13.3 4.5 1058.75 
9 (225-255): 4841.0 11 .0 5.6 665.20 
10 (255-285): 4546.0 10.4 4.7 426.90 
11 (285-315): 3413.0 7.8 4.2 316.20 
12 (315-345): 3169.0 7.2 3.6 221.10 
gemiddeld/som: 0.0 4.1 4400.25 

lengtegraad: 5.0 
breedtegraad: 52.0 
Bodemvochtigheid-index: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 441 
Terreinruwheid receptor gebied 1m]: 1.0000 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie luglm3]: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 

Coordinaten (x,y)D: 261688, 592994 
Datumltijd (YY,mm,dd,hh)D: 1996 6 26 15 

Aantal bronnen: 

..... _-- Brongegevens van bron: 1 

.* BRON PLUS GEBOUW .. BEC 1 

X-positie van de bron 1m]: 
Y-positie van de bron 1m]: 
kortste zljde gebouw [m]: 
langste zijde gebouw [m]: 
Hoogte van het gebouw 1m]: 
Orientatie gebouw [graden]: 
x_coordinaat van gebouw [m]: 
y_coordinaat van gebouw (m]: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 
Inw. schoorsteendlameter (top): 
Ultw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emlssie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]: 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]: 
Uittree snelheld rookgassen [mls] : 
Rookgas-temperatuur [1<]: 

0.00628 
0.01625 
1.24936 

261438 
593014 
40.0 
40.0 
50.0 
70.0 
261394 
593041 
80.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 
9.56 
43824 

0.000521 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 

cumulatieve emissie over alie voorgaande bronnen: 0.000521 

ZWARE METALEN referentlesltuatie 

KEMA-5TACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 

datum/tijd joumaal bestand: 06/0212006 08:46:31 

BEREKENINGRESUL T ATEN 



Stof-identificatie: FIJNSTOF 

Meteologie-bestand: C:\Stacks62\input\schiphoI19952004.bin 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks62\lnput\emis.dat 
Aileen bron(nen)-bijdragen berekendl 

Doorgerekende periode 
Start datumltijdO: 1-1-1995 1:00 h 
Eind datumltijdO: 31-12-199924:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is : 43624 

De windroos: frekwenlie van voorkomen van de Windsektoren(uren. %} op receptor-Iokatie 
gem. windsnelheld. neerslagsom en gem. achtergrondconcenlralles (ug/m3) 
sektor(van-tot} uren % ws neerslag(mm} FIJN STOF 

1 (-15- 15): 2746.0 6.3 3.4 135.30 
2 (15- 45): 2476.0 5.7 3.7 66.25 
3 (45-75): 3751.0 6.6 4.0 134.00 
4 (75-105): 3112.0 7.1 3.5 132.50 
5 (105-135): 2576.0 5.9 3.2 203.80 
6 (135-165): 3148.0 7.2 3.5 376.60 
7 (165-195): 4222.0 9.6 4.1 643.65 
8 (195-225): 5622.0 13.3 4.5 1056.75 
9 (225-255): 4641.0 11.0 5.6 665.20 

10 (255-265): 4546.0 10.4 4.7 426.90 
11 (285-315): 3413.0 7.B 4.2 316.20 
12 (315-345): 3169.0 7.2 3.6 221.10 
gemiddeldlsom: 0.0 4.1 4400.25 

lengtegraad: 5.0 
breedtegraad: 52.0 
Bodemvochtlgheid-Index: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

Geen percentlelen berekend 
Aantal receptorpunten 441 
Terreinruwheid receptor gebied [m): 1.0000 
Terreinruwheld [m) op meteolokaUe windrichtlngsafhankelijk genomen 
Hoogle berekende concentratles [m): 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concenlralie [ug/m3]: 
hoogste gem. concentratiewaarde In het grid: 
Hoogste uurwaarde conceniratie in tijdreeks: 

Coordinaten (x.y): 2616BB, 592994 
Dalumltljd (yy.mm.dd,hh): 1996 6 26 15 

Aantal bronnen: 

••••••••• Brongegevens van bron: 1 
•• BRON PLUS GEBOUW •• BEC 1 

X-positle van de bron 1m]: 
Y-positie van de bron [m]: 
korlste zijde gebouw 1m]: 
langste z1jde gebouw 1m]: 
Hoagie van het gebouw [m]: 
Orientalie gebouw [graden]: 
x_coordlnaat van gebouw 1m]: 
y_coordinaat van gebouw 1m]: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 
Gem. ulttree snelheid over bedrljfsuren (mls) : 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warmle emissle over bedrijfsuren (MW) : 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zlJn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emlssle over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte oulput-schoorsteen [MW]: 
Rookgasdebiet [norrnaal m3/s]: 
Uittree snelheid rookgassen [mIg]: 
Rookgas-temperatuur [1<]: 

0.00006 
0.00016 
0.01250 

26143B 
593014 
40.0 
40.0 
50.0 
70.0 
261394 
593041 
60.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 
9.56 
43824 

0.000005 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 



cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000005 

CO referentiesituatie 

KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 
datumltijd joumaal bestand: 0610212006 14:20:42 

BEREKENINGRESUL T ATEN 
Stof-identificatie: CO 

Meteologle-bestand: C:\Stacks62\input\SchiphoI19952004.bin 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks62\1nput\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 
Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het jaar 1995 versie 1.0 van 22-03-02 
identificatie van GCN-data voor het jaar 1996 versie 1.0 van 22-03-02 
identificatie van GCN-data voor hetjaar 1997 versie 1.0 van 22-03-02 
identificatle van GCN-data voor het jaar 1998 versie 1.0 van 22-03-02 
identlficatie van GCN-data voor het jaar 1999 versie 1.0 van 22-03-02 
GCN-waarden berekend op zwaartepunt-coordinaten: (m) 261488.0 592994.1 
achtergrondcorrectie (voor dubbeitelllng) 0.0000 
opgegeven berekeningsjaar: 2004 

Doorgerekende peri ode 
Start datumltijdD: 1- 1-1995 1 :00 h 
Eind datumltijdD: 31-12-199924:00 h 

Aantal uren waarrnee gerekend is : 43800 

De wlndroos: frekwentie van voorkomen van de wlndsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
gem. wlndsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) CO 

1 (-15-15): ' 
2 (15- 45): 
3 (45- 75): 
4 (75-105): 
5 (105-135): 
6 (135-165): 
7 (165-195): 
8 (195-225): 
9 (225-255): 
10 (255-285): 
11 (285-315): 
12 (315-345): 
gemiddeldlsom: 

lengtegraad: 5.0 
breedtegraad: 52.0 

2744.0 6.3 
2470.0 5.6 
3750.0 8.6 
3112.0 7.1 
2576.0 5.9 
3148.0 7.2 
4222.0 9.6 
5822.0 13.3 
4841.0 11.1 
4546.0 10.4 
3410.0 7.8 
3159.0 7.2 
43800. 0 

Bodemvochtigheid-index: 1.00 

3.4 
3.7 
4.0 
3.5 
3.2 
3.5 
4.1 
4.5 
5.6 
4.7 
4.2 
3.6 
4.1 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficlent): 0.20 

135.30 
86.25 
134.00 
132.50 
203.80 
376.60 
643.65 
1058.75 
665.20 
426.90 
316.15 
221.05 
4400.25 

Percentielen voor B-uurgemiddelde concentraties 
Percentlelen glijdend gemiddeld 

237.5 
246.1 
280.1 
342.0 
405.8 
416.8 
347.7 
293.5 
247.3 
229.3 
212.6 
214.4 
286.5 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentlelen 
kunnen bi] een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 441 
Terreinruwheid receptor gebied [m]: 1.0000 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie wlndrichtingsafhankeliJk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [uglm3]: 287.20106 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 288.95832 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 1711.93105 

Coordlnaten (x,Y): 260088, 594794 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh): 1997 1 16 10 

Aantal bronnen: 2 



......... Brongegevens van bron: 
•• PUNTBRON •• BIOX 

X-positie van de bron [m): 
Y-positie van de bron [m): 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 
Inw. schoorsleendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendlameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. ulttree snelheid over bedrijfsuren (m/s); 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 
Aanta.1 bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissle > 0) 
gemlddelde emissle over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW): 
Rookgasdeblet [normaal m3ls]: 
Ulttree snelheid rookgassen [mls): 
Rookgas-temperatuur [1<): 

** Overige berekende kengetallen •• 

260686 
592375 
30.0 
1.40 
1.50 
20.50 
20.86 
428.00 

3.76 
43824 

0.011097 
3.8 
20.5 
20.9 
428.0 

Gemiddelde effeclieve schoorsteenhoogte: 80.9 
Gemiddelde pluimfractie blnnen menglaag: 0.94 
Totaal aantal uren plulmstijglng convectieve sil: 20.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.011097 

......... Brongegevens van bron: 2 
•• BRON PLUS GEBOUW .. BEC 1 

X-posltie van de bron [m]: 
Y-positie van de bron [m): 
kortste zljde gebouw [m): 
langste zijde gebouw [m): 
Hoogte van het gebouw [m]: 
Orientalie gebouw [graden): 
x_coordinaat van gebouw [m): 
Lcoordinaat van gebouw [m]: 
Schoorsteenhoogte (Iov maaiveld) [m): 
Inw. schoorsteendiameter (lop): 
Uitw. schoorsleendiameter (top): 
Gem. volumefJux over bedriJfsuren (Nm3): 
Gem. uittree snelheld over bedrijfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warmte amissie over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrljfsuren: 
(Bedrijfsuren zljn uren met aen emlssie > 0) 
gemlddelde emissle over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmle output-schoorsteen [MW]: 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]: 
Uitlree snelheid rookgassen [m/s]: 
Rookgas-Iemperatuur [I<]: 

261438 
593014 
40.0 
40.0 
50.0 
70.0 
261394 
593041 
80.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 

9.56 
43824 

0.003472 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 

cumulatiave emissie over aile voorgaande bronnen: 0.014569 

RAPPORTAGE BESLUIT LUCHTKWALITEIT ............................ ' ............ 
GEEN overschrljdlngen van de 99,9-p (uur gem.) grenswaarde 
grenswaarde voor 99,9-p (uur gem.); 40000 
GEEN overschrijdlngen van de 98-p (8-uur gem.) grenswaarde 
grenswaarde voor 98-p (8-uur gem.): 6000 
opmerking: jaarlljkse overschrijdlngen worden gegeven voor receptorpunten x (keer) jaren 
(voor een overzicht van overschrijdlngen per receptorpunt, zle het BLK bestand) 

S02 referentlesltuatie 

KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versle 01 aug. 

datum/t1Jd joumaal bestand: 06/0212006 09:44:13 

BEREKENINGRESUL TATEN 

'. 



Stof-identificatie: S02 

Meteologie-bestand: C:\Stacks62\input\schiphoI19952004.bin 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks62\lnput\emis.dat 
Bron(nen}-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Er is gerekend met 2010 RR achtergrond GCN-waarden 
Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1 e Jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar, versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar, versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar, versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar, versie 22-03-02 van 1.0 
GCN-waarden berekend op zwaartepunt-coordinaten: (m) 261488.0 592994.1 
achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 
opgegeven referentiejaar: 2010 

Doorgerekende peri ode 
Start datumltijdD: 1-1-1995 1:00 h 
Eind datumltijdD: 31-12-199924:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is : 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-lokatJe 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) S02 

1 (-15- 15): 
2 (15- 45): 
3 (45- 75): 
4 (75-105): 
5 (105-135): 
6 (135-165): 
7 (165-195): 
8 (195-225): 
9 (225-255): 

10 (255-285): 
11 (285-315): 
12 (315-345): 
gemiddeld/som: 

lengtegraad: 5.0 
breedtegraad: 52.0 

2744.0 6.3 
2470.0 5.6 
3750.0 8.6 
3112.0 7.1 
2576.0 5.9 
3148.0 7.2 
4222.0 9.6 
5822.0 13.3 
4841 .0 11.1 
4546.0 10.4 
3410.0 7.8 
3159.0 7.2 
43800.0 

Bodemvochtigheid-index: 1.00 

3.4 
3.7 
4.0 
3.5 
3.2 
3.5 
4.1 
4.5 
5.6 
4.7 
4.2 
3.6 
4.1 

135.30 1.9 
86.25 2.7 
134.00 4.9 
132.50 7.8 
203.80 6.5 
376.60 5.3 
643.65 4.5 
1058.75 4.1 
665.20 3.4 
426.90 2.9 
316.15 2.1 
221.05 1.7 
4400.25 4.0 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijnl (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 441 
Terrelnruwheid receptor gebied 1m]: 1.0000 
Terreinruwheid 1m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentralies 1m]: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 
Hoogste uurwaarde concentratJe in tijdreeks: 

Coordinaten (x,Y): 260088, 591994 
Datumllijd (yy,mm,dd,hh): 1997 1 3 3 

Aantal bronneN: 2 

.. _.*... Brongegevens van bron: 
•• PUNTBRON .. BIOX 

X-positie van de bron 1m]: 
Y-positie van de bron 1m]: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) 1m]: 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 

4.08716 
4.21625 

119.91565 

260686 
592375 
30.0 
1.40 
1.50 
20.50 
20.88 



Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. wannte emissie over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrijfsuren: 
(BedriJfsuren zljn uren met een emlssie > 0) 
gemlddelde emissie over bedriJfsuren: (kg/s) 
Wannte outpul-schoorsteen (MW]: 
Rookgasdebiet [nonnaal m3/s]: 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]: 
Rookgas-temperatuur [I<]: 

•• Overige berekende kengetallen •• 

428.00 
3.76 
43824 

0.000833 
3.8 
20.5 
20.9 
428.0 

Gemlddelde effectieve schoorsteenhoogte: 80.9 
Gemlddelde pluimfractie binnen menglaag: 0.94 
Totaal aantal uren pluimstijging convectieve sit.: 20.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000833 

......... Brongegevens van bron: 2 
•• BRON PLUS GEBOUW •• BEC 1 

X-positie van de bron [m]: 
Y-positie van de bron [m]: 
kortste zijde gebouw [m]: 
langste zijde gebouw [m]: 
Hoogte van het gebouw [m]: 
Orientatie gebouw [grad en] : 
x_coordinaat van gebouw [m]: 
y-coordinaat van gebouw 1m]: 
Schoorsteenhoogte (tov maalveld) [m]: 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. wannte em Issie over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedtijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissle > 0) 
gemlddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Wannte output-schoorsteen [MW]: 
Rookgasdebiet [nonnaal m3/s]: 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]: 
Rookgas-temperatuur [I<]: 

261438 
593014 
40.0 

40.0 
50.0 
70.0 
261394 
593041 
80.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 
9.56 
43824 

0.006944 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.007778 

RAPPORTAGE BESLUIT LUCHTKWAUTEIT 

GEEN overschrijdingen van de uurgem. grenswaarde 
grenswaarde voor uurgemlddelden is: 350 
GEEN overschrljdlngen van de 24-uurgem. grenswaarde 
grenswaarde voor 24-uurgemiddelden is: 125 
GEEN overschrlJdlngen van de jaargem. grenswaarde 
grenswaarde voor jaargemlddelden Is: 20 
opmerklng: jaarlljkse overschrijdlngen worden gegeven veor receptorpunten x (keer) jaren 
(voor een overzicht van overschriJdingen per receptorpunt; zie het BLK bestand) 

NOz referentiesituatie 

KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 

datum/tijd joumaal bestand: 0210212006 14:08:33 
GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 

BEREKENINGRESUL TATEN 

Stof-identificatie: N02 

Meteologle-bestand: C:\Stacks62\1npul\SchlphoI19952004.bin 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks62\Jnput\emls.dat 
Bron(nen)-bIJdragen PLUS acntergrondconcentraties berekend! 

Er Is gerekend met 2010 RR achtergrond GCN-waarden 



Generieke Cencentraties van Nederland (GCN) gebruikt 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data veer het 1 e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data veer het 3e Jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data veer het 4e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
GCN-waarden berekend op zwaartepunt-coordinaten: (m) 261488.0 592994.1 
achtergrandcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 
epgegeven referentiejaar: 2010 

Deergerekende peri ode 
Start datum/tijdD: 1-1-1995 1:00 h 
Eind datumltijdD: 31-12-1999 24:00 h 

Aantal uren waarrnee gerekend is : 43800 

Totaal aantal uren N02 vorming berekend 43800 
De windroos: frekwenlie van voor1<omen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatle 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) N02 03 

1 (-15- 15): 2744.0 6.3 3.4 135.30 
2 (15- 45): 2470.0 5.6 3.7 86.25 
3 (45-75): 3750.0 8.6 4.0 134.00 
4 (75-105): 3112.0 7.1 3.5 ;32.50 
5 (105-135): 2576.0 5.9 3.2 203.80 
6 (135-165): 3148.0 7.2 3.5 376.60 
7 (165-195): 4222.0 9.6 4.1 643.65 
8 (195-225): 5822.0 13.3 4.5 1058.75 
9 (225-255): 4841.0 11.1 5.6 665.20 
10 (255-285): 4546.0 10.4 4.7 426.90 
11 (285-315): 3410.0 7.8 4.2 316.15 
12 (315-345): 3159.0 7.2 3.6 221.05 
gemiddeld/som: 43800.0 4.1 4400.25 

lengtegraad: 5.0 
breedtegraad: 52.0 
Bodemvochtigheid-index: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficlent): 0.20 
neerslaghoeveelheid in mm (voer depositie): 4400.3 

Geen percentielen berekend 
Aantal recepterpunten 441 
Terreinruwheld receptor gebied [ml: 1.0000 
Terreinruwheid [m] op meteelokatie windrichtlngsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]: 13.14580 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 13.98466 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 129.77102 

Coordinaten (x,Y): 260488, 593394 
Datumltljd (YY,mm,dd,hh): 1996 4 20 20 

Aantal bronnen: 2 

..... -*... Brongegevens van bran: 
•• PUNTBRON ** BEC 1 

X-positie van de bron [m]: 
Y -positie van de bron [m]: 
Schoorsteenhoogte (tov maalveld) [m]: 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 
Temperatuur rookgassen (K) : 
Gem. warmte emissle over bedrijfsuren (MW) : 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissle > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]: 
Roekgasdebiet [normaal m3/s]: 
Uittree snelheid rookgassen [mls]: 
Rookgas-temperatuur [K]: 
N02 fraktle In het raokgas [%]: 

261438 
593014 
80.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 
9.56 
43824 

0.006944 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 
1.0E+0002 

7.8 57.5 
8.6 59.3 
10.6 54.3 
13.2 44.0 
17.2 36.1 
20.9 29.6 
18.3 34.0 
15.3 39.8 
11.3 52.8 
8.5 60.4 
6.9 63.3 
7.1 62.4 
12.3 49.1 

. 



