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BIJLAGE 1 BEGRIPPENLlJST 

A- en 8- gebieden A-gebieden: 'zeer kwetsbare natuurgebieden': gebieden 

die zeer gevoelig zijn voor verzuring (de kritische depositiewaarde ligt lager 

dan 1400 mol stikstof per ha per jaar). B-gebieden: 'kwetsbare gebieden': 

gebieden die gevoelig zijn voor verzuring (de kritische depositiewaarde ligt op 

of boven 1400 mol stikstof per ha per jaar) . De A- en B-gebieden vormen 

samen de 'kwetsbare gebieden' zoals bedoeld in de Wet ammoniak en 

veehouderij. 

Aardkundig waardevolle gebieden gebieden waar de natuurlijke 

ontstaanswijze herkenbaar is doordat aardkundige verschijnselen er nog een 

gave vorm hebben en/of in onderlinge samenhang voorkomen. De aardkunde 

heeft de - vaak trage en grootschalige - werking van de niet-Ievende natuur 

als onderwerp en omvat de geologische, geomorfologische, bodemkundige 

en (geo)hydrologische verschijnselen en processen. Aardkundige 

verschijnselen maken sam en met natuurlijke, cultuurhistorische en 

archeologische waarden deel uit van de onderste laag en zijn medebepalend 

voor de landschappelijke waarden. 

Achtergronddepositie De neerslag van stoffen uit de lucht (bijvoorbeeld 

ammoniak of stikstofoxiden) in een bepaald gebied, waarbij de herkomst van 

de stoffen buiten dit gebied ligt. 

Archeologie Wetenschap van menselijke samenlevingen op grond van 

bodemvondsten en opgravingen. 

Archeologische vindplaats Locatie waar zich archeologische sporen en 

vondsten bevinden. 

Autonome ontwikkeling Ontwikkelingen die plaatsvinden zonder dat een 

van de alternatieven wordt uitgevoerd en waartoe al wei besloten is. 

(m.e.r.)-beoordelingskader Set van toetsingscriteria op basis waarvan het 

plan beoordeeld wordt op (milieu-) effecten. 

8evoegd gezag Het orgaan dat bevoegd is ter zake besluiten te nemen in de 

zin van de Aigemene wet bestuursrecht. Bij bijvoorbeeld een 

bestemmingsplan is het bevoegd gezag de gemeente, bij een streekplan is 

dat de provincie. 

8ouwblok Een in een bestemmingsplan vastgelegde ruimtelijke eenheid, 

waarbinnen de bebouwing ten behoeve van een bestemming moet worden 

geconcentreerd. 

Chemische luchtwasser Luchtzuiveringssysteem (kolommen met vloeistof) 

waardoorheen stallucht wordt geleid voordat het naar buiten wordt geblazen. 

Een chemische wasser verwijdert ammoniak (95 % of meer) uit de stallucht 

door deze te binden aan een zuur, meestal zwavelzuur. 
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Commissie m.e.r. Onafhankelijke commissie die het bevoegd gezag 

adviseert over de richtlijnen voor de inhoud van het MER en de kwaliteit 

ervan. 

Cultuurhistorie De overblijfselen van de geschiedenis van de door de mens 

gemaakte en be'lnvloede leefomgeving. 

Oepositie Neerslag van stoffen (zoals ammoniak) uit de lucht op een bepaald 

gebied. 

Ecologische hoofdstructuur (EHS) Samenhangend netwerk van bestaande 

en nog te ontwikkelen natuurgebieden. 

Ecologische verbindingszone (EVZ) Zone die dienst doet als migratieroute 

voor planten en dieren tussen verschillende natuurgebieden. Aanleg van 

verbindingszones heeft als doel barrieres tussen deze gebieden op te heffen. 

De zone moet zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht zijn ingericht en 

beheerd volgens de eisen van de doelsoorten. 

Emissie Het in de lucht brengen van stoffen (zoals ammoniak) vanuit een 

bepaalde bron. 

Habitat Leefgebied van planten of dieren. 

Infiltratie Het doorsijpelen van water door de bodem naar het grondwater 

(ook wei inzijging of wegzijging genoemd). 

Integrale zonering Gebiedsdekkende indeling van het reconstructiegebied in 

drie zones, te weten landbouwontwikkelings-, verwevings- en 

extensiveringsgebieden. 

Landbouwontwikkelingsgebied Ruimtelijk begrensd gedeelte van een 

reconstructiegebied met het primaat landbouw dat geheel of gedeeltelijk 

voorziet, of in het kader van de reconstructie zal voorzien, in de mogelijkheid 

tot uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van intensieve veehouderij. 

Verwevingsgebied Ruimtelijk begrensd gedeelte van een 

reconstructiegebied, gericht op verweving van landbouw, wonen en natuur. 

Hervestiging of uitbreiding van intensieve veehouderij is mogelijk mits de 

ruimtelijke kwaliteit of functies van het gebied zich daar niet tegen verzetten. 

Extensiveringgebied Ruimtelijk begrensd gedeelte van een 

reconstructiegebied met het primaat wonen of natuur, waar uitbreiding, 

hervestiging of nieuwvestiging van in ieder geval intensieve veehouderij 

onmogelijk is of in het kader van de reconstructie onmogelijk zal worden 

gemaakt. 

Intensieve veehouderij Een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf waarin het 

houden van vee of pluimvee de hoofdzaak is en waarbij dientengevolge 

sprake is van specifieke belasting van de leefomgeving en het natuurlijk 

milieu door stankoverlast, mestoverschotten en ammoniak. 

Kwetsbaar gebied V~~r verzuring gevoelig gebied conform de Interimwet 

ammoniak en veehouderij, dat onderdeel uitmaakt van de ecologische 

hoofdstructuur. 
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Landschappelijke inpassing Een zodanige vormgeving en inpassing dat 

deze optimaal is afgestemd op bestaande danwel nog te ontwikkelen 

ruimtelijke, natuurlijke en cultuurhistorische landschapskwaliteiten. 

Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) Alternatief waarbij de best 

bestaande mogelijkheden ter bescherming van het milieu zijn toegepast. 

Mestvarkeneenheid (mve) Meeteenheid waarin stankproductie van 

veehouderijbedrijven en van opslag en aanwending van mest wordt 

uitgedrukt. 

Milieueffectrapportage (m.e.r.) Een milieueffectrapportage is procedure die 

dient als hulpmiddel voor de overheid bij de besluitvorming. de procedure 

bestaat uit het maken, beoordelen en gebruiken van een MER (Milieu Effect 

Rapport) en het achteraf evalueren van de milieugevolgen die samenhangen 

met de uitvoering van een mede op basis van het MER genomen besluit. 

Monitoring Metingen waarmee de ontwikkelingen in het milieu worden 

gevolgd. 

Plangebied Het gebied waarop het plan betrekking heeft. 

Stankcirkel Denkbeeldige cirkel van rend een veehouderij (de stankbron). 

Het is een hulpmiddel bij de beoordeling van aanvaardbare stankhinder door 

veehouderijen en geeft de afstand aan die aanwezig moet zijn tussen een 

veehouderij en een stankgevoelig object. De afstand is afhankelijk van het 

vergunde aantal dieren en de categorie waar het voor stank gevoelige object 

in ligt (I tIm IV). 

Startnotitie Het document waarmee de m.e.r.- procedure start. Het biedt op 

hoofdlijnen informatie over de aanleiding, het doel en het verloop van de 

procedure. Via inspraak op de startnotitie wordt aan betrekkenen en wettelijke 

adviseurs gevraagd welke aspecten in het MER onderzocht moeten worden 

en welke mogelijke alternatieven zij relevant achten. 
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Bijlage 3 V-Stacks Vergunning; rapportage geur 
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Gegenereerd op: 13-06-2008 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland B.V. 

Naam van de berekening: Rooij 2006.14 8,5 meter 

Gemaakt op: 13-06-2008 15:07:39 

Rekentijd: 0:00:11 

Naam van het bedrijf: R. van Rooij, Hunnissenstraat ong. te Ell 

Berekende ruwheid: 0,190 m 

Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. BronlD X-coord . V-coord . 

1 stal 1 luchtwasser 1 184356 358745 

2 stal 1 luchtwasser 2 184365 358753 

3 stal 2 luchtwasser 1 184382 358710 

4 stal 2 luchtwasser 2 184390 358717 

5 stal 3 luchtwasser 1 184409 358678 

6 stal 3 luchtwasser 2 184413 358682 

Geur gevoelige locaties: 

Voignummer GGLID Xcoordinaat 

7 uitbreiding Ell 183864 

8 uitbreiding Ell 183979 

9 uitbreiding Ell 183957 

10 uitbreiding Ell 184 018 

11 Hunnissenstraat 5a 184509 

12 Hunnissenstraat 5 184498 

13 Hunnissenstraat 3 184079 

14 Hunnissenstraat 4 184083 

15 Hunnissenstraat 2a 184054 

16 Koelstraat 2 183959 

17 Koelstraat 3 184045 

18 Koelstraat 3a 184063 

19 Koelstraat 4 184396 

20 Koelstraat 4a 184261 

21 Hunnissenstraat 7 184485 

22 kern Kelpen-oler 185297 

EP Hoogle Gem.geb. hoogle EP Diam. EP Uittr. snelh. 

8,5 5,6 1,5 8,50 

8,5 5,6 1,5 8,50 

8,5 5,6 1,5 8,50 

8,5 5,6 1,5 8,50 

8,5 5,6 1,5 8,50 

8,5 5,6 1,5 8,50 

Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

358719 3,00 0,99 

358818 3,00 1,39 

358942 3,00 1,66 

359060 3,00 1,85 

358762 14,00 12,63 

358758 14,00 13,78 

359027 14,00 2,26 

358965 14,00 2,82 

359010 14,00 2,19 

358585 14,00 2,48 

358606 14,00 3,64 

358608 14,00 4,03 

358229 14,00 1,01 

358374 14,00 2,20 

358528 14,00 5,29 

359001 3,00 0,77 

E-Aanvraag 

11 923 

11 923 

11426 

11426 

11 923 

11 923 



Gegenereerd op: 13-06-2008 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland B.v. 

359800 
R. van Rooij, Hunnissenstraat ong. te Ell 

359600 

359400 

359200 

y 359000 

358800 , . • 
358600 , 
358400 • 
358200+-------_+--------+_------~--------+_------_+--------+_------_+------__1 

183800 184000 184200 184400 184600 

X 
184800 185000 185200 185400 



Invoergsgsvens V-Stacks 

amschrijvrng:van Rooij - Hunnissenslraat ongenummerd 
gecombineerd luchtwassysteem 2006.14 - 8,5 metel 

stalnr. oordlnaten 
10 x 
1 184356 

184365 
2 184382 

184390 
3 184409 

184413 

Ventilatie stal1 + 3 

diersoort dieren 
aantal 

EP Gem. 
y hoogle geb.h. 

358745 85 5,6 
358753 85 56 
358710 85 5.6 
358717 8,5 56 
358678 8.5 56 
358682 5,8 5.6 

max m3 max m3/uur 
dler totaal 

vleesvarkens 1728 60 103680 

lotaa! oppervlak 
doorslroomsflelheid 
diameter 

Venmatle stal 2 

diersoort 

vleesvarkens 

dleren 
aantal 

totaal oppervlak 
doorstroomsnelheid 
diameter 

Opmerking 

m'/s 
==;1';;'03""6;;<80"" 28,8 

1,75059 m' 
8,5 m/s 

1,49 meter 

max m3 max m3Juur 
dier totaaJ 

1656 60 99360 
m3/s 

=';;'99~3;';;6""'O 27,6 

1.67765 m' 
8.5 mls 

1.46 meter 

wa.sser 
diameter snelheid 

149 8.5 
149 85 
146 85 
'46 85 
'49 8.5 
1.49 85 

handrelking 
m3 totaal m'/uur 

31 53568 

handrelking 

m3/s 
53568 

m3 totaa'm'/uur 
31 51336 

m'/s 
51336 

dlersoort diersn au, 
aanta' dler 

vleesvarkens 1728 6,9 
vleesvarkens 1728 69 
vleesvarkens 1656 6.9 
vleesvarkens 1656 69 
vleesvarkens 1728 6.9 
vleesvarkens 1728 6,9 

14,88 

14.26 

In V-slacks-Vergunning zljn de bronnen ingevoerd met:2 decimalen. Het berekeningsjoumaal geeft echler 1 declmaal weer. 

au. 
totaa' 

11923.2 
11923.2 
114264 
114264 
11923.2 
119232 



Gegenereerd op: 3-10-2007 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland SV. 

Naam van de berekening: Rooij 2006.14 15 meter 

Gemaakt op: 3-10-2007 

Rekentijd: 0:00:08 

11:01:35 

Naam van het bedrijf: R. van Rooij, Hunnissenstraat ~ng. te Ell 

Berekende ruwheid: 0,190 m 

Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 

Volgnr. BronlD X-coord. V-coord . 

1 stal 1 luchtwasser 1 184356 358745 

2 stal 1 luchtwasser 2 184365 358753 

3 stal 2 luchtwasser 1 184382 358710 

4 stal 2 luchtwasser 2 184390 358717 

5 stal 3 luchtwasser 1 184409 358678 

6 stal 3 luchtwasser 2 184413 358682 

Geur gevoelige locaties: 

Voignummer GGLID Xcoordinaat 

7 uitbreiding Ell 183864 

8 uitbreiding Ell 183979 

9 uitbreiding Ell 183957 

10 uitbreiding Ell 184018 

11 Hunnissenstraat 5a 184509 

12 Hunnissenstraat 5 184498 

13 Hunnissenstraat 3 184079 

14 Hunnissenstraat 4 184083 

15 Hunnissenstraat 2a 184054 

EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. 

15,0 5,6 1,5 8,50 

15,0 5,6 1,5 8,50 

15,0 5,6 1,5 8,50 

15,0 5,6 1,5 8,50 

15,0 5,6 1,5 8,50 

15,0 5,6 1,5 8,50 

Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

358719 3,00 1,18 

358818 3,00 2,01 

358942 3,00 2,14 

359060 3,00 2,59 

358762 14,00 5,29 

358758 14,00 5,30 

359027 14,00 3,20 

358965 14,00 3,19 

359010 14,00 2,91 

E-Aanvraag 

11 923 

11 923 

11426 

11 426 

11 923 

11 923 



Gegenereerd op: 3-10-2007 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland BV, 

16 Koelstraat 2 183959 358585 14,00 2,57 

17 Koelstraat 3 184045 358606 14,00 3,30 

18 Koelstraat 3a 184063 358608 14,00 3,45 

19 Koelstraat 4 184396 358229 14,00 1,28 

20 Koelstraat 4a 184261 358374 14,00 2,10 

21 Hunnissenstraat 7 184485 358528 14,00 4,48 

359100 
R. van Rooij, Hunnissenstraat ong. te Ell 

359000 :i 
358900 

358800 ~ 
\, ~ ~ 358700 

Y 

~ 358600 

); 
358500 

358400 ~ 
358300 

~ 
358200 

183800 183900 184000 184100 184200 184300 184400 184500 184600 184700 

X 



Gegenereerd op: 3-10-2007 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland BV. 