•• Overige berekende kengetallen •• 

Gemiddelde effectieve schoorsteenhoogte: 144.2 
Gemiddelde pluimfractie binnen menglaag: 0.85 
Totaal aantal uren pluimstijging convectieve sit.: 46.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.006944 

•••• ****. Brongegevens van bron: 2 
•• PUNTBRON ... BIOX 

X-posltie van de bron [m): 
Y-posilie van de bron [m): 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m): 
Inw. schoorsteendiameler (lop): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warmte emissle over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrijfsuren: 
(BedriJfsuren zljn uren met een emlssie > D) 
gemiddeJde emissle over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte oulput-schoorsteen [MW): 
Rookgasdebiet [normaal m3/s): 
Uittree snelheid rookgassen [mls): 
Rookgas-temperatuur [K): 
N02 fraktie in het rookgas [%): 

.. Overige berekende kengetallen •• 

260686 
592375 
30.0 
1.40 
1.50 
20.50 
20.88 
428.00 
3.76 
43824 

0.023847 
3.8 
20.5 
20.9 
428.0 
5.0E+oOoo 

Gemlddelde effectieve schoorsteenhoogte: 80.9 
Gemiddelde pluimfractie binnen menglaag: 0.94 
Totaal aantal uren pluimslijging convectieve sit.: 20.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.030792 

RAPPORTAGE BESLUIT LUCHTKWALITEIT .................. ,..... ................. -.............. .. 
GEEN overschrijdlngen van de uurgem. grenswaarde 
grenswaarde voor uurgemiddelden Is: 200 
GEEN overschrijdingen van de jaargem. grenswaarde 
grenswaarde voor jaargemiddelden is: 40 
GEEN overschrljdlngen van de jaargem. plandrempel 
plandrempelwaarde voor jaargemiddelden voor 2010 is: 40 
opmerklng: jaarliJkse overschrijdlngen worden gegeven voor receptorpunlen x (keer) Jaren 
(voor een overzichl van overschrijdlngen per receptorpunt; zle het BLK bestand) 

FIJNSTOF 2006 referentiesituatie 

KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 

datum/tijd joumaal bestand: 08/0212006 14:07:27 

BEREKENINGRESUL TATEN 
Stof-identificatie: FIJN STOF 

Meteologle-bestand: C:\Stacks62\input\schiphoI19952004.bin 
opgegeven emissie-bestand C:\StacI<!i62\lnput\emis.dat 
Bron(nenrbijdragen PLUS achtergrondconcenlTaties berekend! 
Er Is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2002-2010 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebrulkt 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
idenUflcatie van GCN-data voor het 1e jaar; versle 28-03-02 van 1.1 
IdentiflcaUe van GCN-data voor het 2e jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
identificaUe van GCN-data voor het 3e jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
Identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
identificatie van GCN-cJala voor het 5e jaar; versle 28-03-02 van 1.1 
GCN-waarden berekend op zwaartepunl-coordlnalen: (m) 261488.0 592994.1 
achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 
opgegeven referentiejaar: 2006 



Doorgerekende periode 
Start datum/tijdO: 1-1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijdO: 31-12-199924:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is : 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15- 15): 
2 (15- 45): 
3 (45-75): 
4 (75-105): 
5 (105-135): 
6 (135-165): 
7 (165-195): 
8 (195-225): 
9 (225-255): 
10 (255-285): 
11 (285-315): 
12 (315-345): 
gemiddeld/som: 

lengtegraad: 5.0 
breedtegraad: 52.0 

2744.0 6.3 
2470.0 5.6 
3750.0 8.6 
3112.0 7.1 
2576.0 5.9 
3148.0 7.2 
4222.0 9.6 
5822.0 13.3 
4841.0 11.1 
4546.0 10.4 
3410.0 7.8 
3159.0 7.2 
43800.0 

Bodemvochtigheid-index: 1.00 

3.4 
3.7 
4.0 
3.5 
3.2 
3.5 
4.1 
4.5 
5.6 
4.7 
4.2 
3.6 
4.1 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

135.30 
86.25 
134.00 
132.50 
203.80 
376.60 
643.65 
1058.75 
665.20 
426.90 
316.15 
221 .05 
4400.25 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 

21 .2 
24.4 
28.9 
35.1 
34.8 
33.1 
29.6 
27.6 
26.4 
22.4 
19.2 
18.5 
26.7 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen blj een gering aantal berekenlngsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 441 
Terreinruwheid receptor gebled [m] 1.0000 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties 1m] 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]: 26.78439 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 27.06331 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 260.38084 

Coordinaten (x,Y): 260288, 592194 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh): 1996 1 25 15 

Aantal bronnen: 2 

**** ... *** Brongegevens van bron: 
** PUNTBRON ** BIOX 

X-positie van de bron [m]: 
Y-positie van de bron 1m): 
Schoorsteenhoogte (tov maalveld) [m]: 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Ultw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. uittree snelheld over bedrijfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissle over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW): 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]: 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]: 
Rookgas-temperatuur [1<]: 

•• Overige berekende kengetallen ** 

260686 
592375 
30.0 
1.40 
1.50 
20.50 
20.88 
428.00 
3.76 
43B24 

0.001744 
3.8 
20.5 
20.9 
42B.0 

Gemiddelde effectieve schoorsteenhoogte: BO.9 
Gemiddelde pluimfractie binnen menglaag 0.94 
Totaal aantal uren pluimstijging convectieve sil 20.0 

cumulalieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.001744 



{ .**...... Brongegevens van bron: 2 
•• BRON PLUS GEBOUW •• BEC 1 

X-positie van de bron [m]: 
Y-positie van de bron [m]: 
kortste zijde gebouw [m]: 
langste zijde gebouw [mJ: 
Hoogte van het gebouw [m]: 
Orientatie gebouw [graden] : 
x coordinaat van gebouw [m]: 
y=coordinaat van gebouw [m]: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls): 
Temperatuur rookgassen (K) : 
Gem. warmte emissle over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emlssie > 0) 
gemiddelde emissle over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW] 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]: 
Uittree snelheid rookgassen [mls]: 
Rookgas-temperatuur [K]: 

261438 
593014 
40.0 
40.0 
50.0 
70.0 
261394 
593041 
80.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 
9.56 
43824 

0.000208 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.001953 

RAPPORTAGE BESlUIT LUCHTKWALITEIT 
.~ ...................... * ............... , ..... 

aantal keren overschrijding van de 24-uurgem. grenswaarde 61891 
grenswaarde voor 24-uurgemiddelden is: 50 
GEEN overschrijdingen van de jaargem. grenswaarde 
grenswaarde v~~r jaargemiddelden is: 40 
GEEN overschrijdingen van de jaargem. plandrernpel 
plandrempelwaarde voor jaargemiddelden voor 2006 Is: 40 
opmerking: jaarlijkse overschrijdingen worden gegeven voor receptorpunten x jaren 
(voor een overzicht van overschrljdlngen per receptorpunt; zie het BlK bestand) 

FIJNSTOF 2010 referentiesituatie 

KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 
datum/tijd joumaal bestand: 08/0212006 13:53:22 

BEREKENINGRESUl TATEN 
Stof-identificatie: FIJN STOF 
Meteologie-bestand: C:\Stacks62\input\SchlphoI19952004.bln 
opgegeven emissle-bestand C:\Stacks62\lnput\emis.dat 
Bron(nen)-bljdragen PLUS achtergrondconcentraties berekendl 
Er Is gerekend met 2010 RR achtergrond GCN-waarden 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebrulkt 
versle-Identlficatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
idenliflcatle van GCN-data voor het 1 e jaar, versle 28-03-02 van 1.1 
identiflcatie van GCN-data voor het 2e jaar, versie 28-03-02 van 1.1 
identlflcatie van GCN-data voor het 3e Jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
Identilicatie van GCN-data voor het 4e Jaar, versie 28-03-02 van 1.1 
idenlincatie van GCN-data voor het 5e jaar; versle 28-03-02 van 1.1 
GCN-waarden berekend op zwaartepunt-coordlnaten: (m) 261488.0 592994.1 
achtergrondcorreclie (voor dubbeltelling) 0.0000 
opgegeven referentiejaar: 2010 

Doorgerekende periode 
Start datumltijdO: 1-1-1995 1 :00 h 
Eind datumltijdO: 31-12-199924:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is : 43800 

De windroos: frekwentle van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentratles (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) F1JN STOF 



1 (-15-15): 
2 (15-45): 
3 (45- 75): 
4 (75-105): 
5 (105-135): 
6 (135-165): 
7 (165-195): 
8 (195-225): 
9 (225-255): 
1 0 (255-285): 
11 (285-315): 
12 (315-345): 
gemiddeldlsom: 

2744.0 
2470.0 
3750.0 
3112.0 
2576.0 
3148.0 
4222.0 
5822.0 
4841.0 
4546.0 
3410.0 
3159.0 
43800.0 

lengtegraad: 5.0 
breedtegraad: 52.0 

6.3 
5.6 
8.6 
7.1 
5.9 
7.2 
9.6 
13.3 
11 .1 
10.4 
7.8 
7.2 

Bodemvochtigheid-index: 1.00 

3.4 
3.7 
4.0 
3.5 
3.2 
3.5 
4.1 
4.5 
5.6 
4.7 
4.2 
3.6 
4.1 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

135.30 
86.25 
134.00 
132.50 
203.80 
376.60 
643.65 
1058.75 
665.20 
426.90 
316.15 
221.05 
4400.25 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 

19.3 
22.2 
26.3 
32.0 
31.7 
30.2 
26.9 
25.1 
24.0 
20.4 
17.5 
16.8 
24.3 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 441 
Terreinruwheid receptor gebled [ml: 1.0000 
Terrelnruwheid [ml op meleolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concenlraties [ml: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [uglm3]: 24.40358 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 24.68250 
Hoogste uurwaarde concentratie in tljdreeks: 237.70940 

Coordinaten (x,Y): 260288, 592194 
Oatum/tijd (YY,mm,dd,hh): 1996 1 25 15 

Aantal bronnen : 2 

...... _... Brongegevens van bron: 1 
•• PUNTBRON •• BIOX 

X-positie van de bron [ml: 260686 
Y-positie van de bron [m]: 592375 
Schoorsteenhoogte (tov maalveld) [ml: 30.0 
Inw. schoorsteendiameter (top): 1.40 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 20.50 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (rnIs): 20.88 
Temperatuur rookgassen (K): 428.00 
Gem. warrnte emissie over bedrijfsuren (MW): 3.76 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een em Issie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kgls) 0.001744 
Warrnte output-schoorsteen [MW]: 3.8 
Rookgasdebiet [norrnaal m3/s]: 20.5 
Uittree snelheid rookgassen [rnIs]: 20.9 
Rookgas-temperatuur [K]: 428.0 

•• Overige berekende kengetallen •• 

Gemiddelde effeclieve schoorsteenhoogte: 80.9 
Gemiddelde pluimfraclie binnen menglaag: 0.94 
Totaal aantal uren pluimstijging convectieve sil: 20.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.001744 

_.- Brongegevens van bron: 2 
.. BRON PLUS GEBOUW .. BEC 1 

X-positie van de bron [m]: 
Y-positie van de bron [m]: 
kortste zijde gebouw [m]: 
langste zijde gebouw [m]: 
Hoogte van het gebouw [m]: 

261438 
593014 

40.0 
40.0 

50.0 
Orientatie gebouw [grad en] : 
x_coordinaat van gebouw [m]: 

70.0 
261394 



y:..coordlnaatvan gebouw [m]: 593041 
Sc;hoorsteenhoogte (tov maalveld) [m]:80.0 
Inw. schoorsteendlameter (top.): 2.30 
Ultw. schoorsteendlameter (top): 2.30 
Gem. volumeRux over bedrijfsuren (Nm3): 63.13 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls): 22.43 
Temperatuur rookgassen (K): 403.00 
Gem. warmte amissle over bedrijfsuren (MW): 9.56 
Aantal bedrijfsuren: 43824 
(Bedrijfsuren zljn uren met een emissie > 0) 
gemfddelde emissle over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000208 
Warmte output-schoorsteen IMW]: 9.6 
Rookgasdebiet [normaal m3/s): 63.1 
Ulttree snelheld rookgassen [mls]: 22.4 
Reokgas-temperatuur [1<]: 403.0 

cumul.atieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.001953 

RAPPORTAGE BESLUIT LUCHTKWALlTE1T 
*'!': ....... **** .... * ..... ** ................ * 

aantal keren overschrijding van de 24-uurgem. grenswaarde 44619 
grenswaarde veor 24-uurgemiddelden Is: 50 
GEEN overschrijdfngen van de jaargem. grenswaarde 
grenswaarde voor jaargemiddelden is: 40 
GEEN overschriJdfngen van de jaargem. plandrempel 
plandrempelwaarde voor jaargemiddelden voor 2010 Is: 40 
opmerking: JaariiJkse overschriJdlngen worden gegeven veor receptorpuriten x Jaran 
(voor een overzlchl van overschrijdingen per receptorpunt; zle het elK bestand) 



Bijlage 5: Scenariobestanden BEC 2 (BVA) 

CADMIUM-Inc!. BEC 2 BVA 

KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 

datum/tijd joumaal bestand: 21/0212006 12:04:14 

BEREKENINGRESUL TATEN 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

Meteologie-bestand: C:\Stacks62\input\SchiphoI19952004.bin 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks62\lnput\emis.dat 
Aileen bron(nen}-bijdragen berekend! 

Doorgerekende periode 
Start datumltijdD: 1-1-1995 1:00 h 
Eind datumltijdD: 31-12-1999 24:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is : 43824 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15- 15): 2746.0 6.3 3.4 135.30 
2 (15-45): 2478.0 5.7 3.7 86.25 
3 (45-75): 3751.0 8.6 4.0 134.00 
4 (75-105): 3112.0 7.1 3.5 132.50 
5 (105-135): 2576.0 5.9 3.2 203.80 
6 (135-165): 3148.0 7.2 3.5 376.60 
7 (165-195): 4222.0 9.6 4.1 643.65 
8 (195-225): 5822.0 13.3 4.5 1058.75 
9 (225-255): 4841.0 11 .0 5.6 665.20 
10 (255-285): 4546.0 10.4 4.7 426.90 
11 (285-315): 3413.0 7.8 4.2 316.20 
12 (315-345): 3169.0 7.2 3.6 221.10 
gemiddeldlsom: 0.0 4.1 4400.25 

lengtegraad: 5.0 
breedtegraad: 52.0 
Bodemvochtigheid-index: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatslngscoefficient): 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 441 
Terreinruwheid receptor gebied 1m]: 1.0000 
Terreinruwheid 1m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties 1m]: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [uglm3): 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 
Hoogste uurwaarde concentratie In tijdreeks: 

Coordinaten (x,Y): 261288, 592994 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh): 1997 5 25 14 

Aantal bronnen: 2 

......... Brongegevens van bron: 1 

.. BRON PLUS GEBOUW ** BEC 1 

X-positie van de bron [m): 
Y-positie van de bron [m): 
kortste zijde gebouw [m]: 
langste zijde gebouw [m]: 
Hoogte van het gebouw [m]: 
Orientatie gebouw [graden) : 
x_coordlnaat van gebouw [m]: 
Lcoordlnaat van gebouw [m): 
Schoorsteenhoogte (tov maalveld) [m]: 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Ultw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 

0.00007 
0.00019 
0.01638 

261438 
593014 
40.0 
40.0 
50.0 
70.0 
261394 
593041 
80.0 
2.30 
2.30 
63.13 



Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) : 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. wannte emissie over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zJjn uren mel een emissie > 0) 
gemiddeide emissie over bedrfjfsuren: (kg/s) 
Wannte output-schoorsteen [MW): 
Rookgasdebiet [nonnaal m3ls]: 
Uittree snelheld rookgassen [m/s]: 
Rookgas-temperatuur [t<]: 

22.43 
403.00 
9.56 
43824 

0.000001 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000001 

.......... Brongegevens van bron: 2 
•• BRON PLUS GEBOUW •• BEC 2 BVA 

X-positie van de bron em]: 
Y-positie van de bron [m]: 
kortsle zJjde gebouw 1m): 
langsle zijde gebouw [m): 
Hoogle van het gebouw 1m]: 
Orienlalie gebouw (graden): 
x_coordinaat van gebouw [m]: 
y_coordinaat van gebouw [m]: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 
Inw. schoorsteendiameter (lop): 
Uitw. schoorsleendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. ulttree snelheld over bedrijfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. wannte emissie over bedrijfsuren (MW) : 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zJjn uren met een emlssie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte oulput-schoorsteen [MW]: 
Rookgasdebiet [nonnaal m3/s]: 
UiHree snelheid rookgassen (mls): 
Rookgas-temperatuur [t<]: 

261486 
592994 
40.0 
40.0 
50.0 
70.0 
261534 
592963 
60.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 
9.56 
43624 

0.000005 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 

cumulatieve amiss!e over aile voorgaande bronnen: 0.000006 

CxHy incl. BEC-2 BVA 

KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 

datum/tljd joumaai bestand: 07/0212006 12:02:32 

BEREKENINGRESUL TATEN 

Stof-identlficatie: inert gas 

Meteologie-bestand: C:\Stacks62\inpul\schlphoI19952004.bin 
opgegeven emissle-bestand C:\S!acks62\1nput\emis.dat 
Aileen bron(nen)-biJdragen berekendl 

Doorgerekende periode 
Start dalumltijdO: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datumltijdO: 31-12-199924:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is : 43624 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-lokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentratles (uglm3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) Inert gas 

1 (-15- 15): 2746.0 6.3 3.4 135.30 
2 (15-45): 2478.0 5.7 3.7 86.25 
3 (45-75): 3751.0 6.6 4.0 134.00 
4 (75-105): 3112.0 7.1 3.5 132.50 
5 (105-135): 2576.0 5.9 3.2 203.80 
6 (135-165): 3148.0 7.2 3.5 376.60 
7 (165-195): 4222.0 9.6 4.1 643.65 
8 (195-225): 5822.0 13.3 4.5 1056.75 
9 (225-255): 4841.0 11.0 5.6 665.20 



10 (255-285): 
11 (285-315): 
12 (315-345): 
gemiddeld/som: 

4546.0 10.4 
3413.0 7.8 
3169.0 7.2 
0.0 

lengtegraad: 5.0 
breedtegraad: 52.0 
Bodemvochtigheid-index: 1.00 

4.7 
4.2 
3.6 
4.1 

426.90 
316.20 
221 .10 
4400.25 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 441 
Terreinruwheid receptor gebied [m): 1.0000 
Terreinruwheid [m) op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m): 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [uglm3]: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 
Hoogste uurwaarde concentratie In tijdreeks: 

Coordinaten (x,Y): 261688, 592994 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh): 1999 5 20 16 

Aantal bronnen: 2 

........... Brongegevens van bron: 1 
•• BRON PLUS GEBOUW .. BEC 1 

X-positie van de bron [m): 
Y-positie van de bron [m): 
kortste zijde gebouw [m]: 
langste zijde gebouw [m]: 
Hoogte van het gebouw [m): 
Orienta tie gebouw [graden]: 
x_coordinaat van gebouw [m]: 
y-coordinaat van gebouw [m): · 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m): 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warmte emissle over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrljfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]: 
Rookgasdebiet [normaal m3/s): 
Uittree snelheid rookgassen [m/s): 
Rookgas-temperatuur [1<]: 

0.01335 
0.03408 
2.55116 

261438 
593014 
40.0 
40.0 
50.0 
70.0 
261394 
593041 
80.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 
9.56 
43824 

0.000694 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000694 

.......... Brongegevens van bron: 2 
•• BRON PLUS GEBOUW·· BEC 2 BVA 

X-positie van de bron [m]: 
Y-positie van de bron [m]: 
kortste zijde gebouw [m]: 
langste zljde gebouw [m): 
Hoogte van het gebouw [m): 
Orientatie gebouw [graden] : 
x_coordinaat van gebouw [m]: 
y-coordinaat van gebouw [m]: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m): 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. uittree snelheld over bedrijfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemlddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]: 
Rookgasdebiet [normaal m3ls]: 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]: 

261488 
592994 
40.0 
40.0 
50.0 
70.0 
261534 
592983 
80.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 
9.56 
43824 

0.001042 
9.6 
63.1 
22.4 



Rookgas-temperatuur [I<]: 403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.001736 

DIOXINEN Inc!. BEC-2 BVA 

KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 

datum/tijd joumaal bestand: 0710212006 15:42:24 

BEREKENINGRESUL TATEN 

Stof-identificatle: FIJN STOF 

Meteo!ogie-bestand: C:\Stacks62\input\schiphol19952004.bin 
opgegeven emlssle-bestand C:\Stacks62\lnput\emis.dat 
Aileen bron(nen}-bljdragen berekendl 

Doorgerekende periode 
Start datumltijdD: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datumltijdD: 31-12-199924:00 h 

Aantal uren waannee gerekend is : 43824 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
gem. windsnelheld, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (uglm3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15- 15): 2746.0 6.3 3.4 135.30 
2 (15- 45): 2478.0 5.7 3.7 86.25 
3 (45- 75): 3751.0 6.6 4.0 134.00 
4 (75-105): 3112.0 7.1 3.5 132.50 
5 (105-135): 2576.0 5.9 3.2 203.80 
6 (135-165): 3146.0 7.2 3.5 376.60 
7 (165-195): 4222.0 9.6 4.1 643.65 
8 (195-225): 5622.0 13.3 4.5 1056.75 
9 (225-255j: 4641.0 11 .0 5.6 665.20 

10 (255-285): 4546.0 10.4 4.7 426.90 
11 (285-315): 3413.0 7.8 4.2 316.20 
12 (315-345): 3169.0 7.2 3.6 221.10 
gemiddeld/som: 0.0 4.1 4400.25 

lengtegraad: 5.0 
breedtegraad: 52.0 
Bodemvochtigheid-index: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

Geen percentlelen berekend 
Aanta.l receptorpunten 441 
Terrelnruwheld reCeptor gebled 1m]: 1.0000 
Terreinruwheld 1m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoagie berekende concentratles [m]: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie luglm3]: 
hoogste gem. concentratlewaarde in het grid: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 

Coordinaten (x,Y): 0, 0 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh): 0 0 0 0 

Aantal bronnen 2 

.......... Brongegevens van bron: 1 
•• BRON PLUS GEBOUW •• BEC 1 

X-positie van de bron [m]: 
Y-positie van de bran [m]: 
kortste zijde gebouw [m]: 
langste zijde gebouw [m]: 
Hoogte van het gebouw [mJ: 
Orientatie gebouw [graden] : 
x_coordinaat van gebouw [m]: 
y-coordinaat van gebouw [mJ: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 
Inw. schoorsteendlameter (top): 

0.00000 
0.00000 
0.00000 

261436 
593014 
40.0 
40.0 
50.0 
70.0 
261394 
593041 
80.0 
2.30 



Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
Warmte output-schoorsteen [MW]: 
Rookgasdebiet [normaal m3/s): 
Uittree snelheid rookgassen [mls]: 
Rookgas-temperatuur [K]: 

2.30 
403.00 
o 

0.0 
63.1 
0.0 
0.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000000 

********* Brongegevens van bron: 2 
.* BRON PLUS GEBOUW .* BEC-2 BVA 

X-positie van de bron [m]: 
Y-posilie van de bron [m): 
kortste zijde gebouw [m]: 
langste zijde gebouw [m]: 
Hoogte van het gebouw [m]: 
Orientatie gebouw [graden] : 
x_coordinaat van gebouw [m]: 
Lcoordinaat van gebouw [m}: 
Schoorsteenhoogte (tov maalveld) [m]: 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendlameter (top): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
Warmte output-schoorsteen [MW]: 
Rookgasdebiet [normaal m3/s}: 
Uittree snelheid rookgassen [mls}: 
Rookgas-temperatuur [K]: 

261488 
592994 
40.0 
40.0 
50.0 
70.0 
261534 
592983 
80.0 
2.30 
2.30 
403.00 
o 

0.0 
63.1 
0.0 
0.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000000 

HCL Inc!. BEC-2 BVA 

KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 

datum/tijd joumaal bestand: 07/021200610:54:40 

BEREKENINGRESUL TATEN 
Stof-identificatie: HCI 

Meteologie-bestand: C:\Stacks62\input\schlphoI19952004.bin 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks62\1nput\emis.dat 
Aileen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende peri ode 
Start datumltijdD: 1-1-1995 1:00 h 
Eind datumltijdD: 31-12-199924:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is : 43824 

De windroos: frekwentie van voor1<omen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) HCI 

1 (-15-15): 2746.0 6.3 3.4 135.30 
2 (15- 45): 2478.0 5.7 3.7 86.25 
3 (45-75): 3751.0 8.6 4.0 134.00 
4 (75-105): 3112.0 7.1 3.5 132.50 
5 (105-135): 2576.0 5.9 3.2 203.80 
6 (135-165): 3148.0 7.2 3.5 376.60 
7 (165-195): 4222.0 9.6 4.1 643.65 
8 (195-225): 5822.0 13.3 4.5 1058.75 
9 (225-255): 4841.0 11.0 5.6 665.20 

10 (255-285): 4546.0 10.4 4.7 426.90 
11 (285-315): 3413.0 7.8 4.2 316.20 
12 (315-345): 3169.0 7.2 3.6 221.10 
gemiddeld/som: 0.0 4.1 4400.25 

lengtegraad: 5.0 
breedtegraad: 52.0 



Bodemvochtigheid-index: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatslngscoefficient): 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 441 
Terreinruwheld receptor gebled [m]: 1.0000 
Terreinruwheid [m) op meteolokatie windrichtingsafhankeliJk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m): 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [uglm3): 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 

Coordinaten (x,Y): 261688, 592994 
Datumltijd (yy,mm,dd,hh): 1999 5 20 16 

Aantal bronnen: 2 

•• *--- Brongegevens van bron : 
** BRON PLUS GEBOUW •• BEC 1 

X-positie van de bron [m): 
Y-positie van de bron [m): 
kortste zijde gebouw [m): 
langste ziJde gebouw [m]: 
Hoogte van het gebouw [m): 
Orientatie gebouw [graden) : 
x_coordinaat van gebouw [m): 
Lcoordinaat van gebouw [m]: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendlameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 
Gem. uittree sne/heid over bedrijfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warrnte emissie over bedrijfsuren (MW): 
AantaJ bedriJfsuren: 
(Bedrijfsuren ziin uren met een emissie > 0) 
gemiddeJde emissle over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW): 
Rookgasdebiet [norrnaal m3/s]: 
Uittree snelheid rookgassen [m/s): 
Rookgas-temperatuur [K]: 

0.02102 
0.05366 
4.01758 

261438 
593014 
40.0 
40.0 
50.0 
70.0 
261394 
593041 
80.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 
9.56 
43824 

0.000694 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000694 

_ ... _* Brongegevens van bron: 2 
•• BRON PLUS GEBOUW ** BEC 2 BVA 

X-positie van de bron [m): 
Y-positie van de bron [m]: 
kortste zijde gebouw [m): 
langste zljde gebouw [m]: 
Hoogte van het gebouw [m]: 
Orientatie gebouw [graden] : 
x_coordinaat van gebouw [m]: 
Lcoordinaat van gebouw [m]: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 
/nw. schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. vo/umeflux over bedriJfsuren (Nm3) : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warrnte emissie over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zJjn uren met een emissie > 0) 
gemlddelde emlssie over bedrljfsuren: (kg/s) 
Warrnte output-schoorsteen [MW]: 
Rookgasdebiet [norrnaal m3/s]: 
Uittree snelheid rookgassen [mls]: 
Rookgas-temperatuur [K]: 

261488 
592994 
40.0 
40.0 
50.0 
70.0 
261534 
592983 
80.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 
9.56 
43824 

0.001042 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.001736 

yo.' . 



HF inc!. BEC-2 BVA 

KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 

datum/tijd joumaal bestand: 07/02/2006 11 :13:27 

BEREKENINGRESUL TATEN 
Stof-identificatie: HF 

Meteologie-bestand: C:\Stacks62\input\schiphoI19952004.bin 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks62\1nput\emis.dat 
AIleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende periode 
Start datumltijdD: 1-1-1995 1:00 h 
Eind datumltijdD: 31-12-199924:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is : 43824 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, 'Yo) op receptor-Iokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (uglm3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) HF 

1 (-15- 15): 2746.0 6.3 3.4 135.30 
2 (15- 45): 2478.0 5.7 3.7 86.25 
3 (45- 75): 3751 .0 8.6 4.0 134.00 
4 (75-105): 3112.0 7.1 3.5 132.50 
5 (105-135): 2576.0 5.9 3.2 203.80 
6 (135-165): 3148.0 7.2 3.5 376.60 
7 (165-195): 4222.0 9.6 4.1 643.65 
8 (195-225): 5822.0 13.3 4.5 1058.75 
9 (225-255): 4841.0 11 .0 5.6 665.20 
10 (255-285): 4546.0 10.4 4.7 426.90 
11 (285-315): 3413.0 7.8 4.2 316.20 
12 (315-345): 3169.0 7.2 3.6 221.10 
gemiddeld/som: 0.0 4.1 4400.25 

lengtegraad: 5.0 
breedtegraad: 52.0 
Bodemvochtigheid-index: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 441 
Terreinruwheid receptor gebied [m]: 1.0000 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [uglm3]: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 

Coordinaten (x,Y): 261288, 592994 
Datum/tfJd (YY,mm,dd,hh): 1997 5 25 14 

Aantal bronnen: 2 

... _..... Brongegevens van bron: 1 
•• BRON PLUS GEBOUW ** BEC 1 

X-positie van de bron [m]: 
Y -positie van de bron [m): 
kortste zijde gebouw [m): 
langste zijde gebouw 1m): 
Hoogte van het gebouw 1m]: 
Orientalie gebouw [graden] : 
x_coordinaat van gebouw [m]: 
y-coordinaat van gebouw [m]: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) 1m]: 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) : 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warrnte emissie over bedrijfsuren (MW) : 
Aantal bedrijfsuren: 

0.00151 
0.00385 
0.37536 

261438 
593014 
40.0 
40.0 
50.0 
70.0 
261394 
593041 
80.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 
9.56 
43824 



(BedriJfsuren ziJn uren met een emlssie > 0) 
gemiddelde emissle over bedriJfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorst.een [MW]: 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]: 
Ulttree snelheid rookgassen [mls]: 
Rookgas-temperatuur [K]: 

0.000021 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000021 

.**.* .• *. Brongegevens van bron: 2 

.* BRON PLUS GEBOUW" BEC 2 BVA 

X-positje van de bron [m]: 
Y-positie van de bron [m]: 
kortste zijde .gebouw [m]: 
langste Zl1de gebouw 1m]: 
Hoogte van het gebouw 1m]: 
Orientatie gebouw [graden) : 
x_coordlnaat van gebouw 1m): 
y_coordinaat van gebouw [m): 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) 1m]: 
Inw. schoorsteendlameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) : 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zljn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kgls) 
Warmte output-schoorsteen (MW): 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]: 
Uittree snelheld rookgassen [mls]: 
Rookgas-temperatuur {K]: 

261488 
592994 
40.0 
40.0 
50.0 
70.0 
261534 
592983 
80.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 
9.56 
43824 

0.000104 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000125 

Hg incl. BEC-2 BVA 

KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 

datum/Hjd joumaal bestand: 07/0212006 11 :40:06 

BEREKENINGRESUL TATEN 
Stof-identificatie: Hg 

Meteologle-bestand: C:\Stacks62\input\schiphoI19952004.bin 
opgegeven emlssie-bestand C:\Stacks62\lnput\emis.dat 
Aileen bron(nen)-bijdragen berekendl 

Doorgerekende periode 
Star! datumltijdO: 1-1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijdO: 31-12-1999 24:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is : 43824 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-lokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) Hg 

1 (-15- 15): 
2 (15- 45): 
3 (45-75): 
4 (75-105): 
5 (105-135): 
6 (135-165): 
7 (165-195): 
8 (195-225): 
9 (225-255): 
10 (255-285): 
11 (285-315): 
12 (315-345): 
gemiddeldlsom: 

2746.0 6.3 
2478.0 5.7 
3751.0 8.6 
3112.0 7.1 
2576.0 5.9 
3148.0 7.2 
4222.0 9.6 
5822.0 13.3 
4841.0 11.0 
4546.0 10.4 
3413.0 7.8 
3169.0 7.2 
0.0 

3.4 
3.7 
4.0 
3.5 
3.2 
3.5 
4.1 
4.5 
5.6 
4.7 
4.2 
3.6 
4.1 

135.30 
86.25 
134.00 
132.50 
203.80 
376.60 
643.65 
1058.75 
665.20 
426.90 
316.20 
221.10 
4400.25 



lengtegraad: 5.0 
breedtegraad: 52.0 
Bodemvochtigheid-index: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 441 
Terreinruwheid receptor gebled [m]: 1.0000 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [uglm3]: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 

Coordlnaten (x,Y): 261288, 592994 
Datumltijd (yy,mm,dd,hh): 1997 5 25 14 

Aantal bronnen: 2 

_.**.... Brongegevens van bron : 
.. BRON PLUS GEBOUW - BEC 1 

X-positie van de bron [m]: 
Y-positie van de bron [m]: 
kortste zijde gebouw [m]: 
langsie zijde gebouw [m]: 
Hoogte van het gebouw [m]: 
Orientatie gebouw [graden] : 
x_coordinaat van gebouw [m]: 
Lcoordinaat van gebouw [m]: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]: 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]: 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]: 
Rookgas-temperatuur [K]: 

0.00007 
0.00017 
0.01638 

261438 
593014 
40.0 
40.0 
50.0 
70.0 
261394 
593041 
80.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 
9.56 
43824 

0.000001 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000001 

........... Brongegevens van bron: 2 
•• BRON PLUS GEBOUW .* BEC 2 BVA 

X-positie van de bron [m]: 
Y-positie van de bron [m]: 
kortste zijde gebouw [m]: 
langste zijde gebouw [m]: 
Hoogte van het gebouw [m]: 
Orientatie gebouw [grad en] : 
x_coordinaat van gebouw [m]: 
Lcoordinaat van gebouw [m]: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K) : 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]: 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]: 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]: 
Rookgas-temperatuur [I<]: 

261488 
592994 
40.0 
40.0 
50.0 
70.0 
261534 
592983 
80.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 
9.56 
43824 

0.000005 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000006 

. ' 



ZWARE METALEN inc!. BEC-2 BVA 

KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 

datum/tijd joumaal bestand: 07/0212006 12:41 :16 

BEREKENINGRESUL TATEN 
Stof-Identificatie: FIJN STOF 

Meteologie-bestand; C;\Slacks62\input\schiphoI19952004.bin 
opgegeven emissie-bestand C;\Stacks62\lnput\emis.dat 
Aileen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende periode 
Start datumltijd 0: 1- 1-1995 1 :00 h 
Eind datumltijdD: 31-12-199924:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is : 43824 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receplor-Iokatie 
gem. windsnelheid, nearslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FfJN STOF 

1 (-15- 15): 2746.0 6.3 3.4 135.30 
2 (15- 45): 2478.0 5.7 3.7 86.25 
3 (45-75): 3751 .0 8.6 4.0 134.00 
4 (75-105): 3112.0 7.1 3.5 132.50 
5 (105-135): 2576.0 5.9 3.2 203.80 
6 (135-165): 3148.0 7.2 3.5 376.60 
7 (165-195): 4222.0 9.6 4.1 643.65 
8 (195-225): 5822.0 13.3 4.5 1058.75 
9 (225-255): 4841.0 11.0 5.6 665.20 

10 (255-285): 4546.0 10.4 4.7 426.90 
11 (285-315): 3413.0 7.8 4.2 316.20 
12 (315-345): 3169.0 7.2 3.6 221.10 
gemiddeld/som: 0.0 4.1 4400.25 

lengtegraad: 5.0 
breedtegraad: 52.0 
Bodemvochtigheid-Index: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatslngscoefficient): 0.20 

Geen percenlielen berekend 
Aanlal receptorpunten 441 
Terreinruwheid receptor gabled [m): 1.0000 
Terreinruwheid (m] op meleolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogle berekende concentratles [m]: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratle luglm3]: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 

Coordinaten (x,Y): 261288, 592994 
Datum/lijd (YY,mm,dd,hh); 1997 5 25 14 

Aantal bronnen: 2 

********* Brongegevens van bron ; 
** BRON PLUS GEBOUW ** BEC 1 

X-positie van de bron 1m): 
Y-positie van de bron 1m): 
korlste z1jde gebouw 1m]: 
fangste z1jde gebouw (m): 
Hoogte van het gebouw 1m]: 
OMenlalie gebouw (graden) : 
x_coordinaat van gebouw [m]: 
y-coordinaat van gebouw 1m]: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 
fnw. schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K) 
Gem. warmte em iss Ie over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrijfsuren: 

0.00069 
0.00176 
0.18766 

261438 
593014 
40.0 
40.0 
50.0 
70.0 
261394 
593041 
80.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 
9.56 
43824 



(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg!s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]: 
Rookgasdebiet [normaal m3!s] : 
Uittree snelheid rookgassen [m!s]: 
Rookgas-temperatuur [K]: 

0.000005 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000005 

........... Brongegevens van bron: 2 
•• BRON PLUS GEBOUW" BEC 2 BVA 

X-positie van de bron [m]: 
Y-positie van de bron [m]: 
kortste zijde gebouw [m]: 
langste zijde gebouw [m]: 
Hoogte van het gebouw [m]: 
Orientatie gebouw [graden] : 
x_coordinaat van gebouw [m]: 
Lcoordinaat van gebouw [m]: 
Schoorsteenhoogte (tov maalveld) [m]: 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. uittree snelheid over bedrljfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg!s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]: 
Rookgasdebiet [normaal m3!s]: 
Uittree snelheid rookgassen Im!s]: 
Rookgas-temperatuur [1<]: 