Naam van de berekening: Rooij 2006.15 

Gemaakt op: 3-10-2007 

Rekentijd: 0:00:08 

11:10:22 

Naam van het bedrijf: R. van Rooij, Hunnissenstraat ong. te Ell 

Berekende ruwheid: 0,190 m 

Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 

Volgnr. BronlD X-coord. V-coord . EP Hoogte 

1 stal1 184404 358780 2,5 

2 stal2 184429 358747 2,5 

3 stal3 184455 358713 2,5 

Geur gevoelige locaties: 

Voignummer GGLID Xcoordinaat 

4 uitbreiding Ell 183864 

5 uitbreiding Ell 183979 

6 uitbreiding Ell 183957 

7 uitbreiding Ell 184018 

8 Hunnissenstraat Sa 184509 

9 Hunnissenstraat 5 184498 

10 Hunnissenstraat 3 184079 

11 Hunnissenstraat 4 184083 

12 Hunnissenstraat 2a 184054 

13 Koelstraat 2 183959 

14 Koelstraat 3 184045 

15 Koelstraat 3a 184063 

Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh . E-Aanvraag 

5,6 10,2 0,40 15898 

5,6 10,0 0,40 15235 

5,6 10,2 0,40 15898 

Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

358719 3,00 2,01 

358818 3,00 3,12 

358942 3,00 3,12 

359060 3,00 3,85 

358762 14,00 33,22 

358758 14,00 37,04 

359027 14,00 4,91 

358965 14,00 5,04 

359010 14,00 4,54 

358585 14,00 3,01 

358606 14,00 4,21 

358608 14,00 4,50 



Gegenereerd op: 3-10-2007 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland B.v. 

16 Koelstraat 4 184396 358229 14,00 3,19 

17 Koelstraat 4a 184261 358374 14,00 4,68 

18 Hunnissenstraat 7 184485 358528 14,00 11,06 

359100 
R. van Rooij, Hunnissenstraat ong. te Ell 

359000 

~ 
358900 

358800 ~ ~ ~ 358700 

Y 

~ 1: 358600 

~ 
358500 

358400 ~ 
358300 

~ 
358200 

183800 183900 184000 184100 184200 184300 184400 184500 184600 184700 

X 



Gegenereerd op: 12-10-2007 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland BV. 

Naam van de berekening: Rooij, alternatief 3 

Gemaakt op: 12-10-2007 11:53:23 

Rekentijd: 0:00:12 

Naam van het bedrijf: R. van Rooij, Hunnissenstraat ~ng. te Ell 

Berekende ruwheid: 0,190 m 

Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 

Volgnr. BronlD X-coord . V-coord. 

1 stal 1 luchtwasser 1 184356 358745 

2 stal 1 luchtwasser 2 184365 358753 

3 stal 2 luchtwasser 1 184382 358710 

4 stal 2 luchtwasser 2 184390 358717 

5 stal 3 luchtwasser 1 184409 358678 

6 stal 3 luchtwasser 2 184413 358682 

Geur gevoelige locaties: 

Voignummer GGLID Xcoordinaat 

7 uitbreiding Ell 183864 

8 uitbreiding Ell 183979 

9 uitbreiding Ell 183957 

10 uitbreiding Ell 184018 

11 Hunnissenstraat 5a 184509 

12 Hunnissenstraat 5 184498 

13 Hunnissenstraat 3 184079 

14 Hunnissenstraat 4 184083 

15 Hunnissenstraat 2a 184054 

EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. 

8,5 5,6 1,5 8,50 

8,5 5,6 1,5 8,50 

8,5 5,6 1,5 8,50 

8,5 5,6 1,5 8,50 

8,5 5,6 1,5 8,50 

8,5 5,6 1,5 8,50 

Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

358719 3,00 0,77 

358818 3,00 1,09 

358942 3,00 1,29 

359060 3,00 1,44 

358762 14,00 9,83 

358758 14,00 10,73 

359027 14,00 1,76 

358965 14,00 2,20 

359010 14,00 1,71 

E-Aanvraag 

9279 

9279 

8893 

8893 

9279 

9279 



Gegenereerd op: 12-10-2007 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland S.v. 

16 Koelstraat 2 183959 358585 14,00 1,93 

17 Koelstraat 3 184045 358606 14,00 2,83 

18 Koelstraat 3a 184063 358608 14,00 3,14 

19 Koelstraat 4 184396 358229 14,00 0,78 

20 Koelstraat 4a 184261 358374 14,00 1,71 

21 Hunnissenstraat 7 184485 358528 14,00 4,12 

359100 
R. van Rooij, Hunnissenstraat ~ng. te Ell 

359000 

~ 
358900 

358800 ~ 

\:. " ~ 358700 

Y • ~ 358600 

~ 
358500 

358400 ~ 
358300 

~ 
358200 

183800 183900 184000 184100 184200 184300 184400 184500 184600 184700 

X 



Bijlage 4 V-Stacks Gebied, cumulatieve geurbelasting 

Bijlagen milieueffectrapportage 

Hunnissenstraat ongenummerd te Ell 



Bronnenbestand V-stacks gebied 

Adres veehouderij x-coordinaat 

Hunnissenstraat 3 184097 

Hunnissenstraat 8 184282 

Scheidingsweg 1 184539 

Scheidingsweg 5 184701 

Scheidingsweg 9 185083 

Hoogstraat 32 183725 

Hoogstraat 36 183969 

Kapittelstraat 1 184806 

Brandvenstraat 3 183038 

Brandvenstraat 4 182949 

Balderstraat 3a 182343 

Castertstraat 1 a 181212 

Swartbroekstraat 2 183361 

Kampstraat 8 183827 

Leenvenweg ~ng. 184724 

Eijkheuvels 1 +2 184433 

Begijnenhofweg 7 184740 

Kelpenweg 30 184899 

Kelpenweg 41 185126 

Kelpenweg 22+39 185061 

Hunnissenstraat 2 183876 

Meidoornstraat 15 183474 

Baldersstraat 2 182918 

Castertstraat 3 180818 

Laagstraat 12 181451 

Hoogstraat 33 184027 

Hoogstraat 58 184301 

Brandvenstraat 8 182930 

y-coordinaat 

359058 

358639 

358146 

357874 

357960 

358435 

357860 

357246 

357986 

357650 

358197 

358173 

359361 

359571 

359675 

360237 

360666 

360605 

360705 

361112 

359282 

359353 

358384 

358420 

356858 

358078 

357023 

357421 

Bijlage Milieueffectrapportage 

Hunnissenstraat ongenummerd Ell 



Cumulatieve geurbelasting omgevingstoets 

Adres geurgevoelig object Geurnorm Zonder Voorkeurs- Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 

alternatieven alternatief 

Antoniusstraat 32 14,00 4,57 4,78 5,43 4,92 4,68 

Antoniusstraat 33 14,00 4,86 5,12 5,71 5,17 5,10 

Antoniusstraat 39 14,00 5,42 5,58 6,04 5,65 5,54 

Baldersstraat 1 14,00 5,43 5,63 6,09 5,81 5,63 

Baldersstraat 3 14,00 5,53 5,57 5,59 5,57 5,56 

Baldersstraat 4 14,00 12,84 12,84 12,84 12,84 12,84 

Baldersstraat 5 14,00 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 

Brandvenstraat 1 14,00 16,32 16,32 16,32 16,32 16,32 

Brandvenstraat 2 14,00 22,71 23,27 23,19 23,19 23,19 

Brandvenstraat 5 14,00 17,00 17,00 17,08 17,00 17,00 

Brandvenstraat 9 14,00 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 

Busstraat 1 14,00 2,71 3,07 3,39 3,23 2,98 

Busstraat 1 a 14,00 5,61 5,94 6,48 5,94 5,86 

Busstraat 2 14,00 4,34 4,68 5,11 4,75 4,57 

Castertstraat 1 14,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

Castertstraat 2 14,00 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 

Castertstraat 4 14,00 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 

Castertstraat 5 14,00 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 

Castertstraat 6 14,00 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 

Hoogstraat 16 14,00 6,00 6,51 7,64 6,61 6,40 

Hoogstraat 17 14,00 6,01 6,46 7,86 6,56 6,32 

Hoogstraat 19 14,00 6,85 7,54 9,82 7,75 7,42 

1 Bijlage Milieueffectrapportage 

Hunnissenstraat ongenummerd te Ell 



Cumulatieve geurbelasting omgevingstoets 

Hoogstraat 20 14,00 8,70 9,18 10,37 9,27 9,02 

Hoogstraat 22 14,00 10,64 10,96 11,49 10,93 10,83 

Hoogstraat 26 14,00 11,27 11,60 12,27 11 ,59 11,45 

Hoogstraat 30 14,00 16,00 16,43 16,58 16,12 16,19 

Hoogstraat 31 14,00 22,05 22,12 22,91 22,05 22,05 

Hoogstraat 34 14,00 7,47 8,22 9,19 8,64 8,10 

Hoogstraat 35 14,00 5,24 5,92 7,01 5,98 5,80 

Hoogstraat 36 a 14,00 5,99 6,08 6,71 6,19 6,04 

Hoogstraat 38 14,00 6,35 6,41 7,18 6,57 6,39 

Hoogstraat 39 14,00 7,31 7,35 8,13 7,35 7,35 

Hoogstraat 40 14,00 4,62 4,85 5,42 4,86 4,83 

Hoogstraat 41 14,00 4,49 4,60 5,36 4,64 4,60 

Hoogstraat 44 14,00 4,22 4,30 5,14 4,36 4,29 

Hoogstraat 48 14,00 4,12 4,28 5,10 4,31 4,26 

Hoogstraat 49 14,00 3,75 3,79 4,54 3,83 3,78 

Hoogstraat 51 14,00 3,55 3,66 4,21 3,68 3,58 

Hoogstraat 52 14,00 3,93 4,01 4,74 4,03 3,99 

Hoogstraat 53 14,00 3,49 3,62 4,06 3,62 3,57 

Hoogstraat 54 14,00 3,58 3,68 4,23 3,72 3,63 

Hoogstraat 57 14,00 3,49 3,57 4,07 3,61 3,55 

Hunnissenstraat 1 14,00 10,27 11 ,93 13,63 12,39 11,70 

Hunnissenstraat 2 a 14,00 26,96 27,47 29,68 27,31 27,01 

Hunnissenstraat 4 14,00 18,04 19,93 25,10 18,78 19,18 

Hunnissenstraat 5 14,00 19,13 23,32 32,47 20,45 21,80 

2 Bijlage Milieueffectrapportage 

Hunnissenstraat ongenummerd te Ell 



Cumulatieve geurbelasting omgevingstoets 

Hunnissenstraat 7 14,00 13,11 15,94 24,61 15,05 14,87 

Kampstraat 10 14,00 5,14 5,91 6,83 6,03 5,79 

Kampstraat 3 14,00 2,38 2,65 3,04 2,75 2,62 

Kampstraat 7 14,00 5,97 6,67 7,94 6,76 6,56 

Kampstraat 9 14,00 5,25 5,99 6,97 6,25 5,80 

Kapittelstraat 3 14,00 12,02 12,28 12,26 12,21 12,14 

Koelstraat 2 14,00 11 ,69 13,55 15,72 12,85 12,74 

Koelstraat 3 14,00 14,16 18,17 23,19 15,50 16,63 

Koelstraat 3 b 14,00 10,83 12,25 18,18 11,98 11,85 

Koelstraat 4 14,00 8,66 8,97 11,16 9,42 8,93 

Laagstraat 1 14,00 5,85 5,91 5,97 5,91 5,89 

Laagstraat 1 0 14,00 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

Laagstraat 2 14,00 6,40 6,59 6,57 6,55 6,55 

Laagstraat 3 14,00 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 

Laagstraat 4 14,00 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 

Laagstraat 6 14,00 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 

Scheidingsweg 11 14,00 4,71 4,86 5,65 4,89 4,85 

Scheidingsweg 13 14,00 5,77 5,87 6,06 5,87 5,85 

Scheidingsweg 14 14,00 3,35 3,47 3,77 3,46 3,43 

Scheidingsweg 15 14,00 4,04 4,17 4,71 4,18 4,12 

Scheidingsweg 3 14,00 11,96 12,73 12,98 12,69 12,66 

Scheidingsweg 7 14,00 10,57 10,57 10,72 10,60 10,57 

Sebastiaanstraat 64 14,00 7,63 9,22 9,85 9,08 8,93 

Swartbroekstraat 2 a 14,00 3,04 3,23 3,70 3,25 3,18 

3 Bijlage Milieueffectrapportage 

Hunnissenstraat ongenummerd te Ell 



Cumulatieve geurbelasting omgevingstoets 

Swartbroekstraat 6 14,00 2,91 

Kernrand Ell punt 1 6,00 5,28 

Kernrand Ell punt 2 6,00 9,42 

Kernrand Ell punt 3 6,00 11,35 

Kernrand Ell punt 4 6,00 12,73 

Kernrand Ell punt 5 6,00 19,30 

Kernrand Ell punt 6 6,00 10,19 

Kernrand Ell punt 8 6,00 7,05 

Kernrand Ell punt 9 6,00 6,31 

Kernrand Ell punt 10 6,00 4,81 

Kernrand Ell punt 11 6,00 7,20 

Kernrand Ell punt 12 6,00 3,46 

Kernrand Ell punt 13 6,00 3,44 

Kernrand Ell punt 14 6,00 3,70 

Kernrand Ell punt 15 6,00 5,19 

Rand kern Kelpen-Oler 3,00 2,80 

Rand kern Kelpen-Oler 3,00 3,00 

Rand kern Kelpen-Oler 3,00 3,37 

Tabel cumulatieve geurbelasting (pagina tim 4) 

3,07 3,52 

5,95 6,93 

9,88 11,16 

12,70 15,95 

14,00 16,72 

20,68 23,54 

11,59 13,29 

8,23 9,34 

6,92 7,50 

5,64 6,21 

7,29 7,60 

3,71 4,19 

3,60 4,03 

4,02 4,47 

5,32 5,98 

3,17 3,60 

3,46 4,13 

3,76 4,74 

4 

3,09 

5,89 

9,96 

11,91 

13,88 

20,32 

11,73 

8,57 

7,04 

5,72 

7,43 

3,77 

3,68 

4,12 

5,40 

3,23 

3,60 

4,06 

3,03 

5,83 

9,77 

11,88 

13,63 

20,36 

11,23 

7,93 

6,79 

5,44 

7,29 

3,65 

3,55 

3,96 

5,32 

3,11 

3,40 

3,67 

Bijlage Milieueffectrapportage 

Hunnissenstraat ongenummerd te Ell 



Bijlage 5 Aagro Stacks, rapportage ammoniakdepositie 

Bijlagen milieueffectrapportage 

Hunnissenstraat ongehummerd te Ell 



Gegenereerd op: 11-11-2008 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Naam van de berekening: vka MER, nov 2008 

Gemaaktop: 11-11-2008 11 :10:41 

Zwaartepunt X: 184,400 Y: 358,700 

Cluster naam: v. Rooij Hunnisenstraat ongenummerd te Ell 

Serekende ruwheid: 0,18 m 

Emissie Punten: 

Volgnr. SronlD X-coord . V-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. 