261488 
592994 
40.0 
40.0 
50.0 
70.0 
261534 
592983 
80.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 
9.56 
43824 

0.000052 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000057 ; 

CO inc\. BEC-2 BVA 

KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 

datum!tijd joumaal bestand: 21/0212006 10:11:44 

BEREKENINGRESUL TATEN 

Stof-identificatie: co 
Meteologie-bestand: C:\Stacks62\input\Schiphol19952004.bin 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks62\lnput\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekendl 
Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt 
versie-identilicatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificalie van GCN-data voor het Jaar 1995 versie 1.0 van 22-03-02 
Identificalie van GCN-data voor het jaar 1996 versie 1.0 van 22-03-02 
Identificalie van GCN-data veor het jaar 1997 versie 1.0 van 22-03-02 
identificalie van GCN-data voor het jaar 1998 versle 1.0 van 22-03-02 
identificatie van GCN-data voor het jaar 1999 versle 1.0 van 22-03-02 
GCN-waarden berekend op zwaartepunt-coordinaten: (m) 261488.0 592994.1 
achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 
opgegeven berekeningsjaar: 2004 

Doorgerekende periode 
Start datumltljdD: 1-1-1995 1:00 h 
Eind datumltijdD: 31-12-1999 24:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend Is : 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) CO 

1 (-1~ 15): 
2 (1~ 45): 
3 (4~ 75): 

2744.0 6.3 
2470.0 5.6 
3750.0 8.6 

3.4 
3.7 
4.0 

135.30 
86.25 
134.00 

237.5 
246.1 
280.1 



4 (7~105): 3112.0 
5 (10~135): 2576.0 
6 (135-165): 3148.0 
7 (16~195): 4222.0 
8 (19~225): 5822.0 
9 (225-255): 4641.0 
10 (25~285): 4546.0 
11 (26~315): 3410.0 
12 (31~345): 3159.0 
gemiddeld/som: 4 3800.0 

lengtegraad: 5.0 
breedtegraad: 52.0 

7.1 
5.9 
1.2 
9.6 
13.3 
11.1 
10.4 
7.8 
7.2 

Bodemvochtigheid-index: 1.00 

3.5 132.50 
3.2 203.80 
3.5 376.60 
4.1 643.65 
4.5 1056.75 
5.6 665.20 
4.7 426.90 
4.2 316.15 
3.6 221.05 
4.1 4400.25 

Albedo (bodemweerkaatslngscoefficient): 0.20 

Percentielen voor B-uurgemiddelde concentraties 
Percentielen glijdend gemiddeld 
In het percenlielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(bJokken) 
de percentielwaarden betrekklng hebben, de hoge percentielen 
kunnen blj een gering aantal berekenlngsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijnl (Iaatste regelln percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 441 
Terreinruwheid receptor gebied [m]: 1.0000 
Terreinruwheld [m] op meteolokatie windrichlingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m): 1.5 

Gemiddelde veldwaarde conceniratie [ug/m3]: 287.26432 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 286.98534 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 1711.93105 

Coordlnaten (x,Y): 260088, 594794 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh): 1997 1 16 10 

Aantal bronnen: 3 

............ Brongegevens van bron: 
•• PUNTBRON .. BIOX 

X-positie van de bron [m]: 
Y-positie van de bron [m]: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m}: 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Ultw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. uittree snelheld over bedrijfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warrnte emissie over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warrnte output-schoorsteen [MW]: 
Rookgasdebiet [norrnaal m3/s): 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]: 
Rookgas-temperatuur [KJ: 

•• Overige berekende kengetallen ... 

260666 
592375 
30.0 
1.40 
1.50 
20.50 
2M8 
428.00 
3.76 
43824 

0.011097 
3.8 
20.5 
20.9 
428.0 

Gemiddelde effectleve schoorsteenhoogte: 80.9 
Gemiddelde pluimfractie binnen menglaag: 0.94 
Totaal aantal uren pluimstijging convectieve sit.: 20.0 

cumulatieve emissle over aile voorgaande bronnen: 0.011097 

......... Brongegevens van bron: 2 

.. BRON PLUS GEBOUW •• BEC 1 

X-positie van de bron 1m): 
Y-positie van de bron [m): 
kortste zijde gebouw [m]: 
langste zijde gebouw 1m): 
Hoogte van het gebouw [m): 
Orientatie gebouw [graden) : 
x_coordinaat van gebouw [m): 
y-coordinaat van gebouw [m): 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m): 

261438 
593014 
40.0 
40.0 
50.0 
70.0 
261394 
593041 
60.0 

342.0 
405.8 
416.8 
347.7 
293.5 
247.3 
229.3 
212.6 
214.4 
286.5 



Inw.schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie ;> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW): 
Rookgasdebiet [normaal m3/s): 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]: 
Rookgas-temperatuur [1<]: 

2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 
9.56 
43824 

0.003472 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.014569 

********* Brongegevens van bron: 3 
** BRON PLUS GEBOUW ** BEC-2 BVA 

X-positie van de bron [m]: 
Y-positie van de bron [m]: 
kortste zijde gebouw [m]: 
langste zijde gebouw [m]: 
Hoogte van het gebouw [m]: 
Orientatie gebouw [graden] : 
x_coordinaat van gebouw [m]: 
Lcoordinaat van gebouw [m]: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 
Inw.schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie ;> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]: 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]: 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]: 
Rookgas-temperatuur [1<]: 

261488 
592994 
40.0 
40.0 
50.0 
70.0 
261534 
592983 
80.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 
9.56 
43824 

0.005208 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.019778 

RAPPORTAGE BESLUIT LUCHTKWALITEIT 

GEEN overschrijdingen van de 99,9-p (uur gem.) grenswaarde 
grenswaarde voor 99,9-p (uur gem.): 40000 
GEEN overschrijdingen van de 98-p (8-uur gem.) grenswaarde 
grenswaarde voor 98-p (8-uur gem.): 6000 
opmerking: jaarlijkse overschrijdingen worden gegeven voor receptorpunten x (keer) jaren 
(voor een overzicht van overschrijdingen per receptorpunt; zie het BLK bestand) 

502 incl. BEC-2 BVA 

KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 

datum/tijd joumaal bestand: 07/0212006 15:00:56 

BEREKENINGRESUL TATEN 

Stof-identificatie: 502 

Meteologie-bestand: C:\Stacks62\input\schiphoI19952004.bin 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks62\lnput\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekendl 

Er is gerekend met 2010 RR achtergrond GCN-waarden 
Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1 e jaar, versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar, versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar, versie 22-03·02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 



identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
GCN-waarden berekend op zwaartepunt-coordinaten: (m) 261488.0 592994.1 
achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 
opgegeven referentiejaar: 2010 

Doorgerekende periode 
Start datum/tijdO: 1-1-1995 1:00 h 
Eind daturnltijdO: 31-12-199924:00 h 

Aantal uren waarrnee gerekend is : 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (uglm3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) S02 

1 (-15- 15): 
2 (15- 45): 
3 (45-75): 
4 (75-105): 
5 (105-135): 
6 (135-165): 
7 (165-195): 
8 (195-225): 
9 (225-255): 

10 (255-285): 
11 (285-315): 
12 (315-345): 
gemiddeldlsom: 

2744.0 6.3 
2470.0 5.6 
3750.0 8.6 
3112.0 7.1 
2576.0 5.9 
3148.0 7.2 
4222.0 9.6 
5822.0 13.3 
4841.0 11.1 
4546.0 10.4 
3410.0 7.8 
3159.0 7.2 
43600.0 

lengtegraad: 5.0 
breedtegraad: 52.0 
Bodemvochtigheid-index: 1.00 

3.4 
3.7 
4.0 
3.5 
3.2 
3.5 
4.1 
4.5 
5.6 
4.7 
4.2 
3.6 
4.1 

135.30 
86.25 
134.00 
132.50 
203.80 
376.60 
643.65 
1058.75 
665.20 
426.90 
316.15 
221.05 
4400.25 

Albedo (bodemweerkaatsingscoeflicient): 0.20 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentlelenbestand Is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekklng hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekenlngsuren daardoor 
mlnder nauwkeurig ziJnl (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 441 
Terrelnruwheid receptor gebied 1m}: 1.0000 
Terreinruwheid 1m} op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende con centra ties 1m}: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie lug/m3J: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 

Coordinaten (x,y): 259668, 591794 
Datum/tljd (YY,mm,dd,hh): 1997 1 3 3 

Aantal bronnen: 3 

***.***** Brongegevens van bron: 
•• PUNTBRON •• BIOX 

X-posltie van de bron 1m]: 
Y-positie van de bron 1m]: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) 1m]: 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warrnte emissie over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warrnte output-schoorsteen IMW1: 
Rookgasdebiet Inorrnaal m3/s]: 
Uittree snelheid rookgassen Im/s]: 
Rookgas-temperatuur (K): 

.. Overige berekende kengetallen ** 

4.15041 
4.37613 

121.77177 

260686 
592375 
30.0 
1.40 
1.50 
20.50 
20.88 
428.00 
3.76 
43824 

0.000633 
3.8 
20.5 
20.9 
428.0 

Gemiddelde effectieve schoorsteenhoogte: 80.9 

1.9 
2.7 
4.9 
7.8 
6.5 
5.3 
4.5 
4.1 
3.4 
2.9 
2.1 
1.7 
4.0 



Gemiddelde pluimfractie binnen menglaag: 0.94 
Totaal aantal uren pluimstijging convectieve sit.: 20.0 

cumulatieve emissle over aile voorgaande bronnen: 0.000833 

--. Brongegevens van bron: 2 
.. BRON PLUS GEBOUW .* BEC 1 

X-positie van de bron [m]: 
Y-positie van de bron [m]: 
kortste zijde gebouw [m]: 
langste z\jde gebouw [m]: 
Hoogte van het gebouw [m]: 
Orientatie gebouw [graden] : 
x_coordinaat van gebouw [m]: 
y-coordinaat van gebouw [m]: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warmte emlssie over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kgls) 
Warmte output-schoorsteen [MW]: 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]: 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]: 
Rookgas-temperatuur [K]: 

261438 
593014 
40.0 
40.0 
50.0 
70.0 
261394 
593041 
80.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 
9.56 
43824 

0.006944 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.007778 

*.* •• **- Brongegevens van bron: 3 
** BRON PLUS GEBOUW .* BEC 2 BVA 

X-posltie van de bron [m]: 
Y-positie van de bron [m]: 
kortste zijde gebouw [m]: 
langste zijde gebouw [m]: 
Hoogte van het gebouw [m]: 
Orientatie gebouw [grad en]: 
x_coordinaat van gebouw [m]; 
y-coordinaat van gebouw [m]; 
Schoorsteenhoogte (tov maalveld) [m]: 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]: 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]: 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]: 
Rookgas-temperatuur [1<]: 

261488 
592994 
40.0 
40.0 
50.0 
70.0 
261534 
592983 
80.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 
9.56 
43824 

0.005208 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.012986 

RAPPORTAGE BESlUIT lUCHTKWALITEIT ............................................. 
GEEN overschrijdingen van de uurgem. grenswaarde 
grenswaarde voor uurgemiddelden is: 350 
GEEN overschrijdingen van de 24-uurgem. grenswaarde 
grenswaarde voor 24-uurgemiddelden is: 125 
GEEN overschrijdingen van de jaargem. grenswaarde 
grenswaarde voor jaargemiddelden is: 20 
opmerking: jaarlijkse overschrijdlngen worden gegeven voor receptorpunten x (keer) jaren 
(voor een overzicht van overschrijdingen per receptorpunt; zie het BlK bestand) 



NOz incl. BEC-2 BVA 

KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 

datum/lijd joumaal besland: 0710212006 15:23:43 
GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 

BEREKENINGRESUL TATEN 

Siof-identificatie: N02 

Meteologie-besland: C:\Stacks62\input\schiphoI19952004.bln 
opgegeven emissie·bestand C:\Slacks62\lnput\emis.dat 
Bron(nen)·bijdragen PLUS achtergrondconcenlratles berekendl 

Er is gerekend met 2010 RR achtergrond GCN·waarden 
Generieke Concentralies van Nederland (GCN) gebruikt 
versie-Identificatle van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
Identificatie van GCN·data voor het 1 e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identlficatle van GCN-data voor het 2e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identlficatie van GCN-data voor het 3e jaar; versle 22-03-02 van 1.0 
identlficatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identlficatie van GCN-data voor het 5e Jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
GCN-waarden berekend op zwaartepunt-coordinaten: (m) 261488.0 592994.1 
achlergrondcorrectle (voor dubbellelling) 0.0000 
opgegeven referentiejaar. 2010 

Doorgerekende periode 
Start dalumllijdO: 1-1-1995 1:00 h 
Eind datumltijdO: 31-12-199924:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is : 43800 

Totaal aantal uren N02 vorming berekend 43800 
De windroos: frekwenlie van voorkomen van de windsektoren(uren; %) op receptor-Iokatle 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achlergronclconcenlralies (ug/m3) 
sektor(van-tol) uren % ws neerslag(mm) N02 03 

1 (-15- 15): 
2 (15- 45): 
3 (45-75): 
4 (75-105): 
5 (105-135): 
6 (135-165): 
7 (165-195): 
8 (195-225): 
9 (225-255): 
10 (255-285): 
11 (285-315): 
12 (315-345): 
gemiddeld/som: 

2744.0 6.3 
2470.0 5.6 
3750.0 8.6 
3112.0 7.1 
2576.0 5.9 
3148.0 7.2 
4222.0 9.6 
5822.0 13.3 
4841.0 11.1 
4546.0 10.4 
3410.0 7.8 
3159.0 7.2 
43800.0 

lengtegraad: 5.0 
breedlegraad: 52.0 
Bodemvochligheid-index: 1.00 

3.4 
3.7 
4.0 
3.5 
3.2 
3.5 
4.1 
4.5 
5.6 
4.7 
4.2 
3.6 
4.1 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 

135.30 
86.25 
134.00 
132.50 
203.80 
376.60 
643.65 
1058.75 
665.20 
426.90 
316.15 
221.05 
4400.25 

neerslaghoeveelheid in mm (voor deposilie): 4400.3 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 441 
Terreinruwheid receplor gebied [m]: 1.0000 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogle berekende concenlraties [m]: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concenlratle [ug/m3]: 13.23311 
hoogste gem. concentratlewaarde In het grid: 13.98539 
Hoogsle uurwaarde concenlralle in tijdreeks: 129.77102 

Coordinaten (x,Y): 260488, 593394 
Datum/lijd (YY,mm,dd,hh): 1996 4 20 20 

Aantal bronnen: 3 

.......... Brongegevens van bron: 1 

.. PUNTBRON .. BEC 1 

7.8 
8.6 
10.6 
13.2 
17.2 
20.9 
18.3 
15.3 
11.3 
8.5 
6.9 
7.1 
12.3 

57.5 
59.3 
54.3 

44.0 
36.1 
29.6 
34.0 
39.8 
52.8 
60.4 
63.3 
62.4 
49.1 



X-positie van de bron [m): 
Y-positie van de bron [m): 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m): 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warmte emissie over bedriJfsuren (MW): 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]: 
Rookgasdebiet [normaal m3/s): 
Uittree snelheid rookgassen [m/s): 
Rookgas-temperatuur [I<]: 
N02 fraktie in het rookgas ['Yo): 

•• Overige berekende kengetallen •• 

261436 
593014 
80.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 
9.56 
43824 

0.006944 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 
1.0E+0002 

Gemiddelde effectieve schoorsteenhoogte: 144.2 
Gemiddelde pluimfractie binnen menglaag: 0.85 
Totaal aantal uren pluimstijging convectieve sit: 46.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.006944 

••••••••• Brongegevens van bron: 2 
•• PUNTBRON •• BIOX 

X-positie van de bron [m): 
Y -positie van de bron [m): 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m): 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. uittree snelheid over bedriJfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]: 
Rookgasdebiet [normaal m3/s): 
Uittree snelheid rookgassen [m/s): 
Rookgas-temperatuur [1<]: 
N02 fraktie in het rookgas ['Yo): 

*. Overige berekende kengetallen -

260686 
592375 
30.0 
1.40 
1.50 
20.50 
20.88 
426.00 
3.76 
43824 

0.023847 
3.8 
20.5 
20.9 
428.0 
5.0E+0000 

Gemiddelde effectieve schoorsteenhoogte: 80.9 
Gemiddelde pluimfractie blnnen menglaag: 0.94 
Totaal aantal uren pluimstijging convectieve sit: 20.0 

cumulatieve emiss!e over aile voorgaande bronnen: 0.030792 

••• _.. Brongegevens van bron: 3 
•• PUNTBRON •• BEC 2 BVA 

X-positie van de bron [m): 
Y-positie van de bron [m): 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m): 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kgls) 
Warmte output-schoorsteen [MW]: 
Rookgasdebiet [normaal m3/s): 
Uittree snelheid rookgassen [m/s): 
Rookgas-temperatuur [1<]: 
N02 fraktie in het rookgas ['Yo): 

261488 
592994 
80.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 
9.56 
43824 

0.007292 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 
1.0E+0002 



** Overige berekende kengetallen ** 

Gemiddelde effectieve schoorsteenhoogte: 144.2 
Gemiddelde pluimfractie binnen menglaag: 0.85 
Totaal aantal uren piuimstijging convectieve sit.: 46.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.038083 

RAPPORTAGE BESlUIT lUCHTKWALITEIT 
............ ....,..."'**'*'* .. *111 ...................... 

GEEN overschrijdingen van de uurgem. grenswaarde 
grenswaarde voor uurgemiddeJden is: 200 
GEEN overschrijdingen van de jaargem. grenswaarde 
grenswaarde voor jaargemiddelden is: 40 
GEEN overschrijdingen van de Jaargem. plandrempel 
plandrempelwaarde voor jaargemiddelden voor 2010 is: 40 
opmerking: jaarlijkse overschrljdingen worden gegeven voor receptorpunten x (keer) jaren 
(voor een overzlcht van overschriJdingen per receptorpunt; zie het BlK bestand) 

FIJNSTOF 2006 incl. BEC-2 BVA 

KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 

datum/tijd joumaal bestand: 08/0212006 13:38:10 

BEREKENINGRESUl TATEN 

Stof-identiflcatie: FIJN STOF 

Meteologle-bestand: C:\Stacks62Iinput\schiphoI19952004.bin 
opgegeven emlssie-bestand C:\Stacks62\1nput\emis.dat 
Bron(nen)-bljdragen PLUS acht.ergrondconcentratles berekendl 
Er is gerekend met gelnterpoleerde achtergrond GCN·waarden 2002-2010 
Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt 
versie-identiticatie van GCN.Dll: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identiticatie van GCN-data voor het 1 e jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
identlficatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
GCN-waarden berekend op zwaartepunt-coordinaten: (m) 261488.0 592994.1 
achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 
opgegeven referentiejaar: 2006 

Doorgerekende periode 
Start datum/tijd: 1- 1-1995 1 :00 h 
Eind datum/tijd: 31-12-1999 24:00 h 

Aantal uren waarrnee gerekend is : 43800 

De windroos: frekwentle van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15- 15): 2744.0 6.3 3.4 135.30 21.2 
2 (15- 45): 2470.0 5.6 3.7 86.25 24.4 
3 (45- 75): 3750.0 8.6 4.0 134.00 28.9 
4 (75-105): 3112.0 7.1 3.5 132.50 35.1 
5 (105-135): 2576.0 5.9 3.2 203.80 34.8 
6 (135-165): 3148.0 7.2 3.5 376.60 33.1 
7 (165-195): 4222.0 9.6 4.1 643.65 29.6 
8 (195-225): 5822.0 13.3 4.5 1058.75 27.6 
9 (225-255): 4841.0 11 .1 5.6 665.20 26.4 

10 (255-285): 4546.0 10.4 4.7 426.90 22.4 
11 (285-315): 3410.0 7.8 4.2 316.15 19.2 
12 (315-345): 3159.0 7.2 3.6 221.05 18.5 
gemiddeldlsom: 43800.0 4.1 4400.25 26.7 

lengtegraad: 5.0 
breedtegraad: 52.0 
Bodemvochtigheid-index: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): 0.20 



Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 441 
Terreinruwheid receptor gebied [m]: 1.0000 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [uglm3]: 26.79071 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 27.06601 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 260.38403 

Coordinaten (x,Y): 260288, 592194 
Oatum/tijd (YY,mm,dd,hh): 1996 1 25 15 

Aantal brannen: 3 

........ **** Brongegevens van bran 

.. PUNTBRON ** BIOX 

X-positie van de bran [m]: 
Y-positie van de bran [m): 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) em]: 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warrnte emissie over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warrnte output-schoorsteen [MW]: 
Rookgasdebiet [norrnaal m3ls]: 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]: 
Rookgas-temperatuur [K]: 

** Overige berekende kengetallen ** 

260666 
592375 
30.0 
1.40 
1.50 
20.50 
20.88 
426.00 
3.76 
43624 

0.001744 
3.8 . 

·· 20.5 
20.9 
428.0 

Gemiddelde effectieve schoorsteenhoogte: 80.9 
Gemiddelde pluimfractie binnen menglaag: 0.94 
Totaal aantal uren pluimstijging convectieve sil: 20.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.001744 

********* Brongegevens van bran: 2 
.. BRON PLUS GEBOUW ** BEC 1 

X-positie van de bran em]: 
Y -positie van de bran em]: 
kortste zijde gebouw [m): 
langste zijde gebouw [m]: 
Hoogte van het gebouw [m): 
Orientatie gebouw [graden]: 
x_coordinaat van gebouw [m]: 
y-coordinaat van gebouw [m]: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) em]: 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warrnte emissie over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warrnte output-schoorsteen [MW]: 
Rookgasdebiet [norrnaal m3/s]: 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]: 
Rookgas-temperatuur [K]: 

261436 
593014 
40.0 
40.0 
50.0 
70.0 
261394 
593041 
80.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 
9.56 
43624 

0.000208 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 

cumulatieve emissle over aile voorgaande bronnen: 0.001953 



••••••••• Brongegevens van bron: 3 
•• BRON PLUS GEBOUW" BEC 2 BVA 

X-positie van de bron [m]: 
Y-posilie van de bron [m]: 
kortsle zijde gebouw [m]: 
langste zijde gebouw [m]: 
Hoogte van het gebouw [m]: 
Orientalie gebouw [graden]: 
x_coordinaat van gebouw [m]: 
y-coordinaat van gebouw [m]: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameler (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warmte amissie over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrljfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemlddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte outpul-schoorsteen [MW): 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]: 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]: 
Rookgas-temperatuur [K]: 

261488 
592994 
40.0 
40.0 
50.0 
70.0 
261534 
592983 
80.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 
9.56 
43824 

0.000521 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 

cumulatiave emissie over aile voorgaande bronnen: 0.002474 

RAPPORTAGE BESLUIT LUCHTKWALITEIT ....... ' .................. , .......... .......... 
aantal karen overschrijding van de 24-uurgem. grenswaarde 61896 
grenswaarde voor 24-uurgemiddelden is: 50 
GEEN overschrijdingen van de jaargem. grenswaarde 
grenswaarde voor jaargemiddelden is: 40 
GEEN overschrijdingen van de jaargem. plandrempel 
plandrempelwaarde voor jaargemiddelden voor 2006 is: 40 
opmerking: jaarlijkse overschrijdingen worden gegeven v~~r receplorpunten x jaren 
(voor een overzicht van overschrijdingen per receptorpunl; zie het BLK besland) 

FIJNSTOF 2010 incl. BEC·2 BVA 

KEMA-STACKS VERSIE 2005 . 
Release 2005 versie 01 aug. 

datum/tijd joumaal bestand: 0810212006 12:27:34 

BEREKENINGRESUL TATEN 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

Meteologie-bestand: C:\Stacks62\input\schlphoI19952004. bin 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks62\lnput\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achlergrondconcentraties berekendl 
Er Is gerekand met 2010 RR achtergrond GCN-waarden 

Generieke ConcentraHes van Nederland (GCN) gebruikt 
versle-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
idenHficatle van GCN-data voor het 1 e Jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
Identificalie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versle 28-03-02 van 1.1 
Jdentificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
Identiflcalie van GCN-data voor het 5e jaar; versJe 28-03-02 van 1.1 
GCN-waarden berekend op zwaartepunt-coordinaten: (m) 261488.0 592994.1 
achlergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 
opgegeven referentiejaar: 2010 

Doorgerekende periode 
Start datum/tijdD: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datumltijdD: 31-12-199924:00 h 

Aantal uren waarrnee gerekend is : 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
gem. windsnelheid. neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neersfag(mm) FIJN STOF 



1 (-15- 15): 
2 ( 15- 45): 
3 (45-75): 
4 (75-105): 
5 (105-135): 
6 (135-165): 
7 (165-195): 
8 (195-225): 
9 (225-255): 
10 (255-285): 
11 (285-315): 
12 (315-345): 
gemiddeld/som: 

2744.0 6.3 
2470.0 5.6 
3750.0 8.6 
3112.0 7.1 
2576.0 5.9 
3148.0 7.2 
4222.0 9.6 
5822.0 13.3 
4841.0 11.1 
4546.0 10.4 
3410.0 7.8 
3159.0 7.2 
43800.0 

lengtegraad: 5.0 
breedtegraad: 52.0 
Bodemvochtigheid-index: 1.00 

3.4 
3.7 
4.0 
3.5 
3.2 
3.5 
4.1 
4.5 
5.6 
4.7 
4.2 
3.6 
4.1 

Albedo (bodemweer1<aatsingscoefficient): 0.20 

135.30 
86.25 
134.00 
132.50 
203.80 
376.60 
643.65 
1058.75 
665.20 
426.90 
316.15 
221.05 
4400.25 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen blj een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 441 
Terreinruwheid receptor gebled [m]: 1.0000 
Terrelnruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]: 24.40990 
hoogste gem. concentratiewaarde In het grid: 24.68520 
Hoogste uurwaarde concentratie In tijdreeks: 237.71259 

Coordinaten (x,Y): 260288, 592194 
Datumltljd (YY,mm,dd,hh): 1996 1 25 15 

Aantal bronnen: 3 

***-**** Brongegevens van bran: 
** PUNTBRON ** BIOX 

X-positie van de bron [m]: 
Y-positie van de bron [m]: 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 
Inw. schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3): 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warrnte emissie over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde em Issie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warrnte output-schoorsteen [MW]: 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]: 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]: 
Rookgas-temperatuur [1<]: 

** Overlge berekende kengetallen ** 

260686 
592375 
30.0 
1.40 
1.50 
20.50 
20.88 
428.00 
3.76 
43624 

0.001744 
3.8 
20.5 
20.9 
428.0 

Gemiddelde effectleve schoorsteenhoogte: 80.9 
Gemiddelde pluimfractie blnnen menglaag: 0.94 
Totaal aantal uren pluimstijging convectleve sit: 20.0 

cumulatleve em Issie over alie voorgaande bronnen: 0.001744 

*****-** Brongegevens van bron: 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** BEC 1 

X-positie van de bron [m]: 
Y-positie van de bron [m]: 
kortste zijde gebouw [m]: 
langste zljde gebouw [m]: 
Hoagte van het gebouw [m]: 
Orientatie gebouw [graden] : 

261438 
593014 
40.0 
40.0 
50.0 
70.0 

19.3 
22.2 
26.3 
32.0 
31.7 
30.2 
26.9 
25.1 
24.0 
20.4 
17.5 
16.8 
24.3 



x_coordinaat van gebouw [m): 
y_coordinaat van gebouw [m): 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m): 
Inw.schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendlameter (top): 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrijfsuren: 
(BedriJfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemlddelde emissie over bedriJfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW): 
Rookgasdeblet [normaal m3/s): 
Ulttree snelheid rookgassen [mIs): 
Rookgas-temperatuur [K): 

261394 
593041 
80.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 
9.56 
43824 

0.000208 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.001953 

••••••••• Brongegevens van bron: 3 
•• BRON PLUS GEBOUW .. BEC 2 BVA 

X-poslUe van de bron 1m]: 
Y-posltie van de bron [m): 
korlste zljde gebouw em]: 
langste zljde gebouw em): 
Hoogle van het gebouw [m]: 
Orienlatie gebouw (graden) : 
x_coordinaal van gebouw [m): 
y-coordinaat van gebouw [m): 
Schoorsteenhoogte (tov maalveld) em): 
Inw.schoorsteendiameter (top): 
Uitw. schoorsteendiameter (top): 
Gem. voJumeflux over bedrijfsuren (Nm3) : 
Gem. ulttree snelheld over bedrijfsuren (m/s): 
Temperatuur rookgassen (K): 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW): 
Aantal bedrijfsuren: 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissle > 0) 
gemiddelde emlssle over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW): 
Rookgasdebiet [normaaJ m3/s): 
Ulttree snelheld rookgassen (mls]: 
Rookgas-temperatuur [K): 

261488 
592994 
40.0 
40.0 
SO.O 
70.0 
261534 
592983 
80.0 
2.30 
2.30 
63.13 
22.43 
403.00 
9.56 
43824 

0.000521 
9.6 
63.1 
22.4 
403.0 

cumulatieve emlssie over aile voorgaande bronnen: 0.002474 

RAPPORTAGE BESlUIT LUCHTKWALITEIT 

aantal keren overschrijding van de 24-uurgem. grenswaarde 44646 
grenswaarde voor 24-uurgemlddelden is: 50 
GEEN overschrijdlngen van de Jaargem. grenswaarde 
grenswaarde voor Jaargemiddelden Is: 40 
GEEN overschrijdingen van de jaargem. plandrempel 
plandrempelwaarde voor jaargemlddelden voor 2010 is: 40 
opmerklng: jaarfijkse overschriJdingen worden gegeven voor receptorpunten x jaren 
(voor een overzlcht van overschrijdingen per receptorpunt; zie het BlK besland) 



Biilage 6: Scenarlobestanden BEC 2 (Worst Case Brandstofpakket) 

NH3 BEC-2 'worst case' brandstofpakket 

datum/tijd joumaal bestand: 09/03/2006 12:52:05 
BEREKENINGRESUL TATEN 

Stof-identificatie: NH3 

Meteologie-bestand: C:\Stacks62\input\schiphoI19952004.bin 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks62\lnput\emis.dat 
AIleen bron(nen}-bijdragen berekendf 

Doorgerekende periode 
Start datumltijdD: 1-1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijdD: 31-12-199924:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is : 43824 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
gem. windsnefheid, neersfagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) NH3 

1 (-15- 15): 2746.0 6.3 
2 (15- 45): 2478.0 5.7 
3 (45- 75): 3751.0 8.6 
4 (75-105): 3112.0 7.1 
5 (105-135): 2576.0 5.9 
6 (135-165): 3148.0 7.2 
7 (165-195): 4222.0 9.6 
8 (195-225): 5822.0 13.3 
9 (225-255): 4841 .0 11.0 
10 (255-285): 4546.0 10.4 
11 (285-315): 3413.0 7.8 
12 (315-345): 3169.0 7.2 
gemiddefdlsom: 0.0 

lengtegraad: D: 5.0 
breedtegraad: D: 52.0 

3.4 135.30 
3.7 86.25 
4.0 134.00 
3.5 132.50 
3.2 203.80 
3.5 376.60 
4.1 643.65 
4.5 1058.75 
5.6 665.20 
4.7 426.90 
4.2 316.20 
3.6 221.10 

4.1 4400.25 

Bodemvochtigheid-indexD: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)D: 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten D 441 
Terreinruwheid receptor gebled [mID: 1.0000 
Terreinruwheld [m) op met.eolokatie w1ndrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [mID: 1.5 

Gemlddelde veldwaarde concentratie [ug/m3)D: 
hoogste gem. concentratiewaarde In het gridD: 
Hoogste uurwaarde concentratie in UjdreeksD: 

Coordinaten (x,y)D: 261688, 592994 
Datumltijd (yy,mm,dd,hh)O: 1999 5 20 16 

Aantal bronnen 0: 2 

- Brongegevens van bron 0 : 1 
.. BRON PLUS GEBOUW •• BEC 1 

X-positie van de bron [mID: 261438 
Y-positie van de bron [mID: 593014 
kortste zijde gebouw [mID: 40.0 
langste zijde gebouw [m]D: 40.0 
Hoogte van het gebouw [mID: 50.0 
Orientatie gebouw [graden] 0: 70.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 261394 
y_coordinaat van gebouw [mJD: 593041 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 2.30 

0.01259 
0.03222 
2.31454 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 63.13 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mJs) 0: 22.43 

'. 



Temperatuur rookgassen (K) 0: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 9.56 
Aantal bedrijfsurenO: 43624 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000521 
Warmte output-schoorsteen [MW]O: 9.6 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 63.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD: 22.4 
Rookgas-temperatuur [K]D: 403.0 

cumulatieve emlssie over aUe voorgaande bronnen: 0.000521 

-- Brongegevens van bron 0: 2 
** BRON PLUS GEBOUW *. Bec 2 gemiddeld 

X-positie van de bron [mID: 261466 
Y-positie van de bron [mID: 592994 
korlste zijde gebouw [mID: 40.0 
langste zijde gebouw [m]o: 40.0 
Hoogte van het gebouw [mJD: 50.0 
Orientatie gebouw [graden] 0: 70.0 
x_coordinaat van gebouw [mJO: 261534 
y-coordinaat van gebouw [mJD: 592963 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)o: 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 2.30 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 63.30 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 22.49 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 9.59 
Aantal bedrijfsurenD: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissle > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000521 
Warmte oulput-schoorsteen [MW]O: 9.6 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]0: 63.3 
Uittree snelheid rookgassen [mlSjD: 22.5 
Rookgas-temperatuur [K]D: 403.0 

cumulatieve emissie over aUe voorgaande bronnen: 0.001042 

FIJNSTOF 2006 - BEC-2 'worst case brandstofpakket' 

datumltijd joumaal bestand: 09/03/2006 11 :28:01 
BEREKENINGRESUL TATEN 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

Meteologle-bestand: C:\S!acks62\lnpul\SchiphoI19952004.bin 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks62\lnput\emis.dat 
Bron(nen)-bljdragen PLUS achtergrondconcentratles berekend! 
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2002-2010 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebrulkt 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1 e jaar; versie 26-03-02 van 1.1 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
Idenlificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
GCN-waarden berekend op zwaartepunt-coordinaten: (m) 261488.0 592994.1 
achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 
opgegeven referentiejaar: 2006 

Doorgerekende periode 
Start datumltijdD: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datumltijdD: 31-12-1999 24:00 h 

Aantal uren waarrnee gerekend Is : 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
seklor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 



1 (-15- 15): 2744.0 6.3 
2 (15- 45): 2470.0 5.6 
3 (45- 75): 3750.0 8.6 
4 (75-105): 3112.0 7.1 
5 (105-135): 2576.0 5.9 
6 (135-165): 3148.0 7.2 
7 (165-195): 4222.0 9.6 
8 (195-225): 5822.0 13.3 
9 (225-255): 4841 .0 11.1 

10 (255-285): 4546.0 10.4 
11 (285-315): 3410.0 7.8 
12 (315-345): 3159.0 7.2 
gemiddeld/som: 43600.0 

3.4 135.30 21.2 
3.7 86.25 24.4 
4.0 134.00 28.9 
3.5 132.50 35.1 
3.2 203.60 34.8 
3.5 376.60 33.1 
4.1 643.65 29.6 
4.5 1058.75 27.6 
5.6 665.20 26.4 
4.7 426.90 22.4 
4.2 316.15 19.2 
3.6 221.05 18.5 
4.1 4400.25 26.7 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: 0: 52.0 
Bodemvochtigheid-indexD: 1.00 
Albedo (bodemweer1<aatsingscoefficient)D: 0.20 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 
minder nauwkeurig zijnl (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 0 441 
Terreinruwheid receptor gebied [mID: 1.0000 
Terreinruwheid [ml op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [mID: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3Io: 26.78691 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 27.06439 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD: 260.38212 

Coordinaten (x,y)O: 260288, 592194 
Oatumltijd (YY,mm,dd,hh)O: 1996 1 25 15 

Aantal bronnen 0: 3 

- Brongegevens van bron 0 : 1 
** PUNTBRON ** BIOX 

X-positie van de bron [mID: 260686 
V-positie van de bron [mID: 592375 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 30.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 1.40 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 1.50 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 20.50 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 20.88 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 428.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 3.76 
Aantal bedrijfsurenD: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.001744 
Warmte output-schoorsteen [MW]O: 3.8 
Rookgasdebiet [norrnaal m3/slo: 20.5 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 20.9 
Rookgas-temperatuur [1<]0: 428.0 

** Overige berekende kengetallen ** 

Gemiddelde effectieve schoorsteenhoogteo: 80.9 
Gemiddelde pluimfractie binnen menglaago: 0.94 
Totaal aantal uren pluimstijging convectieve sit.D: 20.0 

j" 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.001744 

- Brongegevens van bron 0: 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** BEC 1 

X-positie van de bron [mID: 
Y-positie van de bron [mID: 
kortste zijde gebouw [mID: 
langste zijde gebouw [mID: 
Hoogte van het gebouw [mID: 