1 stal1 Iw 1 184408 358686 8,5 5,6 1,5 

2 stal1 Iw 2 184414 358691 8,5 5,6 1,5 

3 stal2 Iw 1 184383 358720 8,5 5,6 1,5 

4 stal2 Iw 2 184389 358724 8,5 5,6 1,5 

5 stal3 Iw 1 184357 358753 8,5 5,6 1,5 

6 stal3 Iw 2 184364 358758 8,5 5,6 1,5 

Gevoelige locaties: 

Voignummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 Heijkersbroek 183100 358800 4,81 

2 Tungelroyse Seek 182500 359000 2,80 

3 De Moost 184300 359760 17,66 

4 Sarsven, De Sanen 182830 363200 1,38 

5 Weerenbroek 182700 358730 3,25 

Details van Emissie Punt: stall lw 1 (97) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1.2. vleesvarkens 1728 0.53 915.84 

Uittr. snelheid 

8,50 

8,50 

8,50 

8,50 

8,50 

8,50 

Emissie 

916 

916 

878 

878 

916 

916 



Gegenereerd op: 11-11-2008 metAAgro-Stacks Versie 1.0 

Details van Emissie Punt: stal 1 lw 2 (98) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 03.2.15.1.2. vleesvarkens 1728 0.53 915.84 

Details van Emissie Punt: stal 2 lw 1 (99) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D. 3.2.15.1.2. vleesvarkens 1656 0.53 877.68 

Details van Emissie Punt: stal 2 lw 2 (100) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 03.2.15.1.2. vleesvarkens 1656 0.53 877.68 

Details van Emissie Punt: stal 3 lw 1 (101) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 03.2.15.1.2 vleesvarkens 1728 0.53 915.84 

Details van Emissie Punt: stal 3 lw 2 (102) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 03.2.15.1.2. vleesvarkens 1728 0.53 915.84 



179400 
179905 
180410 
180915 
181420 
181925 
182430 
182935 
183440 
183945 
184451 
184956 
185461 
185966 
186471 
186976 
187481 
187986 

188491 
188996 
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Gegenereerd op: 11-11-2008 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Naam van de berekening: BWL 2006.15 MER 

Gemaaktop: 11-11-2008 15:10:47 

Zwaartepunt X: 184,400 Y: 358,700 

Cluster naam: v. Rooij Hunnisenstraat ongenummerd te Ell 

Berekende ruwheid: 0,18 m 

Emissie Punten: 

Volgnr. BronlD X-coord. V-coord . Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. 

1 stal1 184408 358780 2,5 5,6 10,2 

2 stal2 184429 358747 2,5 5,6 10,0 

3 stal3 184455 358713 2,5 5,6 10,2 

Gevoelige locaties: 

Voignummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 Heijkersbroek 183 100 358800 18,31 

2 Tungelroyse Beek 182500 359000 11,16 

3 De Moost 184300 359760 54,51 

4 Sarsven, De Banen 182830 363200 4,82 

5 Weerenbroek 182700 358730 12,70 

Details van Emissie Punt: stall (97) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1.2. vleesvarkens 3456 1.05 3628.8 

Details van Emissie Punt: stal 2 (99) 

Uittr. snelheid 

0,40 

0,40 

0,40 

Emissie 

3629 

3478 

3629 



Gegenereerd op: 11-11-2008 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie 

1 D. 3.2.15.1.2. vleesvarkens 3312 1.05 

Details van Emissie Punt: stal 3 (101) 

Volgnr. 

1 

363700 
363195 
362690 
362185 
361680 
361175 
360670 
360165 
359660 
359155 
358649 
358144 
357639 
357134 
356629 
356124 
355619 
355114 
354609 
354104 
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Gegenereerd op: 11-11-2008 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Naam van de berekening: BWL 2006.14 op 15 mtr 

Gemaakt op: 11-11-2008 12: 30: 11 

Zwaartepunt X: 184,400 Y: 358,700 

Cluster naam: v. Rooij Hunnisenstraat ongenummerd te Ell 

Berekende ruwheid: 0,18 m 

Emissie Punten: 

Volgnr. BronlD X-coord. V-coord . Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. 

1 stal1 Iw 1 184408 358686 15,0 5,6 1,5 

2 stal1 Iw 2 184414 358691 15,0 5,6 1,5 

3 stal2 Iw 1 184383 358720 15,0 5,6 1,5 

4 stal21w 2 184389 358724 15,0 5,6 1,5 

5 stal3 Iw 1 184357 358753 15,0 5,6 1,5 

6 stal 3 Iw 2 184364 358758 15,0 5,6 1,5 

Gevoelige locaties: 

Voignummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 Heijkersbroek 183 100 358800 3,98 

2 Tungelroyse Beek 182500 359000 2,66 

3 De Moost 184300 359760 13,77 

4 Sarsven, De Banen 182830 363200 1,46 

5 Weerenbroek 182700 358730 2,98 

Details van Emissie Punt: stall lw 1 (97) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1.2. vleesvarkens 1728 0.53 915.84 

Uittr. snelheid 

8,50 

8,50 

8,50 

8,50 

8,50 

8,50 

Emissie 

916 

916 

878 

878 

916 

916 



Gegenereerd op: 11-11-2008 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Details van Emissie Punt: stall lw 2 (98) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1.2. vleesvarkens 1728 0.53 915.84 

Details van Emissie Punt: stal 2 lw 1 (99) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D. 3.2.15.1 .2. vleesvarkens 1656 0.53 877.68 

Details van Emissie Punt: stal 2 lw 2 (100) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1.2. vleesvarkens 1656 0.53 877.68 

Details van Emissie Punt: stal 3 lw 1 (101) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1.2 vleesvarkens 1728 0.53 915.84 

Details van Emissie Punt: stal 3 lw 2 (102) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1.2. vleesvarkens 1728 0.53 915.84 
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Gegenereerd op: 11-11-2008 metAAgro-Stacks Versie 1.0 

Naam van de berekening : alternatief 3 

Gemaaktop: 11-11-2008 14:31 :13 

Zwaartepunt X: 184,400 Y: 358,700 

Cluster naam: v. Rooij Hunnisenstraat ongenummerd te Ell 

Serekende ruwheid : 0,18 m 

Emissie Punten: 

Volgnr. SronlD X-coord . Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. 

1 stal1 Iw 1 184408 358686 8,5 5,6 1,5 

2 stal1 Iw 2 184414 358691 8,5 5,6 1,5 

3 stal21w 1 184383 358720 8,5 5,6 1,5 

4 stal2 Iw 2 184389 358724 8,5 5,6 1,5 

5 stal3 Iw 1 184357 358753 8,5 5,6 1,5 

6 stal3 Iw 2 184364 358758 8,5 5,6 1,5 

Gevoelige locaties: 

Voignummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 Heijkersbroek 183 100 358800 1,63 

2 Tungelroyse Seek 182500 359000 0,95 

3 De Moost 184300 359760 6,00 

4 Sarsven, De Sanen 182830 363200 0,47 

5 Weerenbroek 182700 358730 1,10 

Details van Emissie Punt: stall lw 1 (97) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.7.2.1. vleesvarkens 1728 0.18 311 .04 

Uittr. snelheid 

8,50 

8,50 

8,50 

8,50 

8,50 

8,50 

Emissie 

311 

311 

298 

298 

311 

311 



Gegenereerd op: 11-11-2008 metAAgro-Stacks Versie 1.0 

Details van Emissie Punt: stall lw 2 (98) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 o 3.2.7.1.2. vleesvarkens 1728 0.18 311 .04 

Details van Emissie Punt: stal 2 lw 1 (99) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D. 3.2.7.1.2. vleesvarkens 1656 0.18 298.08 

Details van Emissie Punt: stal 2 lw 2 (100) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 o 3.2.7.1.2. vleesvarkens 1656 0.18 298.08 

Details van Emissie Punt: stal 3 lw 1 (101) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 03.2.7.1.2 vleesvarkens 1728 0.18 311 .04 

Details van Emissie Punt: stal 3 lw 2 (102) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 o 3.2.7.2.1. vleesvarkens 1728 0.18 311 .04 
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Bijlage 6 Ecologisch onderzoek, Eis en Linde 

Bijlagen milieueffectrapportage 

Hunnissenstraat ongenummerd te Ell 



EcoIogisch onderzoek lJestiging 
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Inleiding 

4 

De firma R.H.H.F.M. van Rooij aan de Hunnissenweg te Ell, gemeente Leudal 
wil een vleesvarkensbedrijf oprichten. Het bedrijfkrijgt een omvang van 10.792 
vleesvarkens. V~~r de vestiging van het bedrijf wordt een MER-procedure door
lopeno Onderdeel hiervan is een ecologisch onderzoek naar de effecten op de 
natuur. V~~r de vestiging of uitbreiding van een bedrijf is het eveneens noodza
kelijk een onderzoek uit te voeren in het kader van de Flora en Faunawet (be
scherming soorten) en Natuurbeschermingswet 98 (bescherming gebieden). In 
de voorliggende nota worden de onderzoeken naar de effecten op beschermde 
natuurwaarden gepresenteerd. 

Het beoogde perceel te Ell 
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Werkwijze 

5 

De verschillende wetten in Nederland die ter bescherming van de natuurwaar
den van toepassing zijn vragen voor een deel een afwijkende werkwijze. De 
meeste gaan uit van de actueel aanwezige natuurwaarden, maar de Natuurbe
schermingswet 98 beschermd via de Natura 2000 ook de toegekende potentieHe 
natuurwaarden. Voor deze waarden is een simpel inventariseren van de aan
wezige soorten niet voldoende. Gelukkig zijn er voor de Natura 2000-gebieden 
doelstellingen beschikbaar. Een passende beoordeling voor de complete aspec
ten bestaat daarom uit een combinatie van inspanningen: desktop research en 
veldonderzoek. De omvang van de inspanningen is afhankelijk van de omgeving 
en de te verwachten effecten. In het voorliggende rapport is beschreven wat de 
werkwijze is die is gebruikt voor de analyse van de effecten van de uitbreiding 
aan de Hunnissenweg te Ell. 

Een gebruikelijke en geaccepteerde methode voor het onderzoeken van de 
aanwezigheid van beschermde soorten die schade kunnen ondervinden van 
de voorgenomen pI ann en is de zogenoemde quick scan. Hierbij wordt - naast 
desktop reseach - een eenmalig bezoek gebracht aan het plangebied. Door een 
ecoloog wordt ter plaatse een schatting gemaakt van de aanwezige beschermde 
soorten. Hiervoor wordt biogeografische kennis en de inzichten in de geschikte 
habitats van de soorten gecombineerd. Pas als blijkt dat er in potentie be
schermde soorten aanwezig zijn die schade ondervinden van de plannen wordt 
een daadwerkelijke inventarisatie uitgevoerd. Dat is noodzakelijk omdat via de 

De boerderij van de fima Van Rooij 
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Flora en Faunawet alleen een ontheffing kan worden verkregen voor schade aan 
soorten die daadwerkelijk voorkomen. In het onderhavige onderzoek is op 18 
oktober 2008 een bezoek gebracht aan het plangebied en is ter plekke de kans 
op aanwezigheid van soorten geschat. 

Op enige afstand van het plangebied liggen een natuurgebied: Heijkersbroek en 
Weerenbroek; aan de overzijde van de A2ligt een relatiefklein natuurgebiedje 
De Moost. De afstand tot De Moost is ongeveer 1.000 meter, de afstand tot He
ijkersbroek is ongeveer 1.200 meter, en de afstand tot de Thngelroyse Beek is 
1.800 meter. Het Natura 2000-gebied Sarsven en De Banen ligt op een afstand 
van bijna 5 kilometer, en blijft buiten de verdere afwegingen . . 

In een desktop research is onderzocht of er sprake kan zijn van externe effecten 
op kwetsbare natuurwaarden. Daarbij is gelet op grondwaterstromen en emissie 
van ammoniak. Voor de emissie zijn de berekeningen van de MER gebruikt. 

De visvijver in Heijkersbroek 

Hunnissenstraat te Ell 
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Wetgeuing 
De bescherming van de natuur is in Nederland in twee wetten vastgelegd: de 
Natuurbeschermingswet 98 en de Flora en Faunawet. De Natuurbeschermings
wet 98 is gericht op het beschermen van gebieden en de Flora en Faunawet op 
het beschermen van soorten_ In de Natuurbeschermingswet 98 zijn - naast de 
bescherming van gebieden - enkele andere internationale afspraken vastgelegd_ 
De belangrijkste daarvan hebben betrekking op de noodzaak van verschillende 
regelmatige rapportages en beleidplannen_ Aanvullend is er in enkele beleid
stukken de ecologische hoofdstructuur vastgelegd. De ecologische hoofdstruc
tuur wordt begrensd door de verschillende provincies. Naast een landelijk net
werk mogen zijn een gedetailleerde regionaal netwerk aanwijzen. 

• Flora en Faunawet 

7 

In de Flora en Faunawet is de bescherming van een limitatief aantal dieren en 
planten geregeld. In eerste instantie werd geen onderscheid gemaakt tussen de 
beschermde soorten onderling. Het gevolg was een lange serie aanvragen voor 
ontheffingen die voor een enorme stagnatie zorgden en frustrerend werkte voor 
de soorten waarvoor bescherming noodzakelijk was . Het draagvlak voor natuur
bescherming werd geweld aangedaan. Daarom is in een AMvB een indeling ge
maakt voor het niveau van bescherming. In tabel 1 van de AMvB staan soorten 
die weI beschermd zijn, maar waarvoor geen ontheffing van de wet noodzakelijk 
is als er zorgvuldig wordt gehandeld. In tabel 2 staan soorten waarvoor geen 
ontheffing nodig is voor structurele werkzaamheden mits men beschikt over 

De ThngeJroyse Beek 
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een goedgekeurde gedragscode. In tabel 3 staan de soorten waarvoor altijd een 
ontheffing noodzakelijk is. Volgens een opmerking in de AMvB moeten aIle vo
gels beschouwd worden als soorten van tabel 2. 

In de praktijk - en vastgelegd in jurisprudentie - zijn enkele handelingen ge
me en goed geworden. Zo is nu duidelijk wat onder een vaste verblijfplaats 
moet worden beschouwd. Belangrijk want de vaste verblijfplaatsen zijn ook 
beschermd als de betreffende soort - tijdelijk - niet aanwezig is. Dat wordt bij
voorbeeld duidelijk bij de paarterritoria van enkele vleermuizen; deze zijn in 
de nazomer bezet maar gedurende het hele jaar beschermd. De inspanningver
plichting voor het "aantonen" van aanwezigheid of afwezigheid van beschermde 
soorten is inmiddels ook concreter en duidelijker geworden. Een planeigenaar 
hoeft niet tot in den treuren te zoeken naar beschermde soorten, maar moet 
een afdoende inspanning verrichten. Dat is voor vleermuizen bijvoorbeeld drie
maal in het voorj aar en eenmaal in de nazomer als er sprake is van mogelijke 
zomerverblijven. In voorkomende gevallen kan een quick scan of een habitat
analyse geschouwd worden als een passende beoordeling. Het gaat dan om 
kleine ingrepen op plaatsen waar duidelijk geen beschermde soorten aanwezig 
kunnen zijn. 

Als er beschermde soorten worden aangetroffen moet formeel in eerste ins tan -
tie onderzocht worden of er altematieven zijn (bijvoorbeeld bouwen op een 
andere locatie). In de praktijk lijkt deze regel nauwelijks in te vullen. Uit een 
recente uitspraak van de rechtbank Haarlem blijkt dat het maatschappelijk 
belang van bescherming van flora en fauna (soorten van tabe13) hoger moet 
worden geacht dan de bouw van een villawijk. De Raad van State moet zich 
hierover nog uitspreken. 
Als er geen altematieven zijn moet in tweede instantie de werkzaamheden zo 
worden uitgevoerd dat er zo min mogelijk schade wordt veroorzaakt (mitigatie). 
Hiervoor is een plan nodig dat is toegespitst op de geplande ontwikkelingen. 
Deze mitigatie moet onderdeel zijn van de vergunningvoorwaarden om vol-
do en de rechtszekerheid te bieden voor uitvoering. 
Als mitigatie niet voldoende is om schade te voorkomen is het verplicht de res
terende schade te compenseren. Daarbij moet de compensatie worden uitge
voerd voor de aanvang van de uitvoering van de plannen en gericht zijn op de te 
verwachte schade. Een aanleg van een vleermuisbunker (voor overwinterende 
dieren) is geen compensatie voor een kraamkolonie. 

• Natuurbeschermingswet 98 
In de Natuurbeschermingswet 98 worden gebieden beschermd. Het aantal be
schermde gebieden is daarbij tot twee categorieen beperkt - in het verleden 
waren een tiental verschillende gebieden op verschillend niveau beschermd. De 
twee categorieen zijn: 

1. Natura 2000-gebieden; intemationaal belangrijke gebieden waar soorten voor
komen die in intemationale richtlijnen en overeenkomsten zijn benoemd 

2. Beschermde natuurmonumenten; op nationaal niveau belangrijke natuurgebie
den. 

8 Hunnissenstraat te Ell 
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De Hunnissenstraat te Ell 

De Natura 2000-gebieden zijn strikt beschermd. Daarbij moet niet alleen geke
ken worden naar handelingen in het gebied zelf, maar is ook de zogenoemde 
externe werking van groot belang. In de praktijk wordt in sommige gevallen 
(bijvoorbeeld bij emissie van verzurende stoffen) gerekend met een afstand van 
vier kilometer tot het betreffende gebied. Voor beschermde natuurmonumenten 
is een afstand van 250 meter een gebruikelijke rekenafstand. 
Vooral voor de Natura 2000 begint wat jurisprudentie te komen. Van belang is 
dat er altijd een passende beoordeling noodzakelijk is die gericht is op de be
houddoelstelling van het betreffende gebied. Lastig is dat er voor de meeste 
gebieden nog geen begrenzing vastligt. Beheerplannen zijn er in het geheel niet. 
In die beheerplannen moet worden vastgelegd welke handelingen weI en welke 
niet mogelijk zijn. Bij het beoordelen van effecten mag niet het gebied als geheel 
worden genomen, maar moeten specifieke onderzoeken plaats vinden. Salde
ring - middeling over het gehele Natura 2000-gebied - wordt niet geaccepteerd. 
De bewijslast bij een Natura 2000-gebied is vrij scherp gesteld. 

Naast de twee genoemde gebieden kent de Natuurbeschermingswet 98 nog het 
Nationaal Landschap en het Nationaal Park. De daadwerkelijke beschermende 
waarde van deze categorieen is volstrekt onduidelijk. Er is geen jurisprudentie 
en de wet blinkt niet uit in helderheid. 

De Natuurbeschermingswet 98 regelt tevens de verplichting om regelmatig het 
beleid vast te leggen in beleidsplannen. ]aarlijks moet er in de natuurbalans 
de stand van zaken gerapporteerd worden. Regelmatig worden er rode lijsten 
gepubliceerd. Deze zijn te beschouwen als een bijzondere vorm van rapportage 

Hunnissenstraat te Ell 
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long bos in het Heijkersbroek 

gericht op het soortbeleid. Rode lijsten worden samengesteld op basis van de 
trend en de zeldzaamheid van een soort. Van de roe lijst zelf gaat geen bescher
ming uit, plaatsing zegt uitsluitend iets over het voorkomen van de soort in 
Nederland. 

Ecologische hoofdstructuur 
De ecologische hoofdstructuur vormt een netwerk van natuurgebieden op nati
onaal en internationaal (lees: Natura 2000) niveau. Het concept is vastgelegd in 
het Natuurbeleidplan en nader ingevuld in de Nota ruimte. De begrenzing van 
de ecologische hoofdstructuur is door de verschillende provincies bepaald en 
vastgelegd. Ruimtelijke ontwikkelingen in of nabij de ecologische hoofdstruc
tuur zijn mogelijk als het de werking van deze niet bedreigd. Bij de ecologische 
hoofdstructuur is de saldo benadering van toepassing. Een eventuele aantasting 
hoeft niet te leiden tot een verbod als de werking van de ecologische infrastruc
tuur op een andere wijze gegarandeerd wordt. 

Hunnissenstraat te Ell 
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Het plangebied ligt middenin een agrarisch gebied met een relatief intensieve 
teelt, juist ten zuiden van het dorp Ell. Er zijn verschillende redelijk uitgestrekte 
malsvelden en enkele andere akkers. Verder staan er verscheidene agrarische 
gebouwen - vaak van enige omvang - in de directe omgeving van het plange
bied. ]uist ten zuiden van het plangebied is een glastuinbouwbedrig gevestigd. 
In het oosten grenst het plangebied vrijwel aan de A2. Parallel aan de A2 loopt 
het Kanaal Wessem - Nederweert, met vermoedelijk een sterke invloed op de 
hydrologie van het gebied. Op het plangebied zelf is een maisakker aanwezig. 
Het plangebied heeft een matig grootschalige verkaveling. 
Op de topografische kaart uit 1892 ziet het gebied emit als kleinschalige agra
rische percelen tussen beekdalen en moerassen, aan de oostzijde grenst het 
aan het heidegebied van de Kelpender Heide. Er zijn vrijveellandschappelijke 
elementen aanwezig, op de eerste boskartering zijn vrijwel geen lanen ofhout
wallen meer ingetekend. Tegenwoordig is de heide ontgonnen en in gebruik als 
agrarisch terrein. Het gebied oogt veel droger dan mim een eeuw geleden. 

Hunnissenslraal Ie Ell 
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de Thngelroyse Beek 

Westelijk van het plangebied ligt het beekdal van de Tungelroyse Beek langs de 
Heijkers en Weeren Broek. Deze zijn als ecologische hoofdstructuur aangewe
zen. Er zijn verschillende maatregelen genomen om de ecologische kwaliteit 
van deze verbindingzone te verhogen. Het bosgebied van de Heijkersbroek is 
in de jaren zestig aangeplant met populieren. In de jaren tachtig is het popu
lierenbos gedund. In 1995 is een nieuwe visie vastgesteld die uitgaat van een 
hogere diversiteit en hogere natuurwaarden van het gebied. Enige jaren terug is 
de bedding van de Tungelroyse Beek gesaneerd (veel zware metalen) en heringe
richt. De ecologische waarde en het functioneren als verbindingzone is daarmee 
verbeterd. 
In het noorden, juist aan de overzijde van de A2 en het Kanaal Wessem - Neder
weert, ligt De Moost. Het is een restant van de eerst uitgestrekte heide. 

Door de Dienst Landelijk Gebied is - in opdracht van de provincie Limburg - een 
beleid opgezet voor soortbescherming. Voor de reconstructiegebieden zijn apar
te documenten opgesteld met een beschrijving van de maatregelen (Anonymus 
2007). 

Hunnissenstraat te Ell 
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Het agrarische terrein is matig intensiefbeheerd en is momenteel als malsakker 
in gebruik. Er is geen vegetatie te typeren van dit perceel. Langs de Hunnissen
weg loopt een ondiepe natte greppel. De wegberm en de greppel is begroeid met 
verschillende nitrofiele kruiden als grote brandnetel (Urtica dioica), kleine brand
netel (U. urens), gewone bra am (Rubus fruticosus) en vogelmuur (Stellaria media), 
verder staan er enkele kleine boompjes - vooral gewone vlier (Sambucus nigra). 
Er zijn geen bijzondere planten aangetroffen. De greppel is niet geschikt voor 
amfibieen. 

Volgens de natuurgegevens van de provincie Limburg worden er in de berm van 
de Hunnissenstraat 2 soorten aangetroffen van een lijst met 'te inventariseren' 
soorten, waarvan er een voor Limburg bedreigd is. Het gaat hierbij om een soort 
die met een oranje driehoek zijn gemerkt en een soort met een rode driehoek 
(zie bijlage). Langs de Koelstraat zijn enkele bijzondere soorten aangetroffen (ge
merkt met een gele driehoek). Het betreft in alle gevallen een inventarisatie uit 
2002. Van de oranje en gele soorten is niet een soort via de Flora en Faunawet 
beschermd (de inventarisatie is van voor de implementatie van de wet). Gezien 
de achterliggende gegevens van de aangetroffen soorten in het kilometerblok 
(tabel 1) is waarschijnlijk een vergissing gemaakt met het plaatsen van het rode 
driehoekje (deze geven de beschermde soorten aan, terwijl er uit de gegevens 
blijkt dat deze niet zijn aangetroffen. De meest waarschijnlijk soort waarop de 
provinciale inventarisatie duidt is de scherpe boterbloem (Ranunculus acris), deze 
is namelijk op verschillende plekken in de wegberm gevonden. 

~Adderwortel 

~ Biezeknoppen 

~ Echte koekoeksbloem 

~Egelboterbloem 

~Gewone veldbies 

~Gewone waternavel 

~Hazezegge 

~Knolcyperus 

~ Moerasrolklaver 

~ Moerasspirea 

~ Moeraswa Istro 

~Pilzegge 

~Schermhavikskruid 

~Scherpe boterbloem 

~Veldrus 

~ Wilde bertram 

~ Wollige munt 

~ 17 schaarse soorten 

~ 7 Limburgse Lijst soorten 

.&.0 Flora- en Faunawet soorten 

'Y 0 verruiging-indicerendende soorten 

Tabel 1. Gekarteerde soorten uit de prouinciale inuentarisatie. 

In de tweede vegetatiekartering van de provincie Limburg worden de natte grep
pels en sloten in het gebied aangeduidt als 'oever soortarme vegetatie zonder 
aandachtsoorten'. Even zuidelijk van het plangebied -langs de A2 - is een ter
reintje aangeduidt als 'aangeplant loofhout met enkele aandachtsoorten' met 
daarnaast 'hakvruchtenakker met aandachtsoorten'. Er zijn door de provincie 
geen beschermde soorten aangetroffen. 

Hunnissenstraat te Ell 
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De provincie noteert voor 2002 bij de boerderij van de heer Van Rooij een ekster 
(Pica pica) en een houtduif (Columba palumbus). Bij de glastuinbouw is eveneens 
een ekster aangetroffen. In het bouwland tussen de Hunnissenweg en de Koel
straat zijn drie paartjes gele kwikstaart (Motacilla jlalJa) aangetroffen. Geen van 
deze vogels hebben een bijzondere bescherming. Ze zijn net als alle andere in
heemse vogels alleen tijdens de broedtijd strikt beschermd. Een overzicht van 
de aangetroffen broedvogels in het kilometerblok staan in de bijlage. 

• 1\mgelroyse Beek 

- .q Linde 14 

De Thngelroyse beek heeft oorspronkelijk geen echte bovenloop. Het water sij
pelde vanuit een groot gebied met heide, moeras, vennen en kleine hoogveen
gebieden. De verschillende stroompjes met zuur- en voedselarm water stromen 
samen tot een beek. Verder stroomafwaarts stroomen zijbeken in en treedt 
kwelwater uit in het beekdal. De beek wordt hierdoor steeds breder en krijgt 
vanaf Thngelroy een meanderend karakter. Daar treedt ook erosie en sedimen
tatie op. In het beekdal wisselen natte graslanden en moerasgebiedjes elkaar af. 
Het water is door de toestroom van kwelwater geleidelijk voedselrijker en min
der zuur geworden. Vanafhet Leudal stroomt de sterk meanderende beek diep 
ingesneden door een terrassenlandschap. De lage delen bestaan vrijwel geheel 
uit broekbossen. De monding van de beek in de Maas maakt deel uit van een 
overstromingsvlakte. Door de geleidelijke toestroom uit het brongebied, kwel
water en ontwatering van het stroomgebied heeft de beek een vrij gelijkmatige 
waterafvoer. 

De ontginning van heide en moerasgebieden, intensivering van de landbouw 
en toename van verstedelijking en verstening van het buitengebied leidt ertoe 

Hunnissenstraat te Ell 
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dat het uittreden van grondwater in de beekdalen afneemt en neerslag sneller 
afstroomt naar de beek. De afvoer van de Tungelroyse beek in droge perioden 
neemt hierdoor af en de afvoer in tijden met veel neerslag (de zogenaamde 
piekafvoer) worden groter. 
Door lozingen uit de riolen en meststoffen en bestrijdingsmiddelen uit de land
bouw is de waterkwaliteit verslechterd. Bovendien is de bodem van de Tungel
royse beek in het verleden ernstig verontreinigd geraakt met de zware metalen 
zink en cadmium. De oorzaak hiervan is het gedurende ongeveer honderd jaar 
lozen van vervuild water vanuit de zinkertsverwerkende industrie in Budel. 
Andere knelpunten zijn de geringe ecologische kwaliteit in en nabij de beek, de 
lage stroomsnelheid en de geringe variaties van die stroomsnelheid en de daling 
van de grondwaterstand. 