261438 
593014 

40.0 
40.0 

50.0 
Orientatie gebouw [graden] 0: 
x_coordinaat van gebouw [mID: 

70.0 
261394 

'. 



y_coordinaat van gebouw [mjO: 593041 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjO: 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 2.30 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 63.13 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) 0: 22.43 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 9.56 
Aantal bedrijfsurenO: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissle > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000208 

. Warmte output-schoorsteen [MWjO: 9.6 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 63.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjO: 22.4 
Rookgas-temperatuur [KjO: 403.0 

cumulatieve emissle over aile voorgaande brennen: 0.001953 

........... Brongegevens van bron 0: 3 
•• BRON PLUS GEBOUW •• BEC 2 gemiddeld 

X.positie van de bron [mjo: 261488 
Y-posiUe van de bron [mjO: 592994 
kortste zijde gebouw (mjo: 40.0 
langste zijde gebouw [mjO: 40.0 
Hoogle van het gebouw [mjO: 50.0 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 70.0 
x_coordinaat van gebouw [mjO: 261534 
y_coordinaat van gebouw [mjO: 592983 
Schoorsteenhoogle (tov maalveld) [mjo : 80.0 
Inw. schoorsteendiameler (top)O: 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 2.30 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 63.13 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 22.43 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) []: 9.56 
Aantal bedrijfsurenO: 43824 
(BedriJfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemlddelde emissle over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000208 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 9.6 
Rookgasdeblet [normaal m3/s]O: 63.1 
Uittree snelheid rookgassen [mlsjO: 22.4 
Rookgas-temperatuur [K]O: 403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.002161 

RAPPORTAGE BESLUIT LUCHTKWALITEIT 
............ . . * ••••• , ......... ....,..... 

aantal keren overschrijding van de 24-uurgem. grenswaarde 61896 
grenswaarde voor 24-uurgemiddeJden is: 50 
GEEN overschrljdingen van de jaargem. grenswaarde 
grenswaarde voor jaar1:jemiddelden is: 40 
GEEN overschrijdingen van de jaargem. plandrempel 
plandrempelwaarde voor jaargemlddeJden voor 2006 is: 40 
opmerking: JaarliJkse overschrijdingen worden gegeven voor receptorpunten x jaren 
(voor een overz/cht van overschriJdlngen per receptorpunt; z.ie hel BLK bestand) 

FIJNSTOF 2010 - BEC·2 'worst case brandstofpakket' 
KEMA·STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 

datum/tijd joumaal bestand: 09/03/2006 11 :06:27 
BEREKENINGRESUL TATEN 

Stof·identilicatie: FIJN STOF 

Meteologie-bestand: C:\Stacks62\input\schiphol19952004.bin 
opgegeven emlssie-bestand C:\Stacks62\lnput\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekendl 

Er Is gerekend mel 2010 RR achtergrond GCN-waarden 
Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebrulkl 



versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1 .0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1 e jaar, versie 28-03-02 van 1.1 
identificatie van GCN-data voar het 2e jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
identificatie van GCN-data voar het 4e jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
identificatie van GCN-data voar het 5e jaar; versie 28-03-02 van 1.1 
GCN-waarden berekend ap zwaartepunt-coordinaten: (m) 261488.0 592994.1 
achtergrandcorreclle (voar dubbeltelling) 0.0000 
opgegeven referentiejaar: 2010 

Daorgerekende periade 
Start datumltijdD: 1-1-1995 1:00 h 
Eind datumltijdD: 31-12-1999 24:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is : 43800 

De windroos: frekwentie van voorkamen van de windsektaren(uren, %) op receptor-Iokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsam en gem. achtergrandconcentraties (ug/rn3) 
sektar(van-tat) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15- 15): 2744.0 6.3 
2 (15- 45): 2470.0 5.6 
3 (45- 75): 3750.0 8.6 
4 (75-105): 3112.0 7.1 
5 (105-135): 2576.0 5.9 
6 (135-165): 3148.0 7.2 
7 (165-195): 4222.0 9.6 
8 (195-225): 5822.0 13.3 
9 (225-255): 4841 .0 11.1 
10 (255-285): 4546.0 10.4 
11 (285-315): 3410.0 7.8 
12 (315-345): 3159.0 7.2 
gemiddeldlsom: 43800.0 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: 0: 52.0 

3.4 135.30 19.3 
3.7 86.25 22.2 
4.0 134.00 26.3 
3.5 132.50 32.0 
3.2 203.80 31 .7 
3.5 376.60 30.2 
4.1 643.65 26.9 
4.5 1058.75 25.1 
5.6 665.20 24.0 
4.7 426.90 20.4 
4.2 316.15 17.5 
3.6 221.05 16.8 
4.1 4400.25 24.3 

Bademvachtigheid-indexO: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)o: 0.20 

Percentielen voor 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentlelwaarden betrekking hebben, de hage percentielen 
kunnen bij een gering aantal berekenlngsuren daardoor 
minder nauwkeurig z1Jn! (Iaalste regel In percentielbestand) 

Aantal receptarpunten 0 441 
Terreinruwheid receptor gebied [m]O: 1.0000 
Terreinruwheid [m] op meteolakatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]D: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]O: 24.40610 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridO: 24.68358 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD: 237.71068 

Coordinaten (x,y)O: 260288, 592194 
Datumltijd (YY,mm,dd,hh)D: 1996 1 25 15 

Aantal bronnen 0: 3 

- Brongegevens van bron 0: 1 
... PUNTBRON ... BIOX 

X-positie van de bron [m]D: 260686 
Y-positie van de bron [rn]D: 592375 
Schoorsteenhoogte (tov rnaaiveld) [mJD: 30.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 1.40 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 20.50 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) 0: 20.88 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 428.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (WNV) 0: 3.76 
Aantal bedrijfsurenD: 43824 
(Bedrijfsuren z1jn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.001744 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 3.8 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 20.5 



Uittree snelheid rookgassen [m/sjO: 20.9 
Rookgas-temperatuur [KjO: 428.0 

.. Overige berekende kengetallen •• 

Gemiddelde effectieve schoorsteenhoogteO: 80.9 
Gemiddelde pluimfractie binnen menglaagO: 0.94 
Totaal aantal uren pluimstijging convectieve sit.O: 20.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.001744 

.... - Brongegevens van bron 0: 2 
•• BRON PLUS GEBOUW •• BEC 1 

X-posiUe van de bron [mjo: 261438 
V-posit!e van de bron [mjo: 593014 
kortste zljde gebouw [mjD: 40.0 
langsle zijde gebouw [mJO: 40.0 
Hoogle van het gebouw [mJO: 50.0 
Orientatle gebouw [gradenj 0: 70.0 
x_coordinaat van gebouw [mjO: 261394 
y_coordinaal vangebouw [mjo: 593041 
Schoorsteenhoogte (tov maalveld) [mjo: 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (lop)O: 2.30 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 63.13 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 22.43 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 9.56 
Aantal bedrijfsurenO: 43824 
(BedriJfsuren zlJn uren met een emlssle > 0) 
gemlddelde emlssie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000208 
Warmle output-schoorsteen [MW)O: 9.6 
Rookgasdeblel [normaal m3/s]O: 63.1 
Uittree snelheid rookgassen [mlsjO: 22.4 
Rookgas-temperaluur [KjO: 403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.001953 

- Brongegevens van bron 0: 3 
•• BRON PLUS GEBOUW •• BEC 2 gemiddeld 

X-posilie van de bron [mjo: 261488 
V-positle van de bron [m]D: 592994 
kortste zljde gebouw [m]O: 40.0 
langsle zijde gebouw [mjO: 40.0 
Hoogle van het gebouw [m]O: 50.0 
Orienlalie gebouw [graden] 0: 70.0 
x_coordlnaat van gebouw [mjo: 261534 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 592983 
Schoorsteenhoogte (Iov maalveld) [m]D: 80.0 
Inw. schoorsleendiameter (top)O: 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 2.30 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 63.13 
Gem. ulttree snelheld over bedrijfsuren (m/s) 0: 22.43 
Temperaluur rookgassen (K) 0: 403.00 
Gem. warmte emissle over bedrljfsuren (MW) 0: 9.56 
Aantal bedrijfsurenO: 43824 
(Bedrljfsuren zijn uren met een emlssle > 0) 
gemiddelde emissie over bedriJfsuren: (kg/s) 0.000208 
Warmle output-schoorsteen [MW)O: 9.6 
Rookgasdebiel [normaal m3/s]O: 63.1 
Uittree snelheid rookgassen [mls]D: 22.4 
Rookgas-temperatuur [KjO: 403.0 

cumulatieve emissie over aile veorgaande bronnen: 0.002161 

RAPPORTAGE BESLUIT LUCHTKWALITEIT 

aantal keren overschrijding van de 24-uurgem. grenswaarde 44629 
grenswaarde veor 24-uurgemlddelden is: 50 
GEEN overschrijdingen van de jaargem. grenswaarde 
grenswaarde voor jaargemiddelden is: 40 



GEEN overschrijdingen van de jaargem. plandrempel 
plandrempelwaarde voor jaargemiddelden voor 2010 is: 40 
opmer1<ing: jaarlijkse overschrijdingen worden gegeven voor receptorpunten x jaren 
(voor een overzicht van overschrijdingen per receptorpunt; zie het BLK bestand) 

N02 BEC-2 'worst case brandstofpakket' 
KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 

datum/tijd joumaal bestand: 09/03/2006 10:20:57 
GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 
BEREKENINGRESUL TATEN 

Stof-identificatie: N02 

Meteologie-bestand: C:\Stacks62\inpu!\SchiphoI19952004.bin 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks62\lnput\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekendl 

Er is gerekend met 201 0 RR achtergrond GCN-waarden 
Generieke Concentraties van Nederiand (GCN) gebruikt 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1 e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
iden!ificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voar het 4e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
GCN-waarden berekend op zwaartepunt-coordinaten: (m) 261488.0 592994.1 
achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 
opgegeven referentiejaar. 2010 

Doorgerekende periode 
Start datumltijdD: 1-1-1995 1:00 h 
Eind datumltijdD: 31-12-199924:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is : 43800 

Totaal aantal uren N02 vorming berekend 43800 
De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) N02 03 

1 (-15- 15): 2744.0 6.3 
2 (15- 45): 2470.0 5.6 
3 (45- 75): 3750.0 8.6 
4 (75-105): 3112.0 7.1 
5 (105-135): 2576.0 5.9 
6 (135-165): 3148.0 7.2 
7 (165-195): 4222.0 9.6 
8 (195-225): 5822.0 13.3 
9 (225-255): 4841.0 11.1 
10 (255-285): 4546.0 10.4 
11 (285-315): 3410.0 7.8 
12 (315-345): 3159.0 7.2 
gemiddeldlsom: 43800.0 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: 0: 52.0 

3.4 135.30 7.8 57.5 
3.7 86.25 8.6 59.3 
4.0 134.00 10.6 54.3 
3.5 132.50 13.2 44.0 
3.2 203.80 17.2 36.1 
3.5 376.60 20.9 29.6 
4.1 643.65 18.3 34.0 
4.5 1058.75 15.3 39.8 
5.6 665.20 11.3 52.8 
4.7 426.90 8.5 60.4 
4.2 316.15 6.9 63.3 
3.6 221.05 7.1 62.4 
4.1 4400.25 12.3 49.1 

Bodemvochtigheid-indexO: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)O: 0.20 
neerslaghoeveelheid in mm (voor depositie)O: 4400.3 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 0 441 
Terreinruwheid receptor gebied [m]D: 1.0000 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie wlndrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m)D: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]D: 13.22900 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 13.98535 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD: 129.77102 

Coordinaten (x,y)D: 260488, 593394 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh)D: 1996 4 20 20 

Aantal brennen 0: 3 



******* ... Brongegevens van bron 0 : 1 
•• PUNTBRON ** BEC 1 

X-positie van de bron [m)o: 261438 
Y-posilie van de bron [mjo: 593014 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m)o: 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (lop)O: 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 2.30 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 63.13 
Gem. uiltree snelheid over bedrijfsuren (mls) 0: 22.43 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (WMI) 0: 9.56 
Aanlal bedrijfsurenO: 43824 
(BedriJfsuren zijn uren mel een emissie > 0) 
gemiddelde emissle over bedrljfsuren: (kg/s) 0.006944 
Warmte output-schoorsteen [MW)O: 9.6 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]0: 63.1 
Uiltree snelheid rookgassen [mls) 0: 22.4 
Rookgas-temperatuur [1<]0: 403.0 
N02 fraktie in het rookgas [%]0: 1.0E+0002 

•• Overige berekende kengetallen .. 

Gemiddelde effectleve schoorsleenhoogteO: 144.2 
Gemiddelde pluimfraclie binnen menglaagO: 0.85 
Totaal aantal uren plulmstijging conveclieve sit.O: 46.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.006944 

-- Brongegevens van bron 0: 2 
.. PUNTBRON .. BIOX 

X-positie van de bron [m)O: 260686 
Y-posltie van de bron [m]D: 592375 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m)o: 30.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 1.40 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 20.50 
Gem. uittree snelheid over bedriJfsuren (mls) 0: 20.88 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 428.00 
Gem. warmle emissie over bedrijfsuren (WMI) 0: 3.76 
Aantal bedrijfsureno: 43824 
(Bedrijfsuren zljn uren mel een emissle > 0) 
gemlddelde emissie over bedrljfsuren: (kg/s) 0.023847 
Warmte output-schoorsteen [MW)O: 3.8 
Rookgasdeblet [normaal m3ls]O: 20.5 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]O: 20.9 
Rookgas-temperatuur [K]O: 428.0 
N02 fraktie in het rookgas [%]0: 5.0E+0000 

•• Overige berekende kengetallen •• 

Gemiddelde effeclieve schoorsteenhoogteO: 80.9 
Gemiddelde pluimfraclie binnen menglaagO: 0.94 
Totaal aantal uren pluimstijging conveclieve sit.O: 20.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.030792 

-- Brongegevens van bron 0: 3 
•• PUNTBRON •• BEC 2 gemiddeld 

X-positie van de bron [m]o: 261488 
Y-positie van de bron [m]o: 592994 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]O: 80.0 
lnw.schoorsteendlameter (top)O: 2.30 
Uitw. schoorsteendlameter (top)o: 2.30 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 63.13 
Gem. uiltree snelheid over bedrijfsuren (mls) 0: 22.43 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 403.00 
Gem. warmte em Issie over bedrijfsuren (WMI) 0: 9.56 
Aantal bedrijfsurenO: 43824 
(Bedrijfsuren zlln uren mel een emissie > 0) 
gemiddelde emissle over bedrijfsuren: (kg/s) 0.006948 
Warmte output-schoorsteen [MW]O: 9.6 
Rookgasdebiel [normaal m3/s}0: 63.1 



Uittree snelheid rookgassen [mlsjO: 22.4 
Rookgas-temperatuur [KjD: 403.0 
N02 fraktie in het rookgas [%jO: 1.0E+0002 

** Overige berekende kengetallen •• 

Gemiddelde effectieve schoorsteenhoogteO: 144.2 
Gemiddelde pluimfractie binnen menglaagO: 0.85 
Totaal aantal uren pluimstijging convectieve sit.D: 46.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.037740 

RAPPORTAGE BESlUIT lUCHTKWALITEIT 

GEEN overschrijdingen van de uurgem. grenswaarde 
grenswaarde voor uurgemiddelden is: 200 
GEEN overschrijdingen van de jaargem. grenswaarde 
grenswaarde voor jaargemiddeiden is: 40 
GEEN overschrijdingen van de jaargem. plandrempel 
plandrempelwaarde voor jaargemiddelden voor 2010 is: 40 
opmerking: jaarlijkse overschrijdingen worden gegeven voor receptorpunten x (keer) jaren 
(voor een overzicht van overschrijdingen per receptorpunt; zie het BlK bestand) 

502 BEC-2 'worst case brandstofpakket' 
KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 

datum/tijd Joumaal bestand: 09/0312006 10:07:38 
BEREKENINGRESUl TATEN 

Stof-identificatie: S02 

Meteologie-bestand: C:\Stacks62\input\schiphol19952004.bin 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks62\1nput\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Er is gerekend met 2010 RR achtergrond GCN-waarden 
Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt 
versie-identificatie van GCN.Dll: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1 e jaar, versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 22-03-02 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar, versie 22-03-02 van 1.0 
GCN-waarden berekend op zwaartepunt-coordinaten: (m) 261488.0 592994.1 
achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 
opgegeven referentiejaar. 2010 

Doorgerekende periode 
Start datumltijdO: 1-1-1995 1:00 h 
Eind datumltijdO: 31-12-199924:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is : 43800 

De wlndroos: frekwentie van voorkomen van de wlndsektoren(uren. %) op receptor-Iokatie 
gem. wlndsnelheid. neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) S02 

1 (-15-15): 2744.0 6.3 
2 (15- 45): 2470.0 5.6 
3 (45- 75): 3750.0 8.6 
4 (75-105): 3112.0 7.1 
5 (105-135): 2576.0 5.9 
6 (135-165): 3148.0 7.2 
7 (165-195): 4222.0 9.6 
8 (195-225): 5822.0 13.3 
9 (225-255): 4841 .0 11.1 
10 (255-285): 4546.0 10.4 
11 (285-315): 3410.0 7.8 
12 (315-345): 3159.0 7.2 
gemiddeld/som: 43800.0 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: 0 : 52.0 

1.9 
2.7 
4.9 
7.8 
6.5 
5.3 

3.4 135.30 
3.7 86.25 
4.0 134.00 
3.5 132.50 
3.2 203.80 
3.5 376.60 
4.1 643.65 
4.5 1058.75 
5.6 665.20 
4.7 426.90 
4.2 316.15 
3.6 221.05 
4.1 4400.25 

4.5 
4.1 
3.4 
2.9 

2.1 
1.7 

4.0 



Bodemvochtigheid-indexO: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)O: 0.20 

Percentielen v~~r 24-uurgemiddelde concentraties 
In het percentielenbestand Is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 
de percentielwaarden betrekklng hebben, de hoge percentielen 
kunnen bi] een gering aantal berekeningsuren daardoor 
mlnder nauwkeurig zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 0 441 
Terreinruwheid receptor gebied [mID: 1.0000 
Terrelnruwheid em] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogle berekende concentraties [m]D: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]0: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grido : 
Hoogste uurwaarde concenlratie In tljdreeksO: 

Coordinaten (x,y)o: 260088, 591994 
Datum/lUd (yy,mm,dd,hh)o : 1997 1 3 3 

Aantal bronnen D: 3 

........... Brongegevens van bron D: 1 
•• PUNTBRON .. BIOX 

X-positle van de bron [m)o: 260686 
Y-positie van de bron [mID: 592375 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 30.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)o: 1.40 
Ultw. schoorsteendlameter (top)o: 1.50 