De Tungelroyse beek verandert vanaf de Kruispeel van een vrij slingerende in 
een licht meanderende beek bij de Krang. Verder stroomafwaarts wordt de beek 
geleidelijk breder en stroomt ze sneller. Tot aan de monding in de Maas is de 
Tungelroyse beek een vrij meanderende beek. Natuurlijke beekprocessen zoals 
erosie en sedimentatie worden weer toegestaan. De beek heeft een zo natuurlijk 
mogelijk peilverloop. Er staan geen stuwen meer in de beek. Hierdoor zijn de 
stroomsnelheden hoger en kan vis vrij migreren. De Tungelroyse beek is zo ge
schikt als leefgebied voor onder andere de Beekprik en als verbindingszone om 
andere leefgebieden te kunnen koloniseren. Het watersysteem is hersteld en het 
peil is verhoogd. In de buurt van natuurgebieden en natuurontwikkelingsgebie
den is het waterbeheer gericht op herstel en verhoging van de natuurwaarden. 
V~~r de landbouwgebieden is het waterbeheer geoptimaliseerd, met op de lager 
gelegen gronden dicht bij de beek grasland. Op de laagst gelegen terreindelen 
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ontwikkelen zich kleine landschapselementen. Op locaties met conflicterende 
belangen is een voor de verschillende belangen acceptabel waterpeil gereali
seerd. Waar de beek niet grenst aan een bestaand of te ontwikkelen natuurge
bied, zijn de beekdalgronden ingericht als ecologische verbindingszone. 

Hoewel watermolens een belemmering zijn voor de natuurlijke stroming en 
vrije vismigratie blijven ze vanwege hun cultuurhistorische waarde in hun hui
dige gebruiksmogelijkheden gehandhaafd. De beekbodem en oevergronden van 
de hele beek, met uitzondering van het Leudal, zijn gesaneerd. Sanering van de 
beekbodem en oevergronden in het Leudal gebeurt op een natuurlijke manier. 
De beek voert helder, koel en zuurstofrijk water dat vanaf de Kruispeel tot aan 
de monding in de Maas van zuur tot neutraal en voedselarm geleidelijk aan 
basenrijker en iets voedselrijker wordt. De waterkwaliteit van de beek voldoet in 
ieder geval aan de maximaal toelaatbare risiconiveaus. Het riool stort niet meer 
over op de beek. De beheerders onderhouden de beek zo natuurlijk mogelijk. 
Daarbij laten zij zich sturen door de natuurlijk optredende processen van de 
beek. (Bron: Waterschap Peel en Maasvallei). 

De inventarisatie van de provincie Limburg dateert van voor de herinrichting uit 
2006. Gezien de vrij ingrijpende maatregelen zijn deze voor het bepalen van de 
eventuele effecten of de natuurwaarde van de beek niet (meer) van belang. WeI 
van belang is dat de Zoogdiervereniging langs de Thngelroyse Beek bij Ell sporen 
van de beyer (Castor fiber) heeft aangetroffen. Tot enkele jaren terug was de be
ver in Nederland uitgestorven. Door succesvolle herintroductie in de Biesbosch 
(1988 - 1991) en in de Gelderse Poort (1994) leven er weer bevers in het wild in 
Nederland. Ook zijn er - in 1991 - enkele dieren ontsnapt uit het Natuurpark 
Lelystad. Bevers komen voor in het overgangsgebied tussen land en water zoals 
moerassen, langs beken, rivieren en meren. De aanwezigheid van bossen op de 
oevers is een vereiste. Er is geen voorkeur voor stromend of stilstaand water, 
maar een waterdiepte van minimaal 50 cm is een vereiste. In ondiep stromend 
water worden dammen gebouwd om de gewenste waterstand te krijgen. Gezien 
de aard van de beek en de te verwachten waterkwaliteit is het niet waarschijn
lijk dat de natuurwaarde van de beek belnvloed worden door de plannen van 
de familie Van Rooij te Ell, De afstand van ongeveer 1.800 meter, de Egging ten 
opzichte van de heersende windrichting en de tussen de boerderij en de beek 
gelegen bossen zorgen dat er vrijwel geen verzuring optreedt. Daarnaast is de 
Thngelroyse Beek niet beschermd via de Natura 2000, zodat alleen de Flora en 
Faunawet van toepassing is . 

Heijkersbroek 
De recente geschiedenis van het Heijkersbroek zijn nog duidelijk zichtbaar in de 
beplanting: de bomen staan keurig op soort gesorteerd en op rijtjes. Deze delen 
hebben geen hoge natuurwaarde. Een vegetatietype is aan het bos nauwelijks 
toe te kennen. De Thngelroyse Beek langs het bosgebied is onlangs gesaneerd 
en heeft een natuurlijker loop gekregen ter plekke. Hier zijn - zeker in potentie 
- weI belangrijke natuurwaarden aanwezig. De natuurwaarden zullen zeker ver
hoogd worden als de beyer zich vestigt in het gebied en de invloed van de beyer 
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De Thngelroyse Beek 

niet wordt bestreden. In de Heijkersbroek worden geen beschermde planten of 
dieren aangetroffen die schade ondervinden van de plannen. De vegetatie is 
niet verzuringgevoelig. 

In Heijkersbroek is een visvijver aanwezig met ecologische doelstellingen. Uit 
analyses van het waters chap blijkt dat het water onbelast is met lozingen. De 
fosfaatgehalten zijn vrij hoog met waarden iets boven de 0,10 llgll. Het water 
voldoet aan de richtlijnen voor karperachtigen. 
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Voor de berekening van de emissie van ammoniak is gebruik gemaakt van het 
officieel voorgeschreven programma Aagrostacks. Het programma houdt re
kening met de ruwheid van het terrein; gradienten, bebouwing en opgaande 
begroeiing zoals bossen zijn de belangrijkste. Verder wordt met een windroos 
gerekend waarin de verdeling van de overheersende windrichtingen zijn opge
nomen. Binnen het programma is het niet mogelijk om nieuwe landschappelijke 
beplanting als extra element in te voeren. Uit recente studies van Alterra is ge
bleken, dat de positieve effecten van lijnvormige opgaande landschapselemen
ten als singels en houtwallen op verspreiding van de ammoniak substantieel en 
significant zijn . Afhankelijk van de aard en de ligging van de landschapselemen
ten kan een verspreidingreductie van 20 tot 40% worden gehaald. 

In de MER kunnen mitigerende maatregelen opgenomen worden bij de uitvoe
ring van de plannen. Het aanleggen van een lands chaps element dat de versprei
ding van de emissie beperkt is daarbij een geaccepteerde methode, vergelijkbaar 
met een geluidswallangs een lawaaibron. In Aagrostacks kunnen echter geen 
mitigerende maatregelen (lees een nieuw landschapselement) opgenomen 
worden in de berekening. Daarom is het effect berekend uitgaande van een ver
spreidingreductie van 20% (noodzakelijk was dat aIleen mogelijk door de directe 
emissie met 20% te verlagen). De verspreidinggegevens van de ammoniak staat 
in de grafieken, waarbij de variant met 20% reductie door nieuwe lijnvormige 
elementen het uitgangspunt is voor de bespreking. Uit de berekening komt dat 
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er een lichte verhoging van de ammoniakdepositie is te verwachten op de TIm
gelroyse Beek en Heijkersbroek, en een matige verhoging op De Moost. Door 
inpassing van een groensingel of een houtwal wordt een reductie van minimaal 
20% bereikt op de depositie op de natuurgebieden. Rekening houdend met deze 
reductie is de toename van de depositie niet significant ten opzichte van de 
stikstofbalans voor de Tungelroyse Beek en Heijkersbroek, beide zijn overigens 
niet verzuringgevoelig. Ir is weI een verhoging van de depositie op De Moost te 
verwachten. Door de landschapselementen tussen het emissiepunt en De Moost 
te verstevigen (breed en transparant geeft de beste resultaten) kan gesteld wor
den dat de uiteindelijke depositie lager zalliggen. Gewezen wordt op het feit 
dat De Moost geen specifieke bescherming heeft via de Natuurbeschermingswet 
98. WeI is het bos verzuring gevoelig. In de Wet Ammoniak en Veehouderij heft 
echter slecht rekening te worden gehouden met gebieden die binnen 250 meter 
afstand liggen. 

IPpe reductie afstand 

landschapelementen 

Tungelroyse Seek 2,80 2,24 1.800 

Heijkersbroek 4,81 3,85 1.200 

De Moost 17,66 14,13 1.000 

Doordat ammoniak een vrij radicaal heeft reageert het snel (binnen enkele mi
nuten) tot ammonium en dat geeft een droge en natte depositie op relatiefkorte 
afstand van de bron Oaarsveld et al. 2000). De droge en natte depositie is een 
complex van verscheidene mechanismen die elkaar versterken. De belangrijkste 
droge depositie is het neerslaan van de ammonium op bladeren en het hechten 
van de mole cuI en aan stofdeeltjes in de lucht. Ammonium lost goed op in wa
ter, zodat regen of dauw een flink positief effect heeft op het beperken van de 
verspreiding van de emissie. Uit modelstudie blijkt dat tijdens stabiele atmosfe
rische omstandigheden op een afstand van 150 meter van de bron de ammoni
akconcentratie in de onderste luchtlaag is gehalveerd door droge depositie. Het 
blijkt dat de concentraties niet alleen in absolute zin lager zijn maar ook dat het 
vertic ale profiel zich sterk wijzigt. Dat laatste komt omdat de droge depositie 
zich aan het oppervlak afspeelt en het ammoniak dat verloren is gegaan niet 
snel genoeg van bovenaf wordt aangevuld. Deze effecten zijn het sterkst in sta
biele omstandigheden. Door het aanbrengen van een opgaande lijnvormig ele
ment (houtwal, houtsingel) nabij de bron wordt de droge depositie gestimuleerd. 

Ammoniak werkt in de atmosfeer eerst als base door de vorming van NH4+, 
waarbij een vrije zuurion wordt gebonden. Dat leidt tot neutralisatie van sal
peterzuur en zwavelzuur in de atmosfeer. In de bodem wordt door bacterien de 
NH4+ genitrificeerd tot N03- , waarbij zuurionen vrijkomen. Naast de verzuring 
zorgt de emissie van ammoniak voor verhoging van het stikstofgehalte in de 
bodem. Door denitrificatie (omzetting in gasvormige stikstofmoleculen) en op
name door gewassen (vorming van eiwitten) zal de stikstofgehalte in de bodem 
langzaam terug lopen. Ook buffering met aanwezige kalk (omzetting in gips) 
verlaagt de stikstofgehalten. 
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r---------- NO" HNO" HNO, 

NO+O, -> NO,+O. 
OHo+NO, -> HNO, 

dag 

NO,+03 -> N030+O, 
nacht NO;+NO, <-> N,o, 

NzOs+H,O -> 2HNOa 

NH,HSO. 
(NH.),SO._ 
NH,NO, 

SO,+HOo -> HSO,o 
HSO,"+O, -> SO,"+HO, 
S03o+H20 -> H2SO. 

I 

S02 

basische cationen 

C'J0 
(1) 

o 0 

Landschapselementen op korte afstand van een boerderij hebben een multi
functioneel karakter, Niet alleen hebben deze lijnvormige elementen een eco
logisch en landschappelijke functie, ze vormen tevens een fysiek opstakel voor 
de verspreiding van ammoniak en andere stoffen in de atmosfeer (Van Dijk et al 
2004), Uit modelberekeningen voIgt dat landschapselementen als houtwallen, 
houtsingels en windsingels de verspreiding aanzienlijk belnvloeden, Dat ge
beurd door de fysieke aanwezigheid (windkering) en het afvangen door de be
planting (droge depositie). De ammoniak wordt door de lijnvormige landschap
selementen in de nabijheid van de bran gehouden, waardoor de concentratie 
'achter' de begraeiing sterk verminderd. 

Voor de effecten van het afvangen van de ammoniak is vooral de oppervlakte 
van de bladeren van belang; hoe grater de oppervlakte hoe grater het effect. 
Dat is de belangrijkste reden dat het effect van naaldbomen grater is dan van 

Look-zonder-Iook 

Ruwe berk 

Haagbeuk 

Kleefkruid 

Hondsdraf 

Klimop 

Zomereik 

Gewone braam 

Gewone vlier 

Wilde lijsterbes 

eiken-berkenbos nitrofiele zoom 

Alliaria petiolata x 

Betula pendula x 

Carpinus betulus x 

Galium aparine x 

Glechoma hederacea x 

Hedera helix x 
Quercus robur x 

Rubus fruticosus x x 

Sambucus nigra x x 

Sorbus aucuparia x 

Tabel 2. Plantschema uoor de houtwal nabij de emissiepunten. 
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loofbomen. Helaas kunnen naaldbomen over het algemeen slecht tegen hoge 
ammoniakgehalten in de lucht, waardoor het effect op den duur sterk afneemt. 
De meest positieve en duurzame resultaten zijn te behalen met loofbomen en 
struiken die langduring bladdragend zijn. Mede op basis van deze gegevens is 
een beplanting samengesteld in de vorm van een loofboomsingel met struiken 
als ondergroei. Door de natuurlijke opslag van bramen (struiken die het hele 
jaar blad dragen) zal het effect versterkt worden. Het emissiepunt is op 6,5 me
ter hoogte gepland. Om te voorkomen dat de emissie onmiddellijk over de bo
men en struiken vervliegt worden deze op een wallichaam geplant. 

Deze theorie is getest in een situatie waarbij op 20 meter van een varkensmes
terij een windsingel staat. De verspreiding van ammoniak zonder elementen 
is berekend en geplaatst tegenover de actuele situatie met windsingel. Uit het 
experiment bleek dat tussen de bron en de windsingel de concentratie ammo
niak sterk is toegenomen (tot zesmaal de verwachte concentratie). Achter de 
windsingel is de concentratie echter sterk afgenomen. In de berekende situatie 
zonder windsingel is de achtergrond concentratie op ongeveer 900 meter be
reikt, terwijl in een situatie met windsingel deze is bereikt op 400 meter van de 
bron (Van Dijk et al 2004) . Naast afbuiging en kering van de 'ammoniakwind' 
blijkt het stikstof gehalte in de bladeren sterk toe te nemen. Door Hendriks et 
al (1994) is het stikstofgehalte in bladeren van eik en berk bepaald op 2,3%. De 
bladeren in het voornoemde experiment bevatten 2,8 resp 2,6% stikstofvoor eik 
en berk. 

Oosterbaan et al (2006) beschrijft de effecten van landschapselementen bin
nen een landschap onafhankelijk van de locatie van de elementen. Hij vindt 
een concentratie c.q. opname van 8% ammoniak door landschapselementen 
terwijl de oppervlakte hiervan slechts 3% is. De verschillende vegetaties hebben 
ieder een eigen effect op de depositiesnelheid (lees de afname van ammoniak 
in de lucht). De gemeten opname snelheid varieert van 0,3 cm/sec voor bodem 
tot 2,1 cm/sec voor korte vegetaties en 5,6 cm/sec voor jong bos. Bomen zijn bij 
uitstek geschikt voor het verminderen van de effecten op natuurgebieden in 
de omgeving. Volgens Oosterbaan functioneert een poreuze lijnvormig element 
substantieel beter dan een gesloten element (de oppervlakte blad waarlangs de 
lucht stroomt is groter). Gebleken is dat tot 46% van de ammoniakhoeveelheid 
achterblijft in de landschapselementen. 