4.09981 
4.24807 

120.26503 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 20.50 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 20.88 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 428.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (wrN) D: 3.76 
Aantal bedriJfsureno: 43824 
(Bedrljfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemlddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000S33 
Warmte output-schoorsteen [MVV]D: 3.8 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjo : 20.5 
Uittree sneiheld rookgassen [m/s]D: 20.9 
Rookgas-temperatuur [1<]0: 428.0 

•• Overige berekende kengetallen •• 

Gemiddelde effeclieve schoorsteenhoogleo: 80.9 
Gemiddelde pluimfraclie binnen menglaagD: 0.94 
Totaal aantal uren pluimstijging convectieve slt.D: 20.0 

cumulatleve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000833 

-- Brongegevens van bron D: 2 
•• BRON PLUS GEBOUW .. BEC 1 

X-positie van de bron [mjD: 261438 
Y-positie van de bron [m]o: 593014 
kortste zijde gebouw [mjO: 40.0 
langste zijde gebouw [mID: 40.0 
Hoogte van het gebouw [m)o: 50.0 
Orientatie gebouw {graden] 0: 70.0 
x_coordinaat van gebouw (mjo: 261394 
y_coordinaat van gebouw (mjO: 593041 
Schoorsleenhoogte (tov maaiveld) [m)o: 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)o: 2.30 
Ultw. schoorsteendiameler (top)D: 2.30 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 63.13 
Gem. uittree sne.lheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 22.43 
Temperatuur rookgassen (K) D: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (wrN) 0: 9.56 
Aantal bedrijfsureno: 43824 
(Bedrljfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emlssie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.006944 
Warmle oulput-schoorsteen [MW]0: 9.6 
Rookgasdeblet [normaal m3/sjO: 63.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjO: 22.4 
Rookgas-temperatuur [1<]0: 403.0 



cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.007778 

-_ •• Brongegevens van bron 0 : 3 
•• BRON PLUS GEBOUW •• BEC 2 gemiddeld 

X-positie van de bron [mjO: 261488 
Y-positie van de bron [mjO: 592994 
kortste zijde gebouw [mjO: 40.0 
langste zijde gebouw [mjO: 40.0 
Hoogte van het gebouw [mjO: 50.0 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 70.0 
x_coordinaat van gebouw [m]O: 261534 
y-coordinaat van gebouw [m]O: 592983 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]O: 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 2.30 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 63.13 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 22.43 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 9.56 
Aantal bedrijfsurenO: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.001042 
Warmte output-schoorsteen [MW]O: 9.6 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]O : 63.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]O: 22.4 
Rookgas-temperatuur [K]O: 403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.008619 

RAPPORTAGE BESlUIT lUCHTKWALITEIT ................................................ 
GEEN overschrijdingen van de uurgem. grenswaarde 
grenswaarde voor uurgemiddelden is: 350 
GEEN overschrijdingen van de 24-uurgem. grenswaarde 
grenswaarde voor 24-uurgemiddelden is: 125 
GEEN overschrijdingen van de Jaargem. grenswaarde 
grenswaarde voor jaargemiddelden is: 20 
opmerking: jaar1ijkse overschrijdingen worden gegeven voor receptorpunten x (keer) jaren 
(voor een overzlcht van overschrijdingen per receptorpunt; zie het BlK bestand) 

DIOXINEN BEC-2 'worst case brandstofpakket' 
KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 

datumltijd joumaal bestand: 09/03/2006 09:46:21 
BEREKENINGRESUl TATEN 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

Meteologie-bestand: C:\Stacks62\input\schlphoI19952004.bin 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks62\1nput\emis.dat 
AIleen bron(nenrbijdragen berekend! 

Doorgerekende periode 
Start datumltijdO: 1-1-1995 1:00 h 
Eind datumltijdO: 31-12-199924:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is : 43824 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-1fr 15): 2746.0 6.3 
2 (1fr 45): 2478.0 5.7 
3 (4fr 75): 3751.0 8.6 
4 (7fr105): 3112.0 7.1 
5 (10fr135): 2576.0 5.9 
6 (13fr165): 3146.0 7.2 
7 (16fr195): 4222.0 9.6 

3.4 135.30 
3.7 66.25 
4.0 134.00 
3.5 132.50 
3.2 203.80 
3.5 376.60 
4.1 643.65 



8 (195-225): 5822.0 13.3 
9 (225-255): 4841.0 11.0 

10 (255-285): 4546.0 10.4 
11 (285-315): 3413.0 7.8 
12 (315-345): 3169.0 7.2 
gemiddeld/som: 0.0 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: 0: 52.0 

4.5 1056.75 
5.6 665.20 
4.7 426.90 

4.2 316.20 
3.6 221.10 

4.1 4400.25 

Bodemvochtigheid-indexO: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)O: 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 0 441 
Terreinruwheid receptor gebied [m]o: 1.0000 
Terreinruwheid [m] op meteolokatle windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]o: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3jO: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridO: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksO: 

Coordinaten (x,y)O: 0, 0 
Datumltijd (YY,mm,dd,hh)O: 0 0 0 0 

Aantal bronnen 0: 2 

--- Brongegevens van bron 0: 1 
•• BRON PLUS GEBOUW ** BEC 1 

X-positie van de bron [m]O: 261438 
Y-positie van de bron [m]o: 593014 
kortste zijde gebouw [m]O: 40.0 
langste ziJde gebouw [mjO: 40.0 
Hoogte van het gebouw [mjo: 50.0 
Orientatie gebouw [graden] 0: 70.0 
x_coordinaat van gebouw [m]o: 261394 
y-coordinaat van gebouw [m]O: 593041 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m)O: 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 2.30 

0.00000 
0.00000 
0.00000 

Temperatuur rookgassen (K) 0: 403.00 
Aantal bedrijfsurenO: 0 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
Warmte output-schoorsteen [MW)O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s)0: 63.1 
Uittree snelheid rookgassen [mls)O: 0.0 
Rookgas-temperatuur [K]O: 0.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande brennen: 0.000000 

•••••• *** Brongegevens van bron 0: 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** BEC-2 gemiddeld 

X-positie van de bron [m)O: 261488 
Y-positie van de bron [m]o: 592994 
kortste zijde gebouw [m]O: 40.0 
langste zijde gebouw [m)D: 40.0 
Hoogte van het gebouw [m]o: 50.0 
Orientatie gebouw [graden) 0: 70.0 
x_coordinaat van gebouw [m)o: 261534 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 592983 
Scheorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 2.30 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 403.00 
Aantal bedrijfsurenO: 0 
(BedriJfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
Warmte outpul-schoorsteen [MW)D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]O: 63.1 
Uittree snelheid rookgassen [mls)O: 0.0 
Rookgas-Iemperatuur [K]O: 0.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000000 



CO-BEC-2 'worst case brandstofpakket' 
KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 

datum/tijd journaal bestand: 09/03/200609:36:58 
BEREKENINGRESUL TATEN 

Stof-identificatie: co 
Meteologie-bestand: C:\Stacks62\input\SchiphoI19952004.bin 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks62\lnput\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekendl 
Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt 
versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het jaar 1995 versie 1.0 van 22-03-02 
identificatie van GCN-data voor het jaar 1996 versie 1.0 van 22-03-02 
identificalie van GCN-data voor het jaar 1997 versie 1.0 van 22-03-02 
identificatie van GCN-data voor het jaar 1998 versie 1.0 van 22-03-02 
identificatie van GCN-data voor het jaar 1999 versie 1.0 van 22-03-02 
GCN-waarden berekend op zwaartepunt-coordinaten: (m) 261488.0 592994.1 
achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 
opgegeven berekeningsjaar. 2004 

Doorgerekende periode 
Start datumltijdO: 1-1-1995 1:00 h 
Eind datumltijdO: 31-12-199924:00 h 

Aantal uren waarrnee gerekend is : 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, 'Yo) op receptor-Iokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) CO 

1 (-15-15): 2744.0 6.3 
2 (15- 45): 2470.0 5.6 
3 (45- 75): 3750.0 8.6 
4 (75-105): 3112.0 7.1 
5 (105-135): 2576.0 5.9 
6 (135-165): 3148.0 7.2 
7 (165-195): 4222.0 9.6 
8 (195-225): 5822.0 13.3 
9 (225-255): 4841.0 11.1 
10 (255-285): 4546.0 10.4 
11 (285-315): 3410.0 7.8 
12 (315-345): 3159.0 7.2 
gemiddeld/som: 43800.0 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: 0: 52.0 

3.4 135.30 237.5 
3.7 86.25 246.1 
4.0 134.00 280.1 
3.5 132.50 342.0 
3.2 203.80 405.8 
3.5 376.60 416.8 
4.1 643.65 347.7 
4.5 1058.75 293.5 
5.6 665.20 247.3 
4.7 426.90 229.3 
4.2 316.15 212.6 
3.6 221.05 214.4 
4.1 4400.25 286.5 

Bodemvochtigheid-indexO: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)O: 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 0 441 
Terreinruwheid receptor gebied [m)O: 1.0000 
Terreinruwheid [m) op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m)O: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3)O: 287.23901 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridO: 288.97453 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksO: 1711.93105 

Coordinaten (x,y)O: 260088, 594794 
Datumltijd (YY,mm,dd,hh)O: 1997 1 16 10 

Aantal bronnen 0: 3 

- Brongegevens van bron 0: 1 
•• PUNTBRON ** BIOX 

X-positie van de bron [m)o: 260686 
Y-positie van de bron [m)O: 592375 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m)o: 30.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 1.40 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 1.50 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 20.50 



Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 20.88 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 428.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (wrN) D: 3.76 
Aantal bedrijfsurenD: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.011097 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 3.8 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 20.5 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 20.9 
Rookgas-temperatuur [K]D: 428.0 

.... Overige berekende kengetallen •• 

Gemiddelde effectieve schoorsteenhoogteD: 80.9 
Gemiddelde pluimfractie binnen menglaagD: 0.94 
Totaal aantal uren pluimstijging convectieve sit.D: 20.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.011097 

-- Brongegevens van bron D: 2 
.... BRON PLUS GEBOUW •• BEC 1 

X-positie van de bron [mID: 261438 
V-positie lian de bron [mID: 593014 
kortste zijde gebouw [mID: 40.0 
langste zijde gebouw [m]o: 40.0 
Hoogte van het gebouw [mJD: 50.0 
Orientatie gebouw [gradenJ D: 70.0 
x_coordinaat van gebouw [m}O: 261394 
y_coordinaat van gebouw [mID: 593041 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m}o: 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 2.30 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 63.13 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 22.43 
Temperatuur rookgassen (K) D: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (wrN) D: 9.56 
Aantal bedrijfsurenD: 43824 
(BedriJfsuren ziln uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedriJfsuren: (kg/s) 0.003472 
Warmle output-schoorsteen [MW]D: 9.6 
Rookgasdebiet [normaal m3/s}D: 63.1 
Uittree snelheid rookgassen em/sID: 22.4 
Rookgas-temperatuur [KID: 403.0 

cumulatleve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.014569 

- Brongegevens van bron D: 3 
•• BRON PLUS GEBOUW .. BEC-2 gemiddeld 

X-positie van de bron [mID: 261488 
V-positie van de bron [mID: 592994 
kortste zijde gebouw [mID: 40.0 
langste zijde gebouw [mID: 40.0 
Hoogte van het gebouw [mID: 50.0 
Orlentatie gebouw [graden} D: 70.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 261534 
y_coordinaat van gebouw [mID: 592983 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 2.30 
Ultw. schoorsteendiameter (top)D: 2.30 
Gem. voJumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 63.13 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 22.43 
Temperatuur rookgassen (K) D: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MtN) D: 9.56 
Aantal bedrijfsurenD: 43824 
(Bedrijfsuren ziJn uren mel een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.003125 
Warmte outpul-schoorsteen [MW]D: 9.6 
Rookgasdebiel [normaal m3/s}O: 63.1 
Uittree snelheid rookgassen em/sID: 22.4 
Rookgas-temperaluur [KID: 403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.017694 



RAPPORTAGE BESlUIT LUCHTKWALITEIT 

GEEN overschrijdingen van de 99,9-p (uur gem.) grenswaarde 
grenswaarde voor 99,9-p (uur gem.): 40000 
GEEN overschrijdingen van de 98-p (8-uur gem.) grenswaarde 
grenswaarde voor 98-p (8-uur gem.): 6000 
opmerking: jaarlijkse overschrijdingen worden gegeven voor receptorpunten x (keer) jaren 
(voor een overzicht van overschrijdingen per receptorpunt; zie het BlK bestand) 

Zware Metalen BEC-2 'worst case brandstofpakket' 
KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 

datum/tijd joumaal bestand: 09/03/200609:10:08 
BEREKENINGRESUl TATEN 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

Meteologie-bestand: C:\Stacks62\input\schiphol19952004.bin 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks62\lnput\emis.dat 
Aileen bron(nen}-bijdragen berekendl 

Doorgerekende periode 
Start daturnltijdO: 1-1-1995 1:00 h 
Eind datumltijdO: 31-12-199924:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is : 43824 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15- 15): 2746.0 6.3 
2 (15- 45): 2478.0 5.7 
3 (45- 75): 3751 .0 8.6 
4 (75-105): 3112.0 7.1 
5 (105-135): 2576.0 5.9 
6 (135-165): 3148.0 7.2 
7 (165-195): 4222.0 9.6 
8 (195-225): 5822.0 13.3 
9 (225-255): 4841.0 11.0 
10 (255-285): 4546.0 10.4 
11 (285-315): 3413.0 7.8 
12 (315-345): 3169.0 7.2 
gemiddeld/som: 0.0 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: 0: 52.0 

3.4 135.30 
3.7 86.25 
4.0 134.00 
3.5 132.50 
3.2 203.80 
3.5 376.60 
4.1 643.65 
4.5 1058.75 
5.6 665.20 
4.7 426:90 
4.2 316.20 
3.6 221.10 

4.1 4400.25 

Bodemvochtigheid-indexO: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)O: 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 0 441 
Terreinruwheid receptor gebied [m]O: 1.0000 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]O: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [uglm3]0: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridO: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksO: 

Coordinaten (x,y)O: 261688, 592994 
Datumltijd (yy,mm,dd,hh)O: 1996 6 26 15 

Aantal bronnen 0: 2 

--- Brongegevens van bron 0: 1 
•• BRON PLUS GEBOUW •• BEC 1 

X-positie van de bron [m]O: 
Y-positie van de bron [m]O: 
kortste zijde gebouw [m]O: 
langste zijde gebouw [m]O: 

261438 
593014 

40.0 
40.0 

0.00012 
0.00032 
0.02254 



Hoogte van het gebouw [mID: 50.0 
Orientatie gebouw [graden] D: 70.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 261394 
y-coordinaat van gebouw [mID: 593041 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 2.30 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 63.13 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 22.43 
Temperatuur rookgassen (K) D: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 9.56 
Aantal bedrijfsurenD: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000005 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 9.6 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 63.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]D: 22.4 
Rookgas-temperatuur [K]D: 403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000005 

.......... Brongegevens van bron D: 2 
•• BRON PLUS GEBOUW •• BEC 2 gemiddeld 

X-positie van de bron [mID: 261488 
Y-positie van de bron [mID: 592994 
kortste zijde gebouw [mID: 40.0 
langste zijde gebouw [mID: 40.0 
Hoogte van het gebouw [mID: 50.0 
Orlentatie gebouw [graden] D: 70.0 
x_coordinaat van gebouw (m]D: 261534 
y-coordinaat van gebouw (mJD: 592983 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 2.30 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 63.13 
Gem. uittree snelheid over bedrljfsuren (m/s) D: 22.43 
Temperatuur rookgassen (K) D: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 9.56 
Aantal bedrijfsurenD: 43824 
(Bedrijfsuren zljn uren mel een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000005 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 9.6 
Rookgasdebiet (normaal m3/s]D: 63.1 
Uittree snelheid rookgassen (m/sJD: 22.4 
Rookgas-temperatuur (KJD: 403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000010 

Cadmium BEC-2 'worst case brandstofpakket' 

KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 

datum/tijd joumaal bestand: 09/03/2006 08:47:13 
BEREKENINGRESUL TATEN 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

Meteologie-bestand: C:\Stacks62\input\Schiphol19952004.bin 
opgegeven emissle-bestand C:\Stacks62\1nput\emis.dat 
Aileen bron(nen)-blJdragen berekend! 