Om polemische en academische discussies te vermijden wordt bij de bereke
ning van de effecten niet ingestoken op een theoretisch maximum resultaat. 
Gekozen is te rekenen met de effecten die met behulp van eenvoudige laanbo
men met weinig ondergroei worden bereikt. Uit de eerder genoemde studies van 
Alterra blijkt dat hier een positief effect van 20% minder verspreiding van am
moniak zonder bijzondere ins panning wordt behaald. 
Terzijde wordt opgemerkt dat de inrichting van de groenelementen zo is ont
worpen dat de ammoniakstromen uit de stal door de landschapselementen 
wordt geleidt, er wordt gezorgd voor een maximaal bladcontact en daarmee een 
maximaal positief effect door droge depositie. 
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Op enige afstand van het plangebied liggen een natuurgebied: Heijkersbroek en 
Weerenbroek; aan de overzijde van de A2 ligt een relatief klein natuurgebiedje 
De Moost. De afstand tot De Moost is ongeveer 1.000 meter, de afstand tot Hei
jkersbroek is ongeveer 1.200 meter, en de afstand tot de Thngelroyse Beek is 
1.800 meter. Het Natura 2000-gebied Sarsven en De Banen ligt op een afstand 
van bijna 5 kilometer, en blijft buiten de verdere afwegingen. Gebruikelijk is dat 
bij de effectberekeningen een maximum effectafstand van 3.000 meter wordt 
gehanteerd. Vanwege de grote afstand wordt daarom niet nader ingegaan op de 
(door die afstand) marginale effecten op het strikt beschermde natuurgebied. 
Voor de effecten van verzuring op de overige natuurgebieden, de zogenoemde 
WAV-gebieden, wordt een effectafstand van 250 meter gehanteerd. De poten
tieel gevoelige gebieden liggen veel verder dan 250 meter van het emissiepunt. 
Voor deze gebieden hoeft dus geen effectbeoordeling plaats te vinden. De toena
me van depositie op de Thngelroyse Beek en Heijkersbroek is zeer gering. Deze 
gebieden zijn niet verzuringgevoelig. Op De Moost komt een extra belasting van 
maximaal14,13 mol/ha . De afstand tot de nieuwe boerderij is ongeveer 1.000 
meter. Door het optimaliseren van de groensingel zal de depositie in de praktijk 
aanzienlijk minder toenemen. Er is sprake van een gering effect. 

In de omgeving van het plangebied komen geen verdroginggevoelige natuurge
bieden voor. De eventuele effecten zijn daardoor gering en kunnen eenvoudig 
via een retentievijver worden voorkomen. De ecologische hoofdstructuur en de 
verbindingzone daartussen loopt niet over het plangebied en wordt niet belem
merd door de voorgenomen plannen . 
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Er is een verhoging van de emissie van ammoniak. De effecten op de 'funge1-
royse Beek en Heijkersbroek zijn marginaal en niet-significant. Er zijn waar
schijnlijk een zeer gering negatief effecten te verwachten op De Moost. Gezien 
de afstand heeft dat geen effect op de aan te vragen milieuvergunningen. De 
Natuurbeschermingswet 98 is ruet van toepassing. 

Binnen het plangebied zijn g~en beschermde soorten aangetroffen of te ver
wachten. In de directe omgeving worden evenmin beschermde sooTten aan
getroffen die schade ondervinden van de voorgenomen activiteit. Er is voor de 
bouw en het beheer van de stallen geen ontheffing van de Flora en Faunawet 
noodzakelijk. 

Er is geen significant effect op het Natura 2000-gebied. Een vergunning in bet 
kader van de Natuurbeschermingswet 98 is dus niet noodzakelijk. 

Tot slot is er geen negatief effect op bet functioneren van de ecologische hoofd
structuur te verwachten. 
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Bijlage 
Broedvogels in 2002 in het kilometerblok waarbinnen het plangebied ligt Achter 
de volgens de provincie bijzondere soorten zijn het aantal broedparen opgeno
men. 

• 10 schaarse so otten (22 territoria) 
• E1' zijn geen aandachtssoorten vastgesteld 
• 3 Rode Lijstsoorten (7 territoria) 

Boerenzwaluw x 0 Meerkoet 1 

0 Boomkruiper 1 Merel x 
0 Ekster 4 Pimpelmees x 

Gaai x Ringmus x 

• Gele Kwikstaart 5 Roodborst x 
0 Grasmus 2 Spreeuw x 
0 Grote Lijster 2 Tjiftjaf x 

Heggenmus x Tortel x 
0 Holenduif 2 • Veldleeuwerik 1 

Houtduif x Vink x 
Huismus x Wilde eend x 
Kauw x Win terkoning x 
Kievit x Witte kwikstaart x 

• Kneu 1 0 Zwarte Kraai 3 

Koolmees x Zwartkop x 
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Gegenereerd op: 30-10-2008 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Naam van de berekening: depositie op kwetsbare natuur 80 % reductie 

Gemaakt op: 30-10-2008 17:29:21 

Zwaartepunt X: 184,400 Y: 358,700 

Cluster naam: v. Rooij Hunnisenstraat ongenummerd te Ell 

Berekende ruwheid: 0,18 m 

Emissie Punten: 

Volgnr. BronlD X-coord. Y-coord . Hoogte Gem.geb. hoogte 

1 stal1 Iw 1 184408 358686 8,5 5,6 

2 stal1 Iw 2 184414 358691 8,5 5,6 

3 stal2 Iw 1 184383 358720 8,5 5,6 

4 stal21w 2 184389 358724 8,5 5,6 

5 stal3 Iw 1 184357 358753 8,5 5,6 

6 stal3 Iw 2 184364 358758 8,5 5,6 

Gevoelige locaties: 

Diam. 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

Voignummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 Heijkersbroek 183100 358800 3,85 

2 Tungelroyse Beek 182500 359000 2,24 

3 De Moost 184300 359760 14,13 

Details van Emissie Punt: stal 1 lw 1 (97) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1.2. vleesvarkens 1382 0.53 732.46 

Details van Emissie Punt: stal 1 lw 2 (98) 

Uittr. snelheid 

8,50 

8,50 

8,50 

8,50 

8,50 

8,50 

Emissie 

732 

732 

702 

702 

733 

733 



Gegenereerd op: 30-10-2008 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1.2. vleesvarkens 1382 0.53 732.46 

Detai~s van Emissie Punt: sta~ 2 ~w 1 (99) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D. 3.2.15.1 .2. vleesvarkens 1325 0.53 702.25 

Details van Emissie Punt: sta1 2 1w 2 (100) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1.2. vleesvarkens 1325 0.53 702.25 

Detai1s van Emissie Punt: sta1 3 1w 1 (101) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1 .2 vleesvarkens 1383 0.53 732.99 

Detai1s van Emissie Punt: sta1 3 1w 2 (102) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 3.2.15.1 .2. vleesvarkens 1383 0.53 732.99 
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1. Inleiding 

1.1 Inleiding 

In opdracht van Firma van Rooij is door Drieweg Advies B.v. een onderzoek 

uitgevoerd naar de emissie van PM10 (fijn stot) binnen de inrichting van Firma van Rooij 

gelegen aan de Hunnissenstraat ~ng. te Ell. 

1.2 Aanleiding en doel 

Aanleiding van het onderzoek vormt de vergunningaanvraag en de m.e.r procedure 

voor de gehele inrichting. 

Ais onderdeel van deze vergunningaanvraag en de m.e.r.-procedure die wordt 

doorlopen dient in het kader van de Wet luchtkwaliteit een onderzoek gedaan te 

worden naar de effecten van de oprichting van het bedrijf op de luchtkwaliteit in de 

omgeving. Onderhavig onderzoek brengt de invloed van het totale bedrijf op de 

luchtkwaliteit in de omgeving in kaart en toetst deze aan norm en zoals beschreven in 

de Wet luchtkwaliteit. 

De navolgende stoffen staan beschreven in de Wet luchtkwaliteit: 

• zwaveldioxiden 

• stikstofdioxide 

• stikstofoxiden 

• zwevende deeltjes (PM10)3 

• lood 

• koolmonoxide 

• benzeen 

1.3 Omschri jving bedri jfslocatie/voorgenomen activiteit 

Firma van Rooij wil een bedrijf oprichten aan de Hunnissenstraat ~ng. te Ell voor de 

huisvesting van 10.224 vleesvarkens. 

Figuur 1 geeft de ligging van het perceel weer waar het bedrijf is opgericht en figuur 2 

geeft de situering weer van de op te richten gebouwen. 
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Figuur 1: Perceel H . ~li~II~~~1 
unmssenstraat ~ng. te wEll 

Figuur 2: Beoogde 0 . pnchting bedrijf 
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1.4 Advies richtli jnen milieueffectrapport commissie m.e.r. 

De commissie voor de m.e.r. heeft met betrekking tot luchtkwaliteit het volgende 

geadviseerd over de richtlijnen voor het MER1. 

Fijn stof 

Beschrijf in het MER op kwantitatieve wijze: 
• de achtergrondconcentratie in de directe omgeving van het bedrijf; 
• de grootte en verandering van de stofemissie door het initiatief, inc1usief 

verkeersbewegingen; 
• de bijdrage van de stofemissie aan de fijn stof (PMIO) concentraties in de 

lucht in de omgeving van het bedrijf, beginnende op de grens van de 
inrichting; 

• en in het geval van overschrijding van de grenswaarden optreedt in de 
omgeving van het bedrijf, beginnende op de grens van de inrichting, de 
mogelijke maatregelen om de stofemissies te deduceren zodat ze voldoen aan 
de eisen zoals gesteld in Blk 2005. 

Toets,indien uit deze beschrijving niet met zekerheid kan worden uitgesloten dat de 
normen uit het Elk 2005 overschreden zullen worden, de luchtconcentraties die 
optreden door het voomemen en de resp. altematieven daarvoor aan de normen uit 
het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Blk 2005). Beschrijf daartoe: 

• de ligging en grootte (in hal van eventuele overschrijdingsgebieden; 
• de hoogste concentraties binnen de overschrijdingsgebieden; 
• de hoeveelheid woningen en andere gevoelige bestemmingen ge1egen binnen 

de verschillende overschrijdingsgebieden; 
• de mate van overschrijding van grenswaarden ter hoogte van woningen en 

andere bestemmingen. 

Een modelberekening op basis van een verspreidingsmodel is nodig voor de toetsing 
aan de eisen van het Elk 2005. Deze berekeningen moeten worden uitgevoerd 
conform het Meet- en rekenvoorschrift Bevoegdheden Luchtkwaliteit van het 
Ministerie voor Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM, 
oktober 2006). Aannemelijk moet worden gemaakt dat het project realiseerbeer is 
binnen de eisen van het Blk 2005. 

1 Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Varkenshouderij Van Rooij te Ell , 30 maart 

2007. rapportnummer 1875-28 
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1.5 Opbouw rapportage 

Hoofdstuk 1 van deze rapportage beschrijft de aanleiding en het doel van het 

onderzoek. Tevens wordt in dit hoofdstuk de bedrijfssituatie omschreven. Hoofdstuk 2 

omschrijft het wettelijk kader waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd waarna in 

hoofdstuk 3 een omschrijving wordt gegeven van de onderzochte parameters. De wijze 

waarop de verschillende berekeningen zijn uitgevoerd wordt nader beschreven in 

hoofdstuk 4. De resultaten van het uitgevoerde onderzoek worden gepresenteerd in 

hoofdstuk 5. Conclusie worden beschreven in hoofdstuk 6. 
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2. Wettelijk kader 

2.1 Wet luchtkwaliteit 

De Eerste kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de 

Wet milieubeheer goedgekeurd2
. Met name hoofdstuk 5 titel 2 uit genoemde wet is 

veranderd. Omdat titel 2 handelt over luchtkwaliteit staat de nieuwe titel 2 bekend als 

de Wet luchtkwaliteit. Deze wet is op 15 november 20073 in werking getreden en het 

vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005. 

De Wet luchtkwaliteit voorziet onder meer in een gebiedgerichte aanpak van de 

luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De 

programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en 

milieugevolgen. Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat 

deze 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze 

mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. 

Een project draagt 'niet in betekende mate' bij aan de luchtverontreiniging als de 1 % 

grens niet wordt overschreden. De 1 % grens is gedefinieerd als 1 % van de 

grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide 

(N02). Dit komt overeen met 0,4 microgram/m3 voor zowel PM 10 als N02 . De 

Nederlandse overheid verzoekt de EU momenteel om verlenging van de termijn 

(derogatie) waarbinnen de luchtkwaliteitseisen gerealiseerd moeten zijn. 

De kern van de Wet luchtkwaliteit bestaat uit de (Europese) luchtkwaliteitseisen. 

Verder bevat zij basisverplichtingen op grond van de richtlijnen, namelijk: plannen, 

maatregelen, het beoordelen van luchtkwaliteit, verslaglegging en rapportage. De wet 

voorziet in het zogenaamde Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(NSL). Daarbinnen werken het rijk, de provincies en gemeenten samen om de 

Europese eisen voor luchtkwaliteit te realiseren. Het NSL kan pas in werking treden als 

de EU derogatie (verlenging van de termijn om luchtkwaliteitseisen te realiseren) heeft 

verleend. 

De uitvoeringsregels behorend bij de wet zijn vastgelegd in algemene maatregelen van 

bestuur (amvb) en ministeriele regelingen (mr) die gelijktijdig met de 'Wet luchtkwaliteit' 

in werking treden. Daarom zijn gelijktijdig met de 'Wet luchtkwaliteit' ook de volgende 

documenten gepubliceerd: 

2 Stb. 2007, 414 

3 Stb. 2007, 434 
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wijziging Wm (hoofdstuk 5) (Stb. 2007, 414) 

algemene maatregel van bestuurd "Niet in betekende mate" (NIBM) (stb. 2007, 

440) 

ministeriele regeling "Niet in betekende mate" (NIBM) (Stcrt. 2007, 218) 

ministeriele regeling "Beoordeling luchtkwaliteit 2007" (Stcrt. 2007, 220) 

ministeriele regeling "Projectsaldering luchtkwaliteit 2007" (Stcrt. 2007, 218) . 

Op grond van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (art. 66 en 67) moet voor de 

berekening van concentraties van fijn stof gebruik gemaakt van de emissiefactoren die 

door de minister van VROM zijn vastgesteld. De emissiefactoren fijn stof voor de 

veehouderij zijn gepubliceerd op de website van het ministerie van VROM. De 

emissiefactoren zijn per diercategorie en huisvestingssysteem weergegeven, 

overeenkomstig het systeem van bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij. 

Op 14 maart 2008 heeft VROM de nieuwe emissiefactoren bekend gemaakt. 

2.2 Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 

De ministeriele regeling 'Beoordeling luchtkwaliteit 20074 bevat voorschriften over 

metingen en berekeningen om de concentratie en depositie van luchtverontreinigende 

stoffen vast te stellen. Verder schrijft de regeling rapportage voor van de uitkomsten 

van metingen en berekeningen. De regeling vereist ook een plan met maatregelen om 

een goede luchtkwaliteit te bewerkstelligen in geval van overschrijding. 

In de regeling zijn gestandaardiseerde rekenmethodes opgenomen om concentraties 

van diverse luchtverontreinigende stoffen te kunnen berekenen. Deze 

gestandaardiseerde rekenmethodes geven resultaten die rechtsgeldig zijn. In de 

regeling zijn ook voorschriften opgenomen voor metingen met betrekking tot 

meetplaatsen en analyse. 

Deze regeling regelt onder andere hoeveel fijn stof van natuurlijke oorsprong mag 

worden afgetrokken van de fijn stofconcentraties in de lucht. Dit wordt wei de "zeezout

aftrek" genoemd. 

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 staat een vaste aftrek toe van 6 dagen 

voor de dagnorm van fijn stof. De dagnorm houdt in dat de norm voor fijn stof maximaal 

35 dagen mag worden overschreden. Daarnaast geldt een plaatsafhankelijke aftrek 

voor de jaargemiddelde norm voor fijn stof. De aftrek varieert van 3 microgram per 

kubieke meter (lJg/m3) tot 7 !-Ig/m3. In een bijlage bij de regeling staat de aftrek per 

gemeente. Voor de gemeente Leudal is de aftrek voor het jaargemiddelde bepaald op 

3 IJg/m3. 

4 Stcrt. 2007, 220 
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De luchtkwaliteit dient in kaart gebracht te worden v~~r het jaar van realisatie, 2009, en 

voor het jaar 2010 en 2020. Het bedrijfsterrein zelf valt buiten de beoordeling. 
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3. Beschrijving en kwantificering bronnen 

De luchtkwaliteit in Nederland is dusdanig dat nu en in de toekomst geen 

overschrijding wordt verwacht van de grenswaarden voor zwaveldioxide, lood, benzeen 

en koolmonoxide. De achtergrondconcentratie van deze stoffen is zo laag, dat aileen in 

uitzonderlijke gevallen de normen voor deze stoffen zullen worden overschreden. 

Derhalve worden berekeningen voor deze stoffen achterwege gelaten en wordt gesteld 

dat ten aanzien van zwaveldioxide, lood, benzeen en koolmonoxide wordt voldaan aan 

de Wet luchtkwaliteit. 

Alhoewel aile stoffen aandacht verdienen, worden voor de luchtverontreiniging van de 

overige stoffen genoemd in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 nauwelijks 

overschrijdingen van de normen verwacht bij van Rooij. Aileen fijn stof is onderzocht. 

3.1 Onderzochte parameters 

Door Alterra is een onderzoek uitgevoerd naar de emissie van fijn stof vanuit de 

landbouw5
. Uit dit onderzoek is gebleken dat winderosie en de emissies uit de stallen 

de belangrijkste bronnen zijn van primair fijn stof vanuit de landbouw. De overige 

bronnen leveren een relatief kleine bijdrage aan de totale emissie van fijn stof. De 

schatting van winderosie is heel onzeker en de emissie kan van jaar tot jaar varieren. 

De emissie vanuit stallen is de enige relevante inrichtingsgebonden bron van fijn stof. 

De transportbewegingen die op het terrein plaatsvinden, zijn gering in aantal en duren 

kort. De hoeveelheden fijn stof die hierbij vrijkomen, zijn verwaarloosbaar ten opzicht 

van het fijn stof dat 24 uur per dag vrijkomt uit de stallen. Om dit aan te tonen is een 

berekening uitgevoerd in KEMA stacks. Er komen vrachtwagens naar de locatie om 

voer te brengen, laden en lossen van biggen en varkens te voeren, mest te laden.Een 

loader is in totaal circa 6 uur in bedrijf voor het verdelen van het voer over de kuilplaat. 

De mobiele bronnen zijn uit het akoestisch rapport overgenomen. 

In de KEMA Stacks berekening is er vanuit gegaan tijdens dat de voertuigen 13 km/uur 

rijden (stapvoets) en dat aile transportbewegingen op aile werkdagen continue 

plaatsvinden (worst case). 

De bijdrage aan transportbewegingen van en naar de inrichting die rijden op de 

Hunnissenstraat zijn met berekend met CAR II versie 7.0. Hierbij is uitgegaan van een 

5 Chardon, W.J. en K.W. van der Hoek (2002), Berekeningsmethode voor de emissie van fijn 

stof vanuit de landbouw. Wageningen, Alterra/RIVM rapport 682. 
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worst-case scenario waarbij aile mogelijke transportbewegingen op een dag 

plaatsvinden. 

3.2 Kwantiticering bronnen tijn stot 

In deze paragraaf wordt een overzicht van emissie van fijn stof per stal/bron in de 

vigerende situatie (referentiesituatie), gewenste situatie (voorkeursalternatief) en de 

verschillende onderzochte alternatieven gegeven. Indien er sprake is van reducerende 

maatregelen met betrekking tot emissie van fijn stof zijn deze weergegeven6
• 

6 Aarnink, A.JA en K.W. van der Hoek (2004), Opties voor reductie van fijn stof emissie uit de 

veehouderij , Wageningen A&F rapport 289. 
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3.2.1 Gewenste situatie/voorkeursalternatiet 

Onderstaande tabel geeft een schematisch overzicht van de vergunningaanvraag c.q. 

het voorkeursalternatief. 

stal- stalsysteem Diercategorie AantaJ dier- emissie fijn totaaJ 

nummer pJaatsen stof [gr/jaar] 

[gr/dier/jaar] 

BWL2006.14 vleesvarkens 3456 55 190.080 

2 BWL2006.14 vleesvarkens 3312 55 182.160 

2 BWL 2006.14 vleesvarkens 3456 55 190.080 

Totaal [gr/jaar]: 562.320 

Tabel1 : Emissie fijn stof voorkeursalternatief 

Uit onderzoek is gebleken dat bij onbeperkte voedering een hogere stofproductie 

gevonden wordt dan bij beperkte voedering op twee vaste tijdstippen op een dag. Oit 

wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een verschil in activiteit van de dieren tussen 

be ide voersystemen7
. Binnen het bedrijf zal op vaste tijdstippen op een dag gevoerd 

worden. Exacte waarden zijn niet bekend, deze gegevens zijn dan ook niet 

meegenomen in de berekeningen. 

Onderhavige inrichting zal mengvoer worden toegepast als voer voor de varkens. Uit 

onderzoek is gebleken dat door ontwikkelingen in de voerverstrekking bij droogvoer 

een vrijwel even lage stofproductie kan worden bereikt als bij brijvoer10
. 

Oe luchtkwaliteit wordt onder andere bepaald door de concentratie fijn stof. Fijn stof is 

een vorm van deeltjesvormige luchtverontreiniging. Fijn stof is een complex mengsel 

van deeltjes van verschillende grootte en van diverse chemische samenstelling. 

Oeeltjes met een diameter onder de 1 0 ~g dringen bij inademing in de longen door wat 

kan leiden tot negatieve gezondheidseffecten. 

Emissiepunten 

In de aangevraagde situatie aan de Hunnissenstraat ongenummerd te Ell zullen drie 

stallen worden gesitueerd. Op elke stal worden twee luchtwassers geplaatst. Oit 

resulteert in zes emissiepunten, in deze hoedanigheid zijn deze ook gebruikt voor geur 

en ammoniak. 

Om te komen tot een nauwkeurige berekening van fijn stofemissie, vergt dit een 

andere aanpak. Vanwege de invloed van onderhavige gebouwen bij fijn stof wordt het 

7 Aarnink, A.JA en Ellen, H,H, (2006) . Processen en factoren bij fijn stofemissie in de 

veehouderij , Animal Sciences Group rapport 11 . 
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emitterend oppervlak nader gekwantificeerd omdat er binnen het Nieuw Nationaal 

Model beperkt rekening is gehouden met de invloed van de situering en hoogte van 

een gebouw. 

Per stal wordt het middelpunt bepaald alsook de hoek met de X-as oftewel de 

orientatie. Dit middelpunt geldt in Amersfoortse coordinaten als het fictieve gebouw. Dit 

blijkt ook uit de bijgevoegde berekeningsjournalen: x-en-y coordinaat van gebouw, dit 

zijn echter andere coordinaten als de positie waar de luchtwasser zich op de stal 

bevindt, deze coordinaten zijn gebruikt als emissiepunt in de berekeningen van geur en 

ammoniak. 

Omdat bij fijn stof de bronnen oftewel emissiepunten nader gekwantificeerd dienen te 

worden is het van belang om van het emitterend oppervlak meerdere coordinaten toe 

te kennen binnen de fijn stof berekening. Van dit emitterend oppervlak, in dit geval de 

uitstroomopening van de luchtwasser, zijn aile hoeken genomen als emissiepunt. Deze 

zijn terug te vinden in het berekeningsjournaal, bron 1 tim 4: x-en-y positie van de bron. 

Uit deze x-en-y positie blijkt dat deze niet ver uit elkaar liggen en dus 4- posities zijn die 

het uitstroomoppervlak nader kwantificeren. 

Concluderend kun je stellen dat om te komen tot een nauwkeurige fijn stof berekening 

met daarin opgenomen de gebouwinvloed. Het nodig om meerdere 

emissiepunten(bronnen) per gebouw op te voeren. Voor geur ligt dit echter anders en 

is een emissiepunt per luchtwasser afdoendeB
• 

3.2.2 Alternatief 1: huisvestingssysteem BWL 2006.15 

De stallen waarin de vleesvarkens worden gehuisvest worden allen voorzien van een 

centraal afzuigkanaal wat wordt aangesloten op een gecombineerd luchtwassyteem 

BWL 2006.15. 

De hoeveelheid fijn stof welke wordt geemitteerd per dierplaats zal gelijk blijven aan 

het voorkeursalternatief. Mogelijk zal de verspreiding van fijn stof anders zijn . 

3.2.3 Alternatief 2: verhogen emissiepunt BWL 2006.14 

Ten opzichte van het voorkeursalternatief worden de emissiepunten van de stallen 

verhoogd naar 15 meter. 

De stallen zullen tevens worden voorzien van een gecombineerd luchtwassysteem. 

Wat betreft de emissie van fijn stof zal deze gelijk zijn aan het voorkeursalternatief. Wat 

betreft de verspreiding kan deze mogelijk anders zijn daar het emissiepunt wordt 

verhoogd. 

B Ministerie van VROM > Handreiking Meten en rekenen luchtkwaliteit 
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3.2.4 Alternatief 3: huisvestingssysteem BWl 2006.14 in combinatie met emissiearm 

stalsysteem 

De hoeveelheid emissie van fijn stof ten opzichte van het voorkeursalternatief zal 

minder zijn. Door de toegepaste stalsystemen zal de mest sneller worden afgevoerd en 

neemt het indragen van de mest af op drijflagen. Stof kan pas uit mest ontstaan indien 

deze is ingedroogd. Echter door indroging van mest op de schuine wanden kan er 

meer fijn stof ontstaan. 

Door het toepassen van een mest- en waterkanaal kan het mestgedrag van de varkens 

gestuurd worden. De kans dat de varkens mesten op de dichte vloer is kleiner. 

Indien wordt gemest op de dichte vloer is de kans groot dat de mest indroogt en zo een 

potentiele bran van stof vorme. 

Bovenstaande is gebleken uit diverse onderzoeken. Er zijn echter geen kengetallen 

bekend waardoor de factor waarmee de hoeveelheid fijn stof wat wordt geemitteerd 

niet kan worden gekwantificeerd. 

3.2.5 Verkeersbewegingen 

Om inzicht te verkrijgen in de bijdrage van het verkeer aan fijn stof naar en van de 

inrichting zijn in CAR II berekeningen uitgevoerd. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal voertuigen die specifiek te 

maken hebben met de inrichting. 

Categorie aantal frequentie fractie 

personenauto's, lichte motorvoertuigen 

bestelauto 

vrachtwagens 

bewegingen 

16 dagelijks 

6 dagelijks 

20 dagelijks 

Tabel2 :specifieke motorvoertuigen van en naar de inrichting 

*mobiele bronnen uit het akoestisch rapport 

0,38 

0,14 

0,48 

Daarnaast zullen binnen de inrichting vrachtwagens en een loader rijden en 

manoeuvreren. 

Om te kunnen bepalen wat de invloed is op de luchtkwaliteit ten gevolge van de 

verkeersbewegingen binnen de inrichting zijn 3 puntbronnen op de rijroutes ingevoerd 

in KEMA-STACKS. 

9 Aarnink, A.J.A. en Ellen, H.H., Processen en factoren bij fijn stofemissie in de veehouderij, 

2006, Animal Science Group 
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Figuur 3: Amersfoortse coordinaten van de ingevoerde puntbronnen in KEMA-STACKS 

In de berekening in KEMA-STACKS is er vanuit gegaan dat op aile werkdagen wagens 

rijden met een snelheid van 13 km/uur. Er is een loader aanwezig op de locatie die 

o.a. ingezet wordt voor het inkuilen in de kuilplaat. Er is een gemiddelde emissiefactor 

voor aile voertuigen ingevoerd. Voor de loader is de emissiefactor van een 

vrachtwagen aangehouden. 

De resultaten van de berekeningen zijn in bijlage 1 en 2 te vinden. 

3.2.6 De emissie van de A2 in de achtergrondconcentratie 

met daarin opgenomen de gebouwinvloed. Het nodig om meerdere 

emissiepunten(bronnen) per gebouw op te voeren. Voor geur ligt dit echter anders en 

is een emissiepunt per luchtwasser afdoende 10. 

De emissie van de A2 in de achtergrondconcentratie. 

De fijn stof emissie bijdrage door de snelweg A2 is al meegenomen in de 

achtergrondconcentratie. De achtergrondconcentraties waarmee berekeningsmodellen 

de luchtverontreiniging berekenen zijn de GCN- kaarten. Deze GCN- kaarten 

(generieke concentratie voor Nederland) tonen het beeld van de luchtkwaliteit in 

Nederland. 

10 Ministetie van VROM > Handreiking Meten en rekenen luchtkwaliteit 
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Bij het berekenen van de lokale luchtkwaliteit worden deze generieke concentraties 

gebruikt als achtergrondconcentratie. Voor rijkswegen en provinciale wegen geldt dat 

de verkeersintensiteit ter plaatse is bepaald en dat deze zijn opgenomen in de 

generieke concentraties. Dit betekent dat iedere rijksweg een individuele bijdrage heeft 

in de gebruikte generieke concentraties en dus reeds is meegenomen in de 

achtergrondconcentratie. 