Doorgerekende periode 
Start datumltijdD: 1-1-1995 1:00 h 
Eind datumltijdO: 31-12-199924:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is : 43624 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentratles (ug/m3) 



sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15- 15): 2746.0 6.3 
2 (15- 45): 2478.0 5.7 
3 (45- 75): 3751.0 8.6 
4 (75-105): 3112.0 7.1 
5 (105-135): 2576.0 5.9 
6 (135-165): 3148.0 7.2 
7 (165-195): 4222.0 9.6 
8 (195-225): 5822.0 13.3 
9 (225-255): 4841.0 11.0 
10 (255-285): 4546.0 10.4 
11 (285-315): 3413.0 7.8 
12 (315-345): 3169.0 7.2 
gemiddeldlsom: 0.0 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: 0: 52.0 

3.4 135.30 
3.7 86.25 
4.0 134.00 
3.5 132.50 
3.2 203.80 
3.5 376.60 
4.1 643.65 
4.5 1058.75 
5.6 665.20 
4.7 426.90 
4.2 316.20 
3.6 221.10 

4.1 4400.25 

Bodemvochtigheid-indexD: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)D: 0.20 

Geen percentlelen berekend 
Aantal receptorpunten 0 441 
Terreinruwheid receptor gebied [mjD: 1.0000 
Terreinruwheid [mj op meteolokatie windrichtingsafhankeJijk genomen 
Hoogle berekende concentraties [mjD: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3jD: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD: 

Coordinaten (x,y)D: 261688, 592994 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh)D: 1996 6 26 15 

Aantal bronnen 0: 2 

---- Brongegevens van bron 0: 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** BEC 1 

X-positie van de bron [mjD: 261438 
Y-positie van de bron [mjO: 593014 
kortste zijde gebouw [mjD: 40.0 
langste zijde gebouw [mjD: 40.0 
Hoogte van het gebouw [mjo: 50.0 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 70.0 
x_coordinaat van gebouw [mjO: 261394 
y_coordinaat van gebouw [mjD: 593041 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 2.30 

0.00002 
0.00006 
0.00450 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 63.13 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 22.43 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 403.00 
Gem. warrnte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 9.56 
Aantal bedrijfsurenD: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001 
Warrnte output-schoorsteen [MWjD: 9.6 
Rookgasdebiet [norrnaal m3/sjD: 63.1 
Uittree snelheid rookgassen [rnISjD: 22.4 
Rookgas-temperatuur [1<]0: 403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000001 

********* Brongegevens van bron 0: 2 
.. BRON PLUS GEBOUW ** BEC 2 gemiddeld 

X-positie van de bron [mjo: 261488 
Y-positie van de bron [mjO: 592994 
kortste zijde gebouw [mjD: 40.0 
langste zijde gebouw [mjD: 40.0 
Hoogte van het gebouw [mjD: 50.0 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 70.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 261534 
Lcoordinaat van gebouw [mjo: 592983 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 80.0 



Inw. schoorsteendiameter (top)O: 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 2.30 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 63.13 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 22.43 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 9.56 
Aantal bedrijfsurenO: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissle > 0) 
gemlddelde emissle over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001 
Wannte output-schoorsteen [MW]O: 9.6 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjO: 63.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]O: 22.4 
Rookgas-temperatuur [K]O: 403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000002 

CxHy BEC·2 'worst case brandstofpakket' 
KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 

datum/tijd joumaal bestand: OB/03/2006 16:37:09 
BEREKENINGRESUL TATEN 

Stof-identificatie: inert gas 

Meteologie-bestand: C:\Stacks62\input\schiphoI19952004.bin 
opgegeven emissle-bestand C:\Stacks62\1nput\emis.dat 
Aileen bron(nen)-bIJdragen berekendl 

Doorgerekende periode 
Start datumltijdO: 1· 1-1995 1:00 h 
Eind datumltijdO: 31-12-199924:00 h 

Aantal uren waarrnee gerekend is : 43B24 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatle 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) inert gas 

1 (-15-15); 2746.0 6.3 
2 (15- 45): 2478.0 5.7 
3 (45- 75): 3751.0 8.6 
4 (75-105): 3112.0 7.1 
5 (105·135); 2576.0 5.9 
6 (135-165): 3148.0 7.2 
7 (165-195): 4222.0 9.6 
8 (195-225): 5822.0 13.3 
9 (225·255): 4841 .0 11 .0 
10 (255-285): 4546.0 10.4 
11 (285-315): 3413.0 7.8 
12 (315-345): 3169.0 7.2 
gemlddeldlsom: 0.0 

lengtegraad; 0: 5.0 
breedtegraad: 0: 52.0 

3.4 135.30 
3.7 86 . .25 
4.0 134.00 
3.5 132.50 
3.2 203.80 
3.5 376.60 
4 .. 1 643.65 
4.5 105B.75 
5.6 665.20 
4.7 426.90 

4.2 316.20 
3.6 221.10 

4.1 4400..25 

Bodemvochtigheid-Indexo : 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)O: 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 0 441 
Terreinruwheid receptor gebied [m]o: 1.0000 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelljk genomen 
Hoogte berekende concentraties [mjO: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]O: 
hoogsle gem. concentratiewaarde in het gridO: 
Hoogste uurwaarde concentratie in t1JdreeksO: 

Coordlnaten (x,y)O: 261888. 592994 
Datumftijd (W,mm,dd,hh)O: 1999 5 20 16 

Aantal bronnen 0: 2 

- Brongegevens van bron 0: 1 

0.00933 
0.02392 
1.72230 



•• BRON PLUS GEBOUW ** BEC 1 

X-positie van de bron [mjD: 261438 
Y-positie van de bron [mjD: 593014 
kortste zijde gebouw [mjD: 40.0 
langste zijde gebouw [mjD: 40.0 
Hoogte van het gebouw [mjD: 50.0 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 70.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 261394 
y-coordinaat van gebouw [mjD: 593041 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 2.30 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 63.13 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) 0: 22.43 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 9.56 
Aantal bedrijfsurenD: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kgls) 0.000694 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 9.6 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 63.1 
Uittree snelheid rookgassen [mlsjD: 22.4 
Rookgas-temperatuur [KjD: 403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000694 

... ***.** Brongegevens van bron 0: 2 

.. * BRON PLUS GEBOUW ** BEC 2 Gemiddeld 

X-positie van de bron [mjD: 261488 
Y-positie van de bron [mjD: 592994 
kortste zijde gebouw [mjD: 40.0 
langste zijde gebouw [mjD: 40.0 
Hoogte van het gebouw [mjD: 50.0 
Orientatie gebouw [graden] 0: 70.0 
x_coordinaat van gebouw [m]D: 261534 
y-coordinaat van gebouw [m]D: 592983 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]D: 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 2.30 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 63.13 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 22.43 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 9.56 
Aantal bedrijfsurenD: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissle over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000521 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 9.6 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 63.1 
Uittree snelheid rookgassen [mls]D: 22.4 
Rookgas-temperatuur [K]D: 403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.001215 

Hg BEC-2 'worst case brandstofpakket' 
KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 

datum/tijd joumaal bestand: 08/03/2006 16: 14:44 
BEREKENINGRESUL TATEN 

Stof-identificatie: Hg 

Meteologie-bestand: C:\Stacks62\input\schiphoI19952004.bin 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks62\lnput\emis.dat 
Aileen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende periode 
Start datumltijdD: 1-1-1995 1:00 h 
Eind datumltijdD: 31-12-199924:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is 43824 



De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) Hg 

1 (-15- 15): 2746.0 6.3 
2 (15- 45): 2478.0 5.7 
3 (45- 75): 3751.0 8.6 
4 (75-105): 3112.0 7.1 
5 (105-135): 2576.0 5.9 
6 (135-165): 3148.0 7.2 
7 (165-195): 4222.0 9.6 
8 (195-225): 5822.0 13.3 
9 (225-255): 4841.0 11.0 

10 (255-285): 4546.0 10.4 
11 (285-315): 3413.0 7.8 
12 (315-345): 3169.0 7.2 
gemiddeldlsom: 0.0 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: 0 : 52.0 

3.4 135.30 
3.7 86.25 
4.0 134.00 
3.5 132.50 
3.2 203.80 
3.5 376.60 
4.1 643.65 
4.5 1058.75 
5.6 665.20 
4.7 426.90 
4.2 316.20 
3.6 221.10 

4.1 4400.25 

Bodemvochtigheld-indexO: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)O: 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 0 441 
Terreinruwheid receptor gebied [m]O: 1.0000 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtlngsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [mjo: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3jO: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridO: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksO: 

Coordinaten (x,y)O: 261688, 592994 
Datumltijd (yy,mm,dd,hh)O: 1996 6 26 15 

Aantal bronnen 0: 2 

-- Brongegevens van bron 0: 1 
*" BRON PLUS GEBOUW ** BEC 1 

X-positie van de bron (m]o: 261438 
Y-positie van de bran [m]O: 593014 
kortste zijde gebouw [m]O: 40.0 
langste zijde gebouw [m]o: 40.0 
Hoogte van het gebouw [mjo: 50.0 
Orientatie gebouw [graden] 0: 70.0 
x_coordinaat van gebouw [m]O: 261394 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 593041 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o: 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 2.30 

0.00001 
0.00003 
0.00225 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 63.13 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) 0: 22.43 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (Wf#) 0: 9.56 
Aantal bedrijfsureno: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde em Issie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001 
Warmte output-schoorsteen [MWlO: 9.6 
Rookgasdebiet (normaaf m3/s]0: 63.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sJO: 22.4 
Rookgas-temperatuur (K]O: 403.0 

cumulatleve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000001 

........... Brongegevens van bron 0: 2 
•• BRON PLUS GEBOUW .. BEC 2 gemiddeld 

X-positie van de bran (mjO: 
Y-positie van de bron [mJO: 
kortste zijde gebouw [m]O: 
fangste zijde gebouw [mJO: 
Hoagte van het gebouw [mJo: 
Orientatie gebouw [graden] 0: 

261466 
592994 

40.0 
40.0 

50.0 
70.0 



x_coordinaat van gebouw [m]O: 261534 
y-coordinaat van gebouw [m]O: 592983 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]O: 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 2.30 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 63.13 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 22.43 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (M#) 0: 9.56 
Aantal bedrijfsurenO: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001 
Warmte output-schoorsteen [MW]O: 9.6 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]O: 63.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]O: 22.4 
Rookgas-temperatuur [K]O: 403.0 

cumulatieve emissle over aile voorgaande bronnen: 0.000001 

HF BEC-2 'worst case brandstofpakket' 
KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 

datum/tijd joumaal bestand: 08103/2006 14:40:45 
BEREKENINGRESUL TATEN 

Stof-identificatie: HF 

Meteologie-bestand: C:\Stacks62\input\schiphoI19952004.bin 
opgegeven emlssie-bestand C:\Stacks62\1nput\emis.dat 
Aileen bron(nen)-bijdragen berekendl 

Doorgerekende periode 
Start datumltijdO: 1-1-1995 1:00 h 
Eind datumltijdD: 31-12-199924:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is : 43824 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) HF 

1 (-15-15): 2746.0 6.3 
2 (15- 45): 2478.0 5.7 
3 (45- 75): 3751.0 8.6 
4 (75-105): 3112.0 7.1 
5 (105-135): 2576.0 5.9 
6 (135-165): 3148.0 7.2 
7 (165-195): 4222.0 9.6 
8 (195-225): 5822.0 13.3 
9 (225-255): 4841.0 11.0 
10 (255-285): 4546.0 10.4 
11 (285-315): 3413.0 7.8 
12 (315-345): 3169.0 7.2 
gemiddeld/som: 0.0 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: 0: 52.0 

3.4 135.30 
3.7 86.25 
4.0 134.00 
3.5 132.50 
3.2 203.80 
3.5 376.60 
4.1 643.65 
4.5 1058.75 
5.6 665.20 
4.7 426.90 
4.2 316.20 
3.6 221.10 

4.1 4400.25 

Bodemvochtigheid-indexO: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)D: 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 0 441 
Terreinruwheid receptor gebied [mJO: 1.0000 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [mJD: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]O: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridO: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD: 

Coordinaten (x,y)O: 261688, 592994 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh)O: 1996 6 26 15 

0.00049 
0.00128 
0.09013 



Aantal bronnen D: 2 

*-- Brongegevens van bron D: 
** BRON PLUS GEBOUW .. BEC 1 

X-positie van de bron [mID: 261438 
Y-positie van de bron [mjD: 593014 
kortste zijde gebouw [mjD: 40.0 
langste zijde gebouw [mjD: 40.0 
Hoogte van het gebouw [mjD: 50.0 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 70.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 261394 
y_coordinaat van gebouw [mjD: 593041 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 2.30 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 63.13 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) D: 22.43 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 9.56 
Aantal bedrijfsurenD: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kgls) 0.000021 
Warmte output-schoorsteen [MW}D: 9.6 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 63.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD: 22.4 
Rookgas-temperatuur [K]D: 403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000021 

* ••••• *.. Brongegevens van bron 0: 2 
•• BRON PLUS GEBOUW •• BEC 2 gemlddeld 

X-positie van de bron [mjD: 261488 
Y-positie van de bron [mjD: 592994 
kortste zijde gebouw [mjD: 40.0 
langste zijde gebouw [mjD: 40.0 
Hoogte van het gebouw [mjD: 50.0 
Orientatie gebouw [graden] 0: 70.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 261534 
y-coordinaat van gebouw [mID: 592983 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 2.30 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 63.13 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 22.43 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 403.00 
Gem. warmte em iss Ie over bedrijfsuren (MW) 0: 9.56 
Aantal bedrijfsurenD: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemlddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000021 
Warmte output-schoorsteen [MW}D: 9.6 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 63.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 22.4 
Rookgas-temperatuur [K]D: 403.0 

cumulatleve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000042 

HCL BEC-2 'worst case brandstofpakket' 
KEMA-STACKS VERSIE 2005 
Release 2005 versie 01 aug. 

datum/tijd joumaal bestand: 08103/200614:20:48 
BEREKENINGRESUL TATEN 

Stof-identificatie: HCI 

Meteologle-bestand: C:\Stacks62\input\schiphol19952004.bln 
opgegeven emissie-bestand C:\Stacks62\1nput\emis.dat 
Aileen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende periode 



Start datum/tijdO: 1- 1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijdO: 31-12-199924:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is : 43824 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) HCI 

1 (-1~15): 2746.0 6.3 
2 (1~ 45): 2478.0 5.7 
3 (4~ 75): 3751.0 8.6 
4 (7~105): 3112.0 7.1 
5 (10~135): 2576.0 5.9 
6 (13~165): 3148.0 7.2 
7 (16~195): 4222.0 9.6 
8 (19~225): 5822.0 13.3 
9 (22~255): 4841.0 11.0 
10 (25~285): 4546.0 10.4 
11 (28~315): 3413.0 7.8 
12 (31~345): 3169.0 7.2 
gemiddeldlsom: 0.0 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: 0: 52.0 

3.4 135.30 
3.7 86.25 
4.0 134.00 
3.5 132.50 
3.2 203.80 
3.5 376.60 
4.1 643.65 
4.5 1058.75 
5.6 665.20 
4.7 426.90 
4.2 316.20 
3.6 221.10 

4.1 4400.25 

Bodemvochtigheid-indexO: 1,00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)O: 0.20 

Geen percentielen berekend 
Aantal receptorpunten 0 441 
Terreinruwheid receptor gebied [m]o: 1.0000 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]O: 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]O: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridO: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksO: 

Coordinaten (x,y)O: 261888, 592994 
Datumltijd (YY,mm,dd,hh)O: 1999 5 20 16 

Aantal bronnen 0: 2 

- Brongegevens van bron 0: 1 
** BRON PLUS GEBOUW ** BEC 1 

X-positie van de bron [m]O: 261438 
Y-positie van de bron [m]O: 593014 
kortste zijde gebouw [m]O: 40.0 
langste zijde gebouw [m]O: 40.0 
Hoogte van het gebouw [m]o: 50.0 
Orientatie gebouw [graden] 0: 70.0 
x_coordinaat van gebouw [m]O: 261394 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 593041 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]O: 80.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 2.30 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 2.30 

0.01470 
0.03766 
2.71229 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 63.13 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mfs) 0: 22.43 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 403.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 9.56 
Aantal bedrijfsurenO: 43824 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000694 
Warmte output-schoorsteen [MW]O: 9.6 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]O: 63.1 
Uittree snelheid rookgassen [mfs]O: 22.4 
Rookgas-temperatuur [K]O: 403.0 

cumulatieve emissie over aile voorgaande bronnen: 0.000694 

- Brongegevens van bron 0: 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** BEC 2 Gemiddeld 

X-positie van de bron [m]D: 261488 
Y-positie van de bron [m]O: 592994 





( 
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Bijlage 20. ~~men prioritaire stoffen e~ overlge stoffen 

Voorgestelde Europese normen (os= quality standards) voer prioritaire stoffen De 2e kolom is 
van toe passing op binnenwateren en overgangswateren, de 3e kolom geldt voor kustwateren. 
Toetsing gebeurt a.h.v. jaargemiddelde concentraties (AA=Annual average). (bron: EAF-6, 5-
11-2003). 

AA-QS tor · Inland (In) 
transitional (Tr) waters 

1) Alachlor 0.035 ... gJl 1 

2) Anthracene 0.0063 ... 9/1·· 

3) Atrazine 0.34 ... 9/1 

4) Benzene 1 ... 9/1·/1.7 1019/( 
5) Brominated diphenylethers 

-Bis(pentabromophenyl)ether 

-Diphenyl ether, octabromo derivate 

-Diphenyl ether, pentabromo derivate 0.0005 1019/1 

6) Cadmium and its compounds 0.08-0.25 1019/1 
7) ClO-13-chloroalkanes 0.411JgJl -
8) Chlorfenvinphos 0.061019/1 
9) Chlorpyrifos (-ethyl, -methyl) 0.00046 1019/1 

10) 1,2-Dichloroethane 10 ... 9/1· 
11) Dichloromethane 2 ... 9/1·· 

.:~ 

12) Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 0.331019/1 
13) Diuron 0.21019/1 ~ 

14) Endosulfan 0.004 ... 9/1 
15) Fluoranthene 0.09 Jl9/1 

16) Hexachlorobenzene 0.0004 ... 9/1· 

17) Hexachlorobutadiene 0.003 ... 9/1 
18) Hexachlorocyclohexane 0.042 ... 9/1 
18) gamma-HCH (Lindane) 0.02 ... 9/1 
19) Isoproturon 0.32 Jl9/1 
20) Lead and its compounds 0.41019/1 
21) Mercury and its compounds 0.036 "'9/1·'** 

22) Naphthalene 2.4 ... 9/1 . "-
23) Nickel and its compounds 1.3 ... gJl 

24) Nonylphenols 0.33 pg/I . 
25) Octylphenols 0.122 1019/1 . 
26) Pentachlorobenzene 0.0032 ... 9/1 
27) Pentachlorophenol 0.22 ... 9/1 "-

28) Polyaromatic Hydrocarbons (PAH's) 1 

-Benzo(a)pyrene 0.05 ... 9/1· 

-Benzo(b)fluoroanthene 0.03 ... 9/1 sum (sum of2) 

-Benzo( g, h, i)perylene 0.016 ... 9/1 sum (sum of 2) 

-Benzo(k)fluoroanthene 0.03 1019/1 (sum of 2) 

MER BIO·ENERGIECENTRALES METALPARK TE DELFZlJL 
BIJLAGEN 

&. AA-QS for coastal (Co) 
territorial (Te) waters 

n.a. 

0.0063 ... 9/1 •• 

0.34 ... 9/1 

1 1019/1·/1.7 IJgJl 

I 

0.00018 1019/1 

.0.21 1019/1 

0.1 1019/1 

0.061019/1 

0.00046 1019/1 

10 1019/1· 

2 "'9/1** 
0.171019/1 

0.21019/1 

0.004 ... 9/1 

0.09 ... 9/1 

0.0004 ... 9/1· 

0.003 ... 9/1 

0.01 ... 9/1 

0.002 ... 9/1 

0.032 ... 9/1 •• 

0.4 1019/1 

0.036 ... 9/1···· .~ 

1.2 ... 9/1 Co, . 

01.0 ... 9/1 I, 

0.033 ... 9/1 

0.061 ... 9/1 0 

0.0032 ... 9/1 

0.22 ... 9/1 . 
0.005 ... 9/1· 

0.03 1019/1 sum (sum of2) 

0.016 1019/1 sum (sum or 2) 

0.03 1019/1 (sum of 2) 

&. 

, 



evelop 
AA-QS tor Inland (In) 8& AA-QS for coastal (Co) &. 
tranSitional (Tt) waters ten1totIal (Te) waters 

-Indeno(1,2,3-cd)-pyrene 0.016 PQ/I (sum of 2) 0.016 J,lWI (sum of 2) 

29) Simazine 0.1/0.7 /O.S-llJQ/1 (In) 0.i/0.7 /O.S-lpWI (In) 

30) Trlbutyltin compounds 0.0001 IJQ/I 0.0001 1JgJ.1 

31) Trichlorobenzenes 0.41JWI ,. 
" - . 0.4 lJgJl , 

32) Trichloromethane 12J,1Q/1 
~r ... 

12 IJgII ~::( , 

33) Trifluraltn 0.031Jg/1 0 .031Jg/1 
.~ ... '" 

·~s~QS· ~ - currentlv under discussion 