De lokale luchtkwaliteit wordt beschreven door de som van de achtergrondconcentratie 

plus de berekende lokale bijdrage van de bron. Bij het gebruik van deze generieke 

concentraties als achtergrondconcentratie bij bestaande bronnen, kan dit aanleiding 

geven tot dubbeltelling aangezien deze bronnen reeds als achtergrondconcentratie zijn 

verwerkt. Omdat de locatie aan de Hunnissenstraat ongenummerd te Ell een nieuw te 

bouwen locatie betreft hoeft er geen rekening gehouden te worden met deze 

dubbeltelling. Daarom is de opgegeven achtergrondcorrectie in de berekening niet 

meegenomen, dit blijkt tevens uit het berekeningsjournaal waarin deze dus 0.000 is 11. 

Concluderend kun je stellen dat het apart meenemen van de rijksweg A2 in de 

berekening fijn stof niet nodig is omdat deze reeds is opgenomen in de 

achtergrondconcentratie. Omdat onderhavige locatie een nieuwe locatie betreft is 

hierbij dubbeltelling uitgesloten. 

11 Notitie, "Het effect van dubbeltelling bij luchtkwaliteitberekeningen in de buurt van bestaande 

snelwegen". Ronald Hoogerbrugge, RIVM-MEV: juli 2005 
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4. Immissieberekeningen 

4.1 Berekening luchtkwaliteit inrichting 

De belasting van de omgeving rondom de bronnen wordt berekend met behulp van 

een verspreidingsmodel. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van 

het Nieuw Nationaal Model (NNM). De gebruikte pc-applicatie is KEMA STACKS versie 

7.0. 

Het Nieuw Nationaal Model beschrijft het transport van stoffen in de atmosfeer op basis 

van het Gaussisch pluimmodel. Het betreft een "lange termijn" berekening en de 

beschouwde periode bedraagt daarom tenminste een jaar. De gebruikte 

meteorologische gegevens bestaan uit uurgemiddelde gegevens van onder meer de 

windrichting, de windsnelheid, de zonne-instraling en de temperatuur. Het NNM 

berekent op verschillende rasterpunten de immissieconcentratie voor elk afzonderlijk 

24 uur van de beschouwde periode. 

Tevens bevat het programma achtergrondconcentraties voor de in de Wet 

luchtkwaliteit genoemde stoffen zoals ontleend aan de GCN-database van het RIVM. 

Voor PM10 is gerekend met het meteoraam 1995-1999 en prognostisch berekend voor 

de jaren 2009, 2010 en 2020. De berekeningsjournalen zijn opgenomen in bijlage 1. In 

deze journalen zijn de gegevens terug te vinden die meegenomen zijn in de 

berekening zoals hoogte schoorsteen en ventilatiedebiet. 

Het programma KEMA-STACKS neemt de zogenaamde zeezoutcorrectie mee in de 

berekeningen. 

4.2 Berekening luchtkwaliteit wegen 

De belasting van de omgeving rondom de bronnen, de verkeersbewegingen van en 

naar de inrichting over de Hunnissenstraat, wordt berekend met behulp van een 

verspreidingsmodel, te weten CAR II versie 7.0. Het CAR-model (Calculation of Air 

pollution from Road traffic) is ontwikkeld voor het berekenen van de luchtkwaliteit 

inllangs straten. 

Het stratenbestand en de resultaten zoals ingevoerd in het CAR-model is opgenomen 

in bijlage 3. 
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5. Resultaten 

De resultaten van het onderzoek met betrekking tot fijn stof zijn getoetst aan de 

normen zoals gesteld in de Wet luchtkwaliteit. Voor fijn stof geldt een maximaal 

jaargemiddelde concentratie van 40 I-'g/m3. Verder mag de grenswaarde van 50 I-'g/m3 

niet meer dan 35 maal per jaar worden overschreden. 

5.1 Resultaten immissieberekeningen ti jn stot (PM101 

In deze paragraaf worden de resultaten beschreven van de immissieberekeningen van 

fijn stof binnen de inrichting en wegen. 

5.1.1. Resultaten inrichting voorkeursalternatief 

In eerste instantie zijn in het BlK rapport van het jaar 2009, van het 

voorkeursalternatief de hoogste bronbijdrage geselecteerd. Vervolgens is gekeken of 

dit punt binnen of buiten de inrichting valt. De hoogste bronbijdrage valt net op de 

inrichtingsgrens (X-coordinaat 184442 en Y-coordinaat 358804). Dit punt is ongeveer 

weergegeven in figuur 4. Voor de andere jaren is vervolgens naar dezelfde X- en Y

coordinaat gekeken. Ook voor aile alternatieven is naar hetzelfde punt gekeken. 

In onderstaande tabel staan de resultaten aan fijn stof weer van het 

voorkeursalternatief . De achtergrondconcentratie voor het jaar 2009 bedraagt 29,4 

I-'g/m3 (= 26,4 I-'g/m3 inclusief zeezoutcorrectie van 3 I-'g/m3. 

In bijlage 1 zijn en scenario's opgenomen en in bijlage 2 de verspreidingsmodellen. 
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29,6 

Figuur 4: hoogste bronbijdrage veroorzaakt door de inrichting 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten weer voor de concentratie 

aan tijn stot binnen de inrichting. De verspreidingsmodellen zijn als bijlage opgenomen. 

FIJN STOF door de inrichting 

X= 184442 Y= 358804 

gewenste 

situatie 

Uaar 2009) 

achtergrondconcentratie [lJg/m3)(inci zeezout) 26,4 

Bronbijdrage inrichting (stallen) [lJg/m 3 f ) 0,27 

Bronbijdrage inrichting (intern verk) [lJg/m 3]1) 0,36 

Bronbijdrage verkeer [lJg/m 3
] 2) 0 

Totale bijdrage [lJg/m 3
] 27,03 

Aantal overschrijdingen 

Overschrijd ingen door de achtergrond conc 

Overschr. 24-uurgem. grenswaarde 

Door stallen binnen de inrichting 1 

Door intern verkeer binnen de inrichting 1 

Autonoom verkeer op de Hunnissenstraat2 

Totaal aantal overschrijdingen na de 

uitbreiding van de locatie 

22 

o 
0,44 

o 
22 

gewenste gewenste 

situatie situatie 

Uaar 2010) Uaar 2020) 

25,8 

0,27 

0,32 

0 

26,39 

20 

o 
1 

o 
21 

23 ,6 

0,27 

0,10 

0 

23,97 

14 

o 
o 
o 
14 

Tabel 3: Jaargemiddelde fijn stof concentratie en overschrijdingen grenswaarde inrichting 

voorkeursaltematief 

1) berekend met KEMA STACKS 

2) berekend met CAR /I 7.0 
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5.1.2. Resultaten inrichting alternatief 1 BWl 2006.15 

FIJN STOF door de inrichting 

X= 184442 Y= 358804 

gewenste 

situatie 

(jaar 2009) 

achtergrondconcentratie [~g/m31(incl zeezout) 26,4 

Bronbijdrage inrichting (stallen) [~g/m3r) 1,11 

Bronbijdrage inrichting (intern verk) [~g/m311) 0,36 

Bronbijdrage verkeer [~g/m312) 0 

Totale bijdrage [JJg/m3J 27,87 

Aantal overschrijdingen 

Overschrijdingen door de achtergrond conc 

Overschr. 24-uurgem. grenswaarde 

Door stallen binnen de inrichting 1 

Door intern verkeer binnen de inrichting 1 

Autonoom verkeer op de Hunnissenstraat 

Totaal aantal overschrijdingen na de 

uitbreiding van de locatie 

22 

3 
0,44 

o 
25 

gewenste gewenste 

situatie situatie 

(jaar 2010) (jaar 2020) 

25,8 

1,11 

0,32 

0 

27,23 

20 

2 

o 
23 

23,6 

1,11 

0,10 

0 

24,81 

14 

3 
o 
o 
17 

Tabel4: Jaargemiddelde fijn stof concentratie en overschrijdingen grenswaarde inrichting 

alternatief 1 

1) berekend met KEMA STACKS 

2) berekend met CAR 1/ 7.0 
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5.1.3. Resultaten inrichting alternatief 2 BWl 2006.1415 meter hoog 

FIJN STOF door de inrichting 

X= 184442 Y= 358804 

achtergrondconcentratie [~g/m3](incl zeezout) 

Bronbijdrage inrichting (stallen) [lJg/m 3 f! 
Bronbijdrage inrichting (intern verk) [~g/m3J1) 
Bronbijdrage verkeer [~g/m31 2) 

Totale bijdrage [JJg/m3
] 

Aantal overschrijdingen 

Overschrijdingen door de achtergrond conc 

Overschr. 24-uurgem. grenswaarde 

Door stallen binnen de inrichting 1 

Door intern verkeer binnen de inrichting 1 

Autonoom verkeer op de Hunnissenstraaf 

Totaal aantal overschrijdingen na de 

uitbreiding van de locatie 

gewenste 

situatie 

Uaar 2009) 

26,4 

0,08 

0,36 

o 
26,84 

22 

o 
0,44 

o 
22 

gewenste gewenste 

situatie situatie 

Uaar 2010) Uaar 2020) 

25,8 

0,08 

0,32 

0 

26,2 

20 

o 

o 
21 

23,6 

0,08 

0,10 

0 

23,78 

14 

o 
o 
o 
14 

Tabel 5: jaargemiddelde fijn stof concentratie en overschrU·dingen grenswaarde inrichting 

alternatief 2 

1) berekend met KEMA STACKS 

2) berekend met CAR II 7.0 
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6. Conclusie 

Uit de fijn stof berekeningen blijkt dat de normen van fijn stof van zowel het 

voorkeursalternatief als van de alternatieven de grenswaarde niet wordt overschreden. 

Uitbreiding onder de grenswaarde van maximaal 35 overschrijdingen van 50 j.Jg/m 3 

voor wat betreft fijn stof zijn toegestaan. De verschillen in jaargemiddelde komt door 

het verschil in reductie van fijn stof bij de verschillende onderzochte alternatieven. 

Bovenstaande betekent dat de oprichting van firma van Rooij op de locatie aan de 

Hunnissenstraat ongenummerd te Ell mogelijk is. 

De hoeveelheid fijn stof die wordt geemitteerd per jaar is gelijk aan elkaar. Het verschil 

in jaargemiddelde komt door het verschil in luchtsnelheid waarmee de ventilatielucht 

vanuit de stallen naar buiten treedt en het verschil in hoogte van het emissiepunt. Bij 

het voorkeursalternatief is de luchtsnelheid hoger waardoor het fijn stof meer 

verspreid/vermengd wordt. Bij alternatief 2 is de luchtsnelheid gelijk aan die van het 

voorkeursalternatief, het emissiepunt is echter verhoogd naar 15 meter en wordt het 

fijn stof meer verspreid. Bij alternatief 1 is de luchtsnelheid lager ten opzichte van het 

voorkeursalternatief en is ook de hoogte van het emissiepunt. 
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Bijlage 1 Berekeningsjournalen aile alternatieven en intern 

verkeer 
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Fijn stafvan Raaij Hunnissenstraat angenummerd 

BWL 2006.14 jaar 2009 

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

Jaar: 2009 

starttijd: 17:45:23 
datumltijd journaal bestand : 11-11 -20080:54:30 
BEREKENINGRESUl TATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 

en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 
6 dagen 

PM1 O-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met 3 vaor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar lacatiespecifieke meteo 
De localie waarop de meteo is bepaald : 184493 358677 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:\Stacks71\lnput\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2002-2010 

versie-identificatie van GCN.Dll: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1 e jaar, versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar, versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar, versie 18-02-06 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar, versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BlK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datumltijdD: 1- 1-1995 1 :00 h 
Eind datumltijdD: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2009 

Aantal meteo-uren waannee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkamen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 184493 358678 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektar(van-tat) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

Fijn staf van Raaij Hunnissenstraat angenummerd 

BWL 2006.14 jaar 2009 

1 (-15-15): 2371 .0 5.4 3 .1 111 .80 29.8 
2 (15- 45): 2645.0 6.0 3.3 76.05 31.0 
3 (45-75): 3812.0 8.7 3.6 94.35 34.5 

3.3 100.40 35 .2 
3.0 185.90 32.6 
2.9 268.75 29 .5 
3.9 592.85 27.2 
4.6 628.70 27.9 
4.8 857.55 27.9 
4.0 462.40 28.1 
3.5 192.85 26.8 
3.4 140.40 27.2 

4 (75-105): 2384.0 5.4 
5 (105-135): 2725.0 6.2 
6 (135-165): 2877.0 6.6 
7 (165-195): 4377.0 10.0 
8 (195-225): 6624.0 15.1 
9 (225-255): 6089.0 13.9 
10 (255-285): 4345.0 9.9 
11 (285-315): 2993.0 6.8 
12 (315-345): 2558.0 5.8 
gemiddeld/som: 43800.0 3.9 3912.10 29.4 (zonder zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: 0 : 5.0 
breedtegraad: 0: 52.0 
Bodemvochtigheid-indexD: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)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 zijn! (iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 0 1190 
Terreinruwheid receptor gebied [mjD : 0.1900 
Terreinruwheid [mj op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [mjD : 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3jD : 

hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD: 

Coordinaten (X,y)D: 184442, 358804 
Datumltijd (yy.mm,dd,hh)D : 1998 1 3 23 

Aantal bronnen 0 : 24 

••• _-- Brongegevens van bron 0: 

25.49093 (incl. zeezoutcorrectie) 

26.67148 (incl. zeezoutcorrectie) 
165.40516 

•• BRON PLUS GEBOUW - stal 1 luchtwasser 1 bran 1 

X-positie van de bron [mjD : 
Y-positie van de bran [mID: 
kortste zijde gebouw [mID: 

184358 
358753 

34.0 



Fijn stof van Rooij Hunnissenstraat ongenummerd 

BWL 2006.14 jaar 2009 

langste zijde gebouw [mJO: 
Hoogte van het gebouw [mJD: 
Orientatie gebouw [gradenj n: 

109.2 
5.6 

37.0 
x_coordinaat van gebouw [mj O: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mjo: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjo: 8.5 
Inw.schoorsteendiameter (top)o: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43BOO 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Wannte output-schoorsteen [MWjo: 0.0 
Rookgasdebiet [nonnaal m3/sj O: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sj O: 8.7 
Rookgas-temperatuur [1<]0 : 283.0 

..... . ... Brongegevens van bron n: 2 
•• BRON PLUS GEBOUW •• stal 1 luchtwasser 1 bron 2 

X-positie van de bron [mjO: 
Y-positie van de bron [mj O: 
kortste zijde gebouw [mjO: 
langste zijde gebouw [mjo : 
Hoogte van het gebouw [mjo: 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 

184361 
358756 

34.0 
109.2 

5.6 
37.0 

x_coordinaat van gebouw [mjO: 184361 
y_coordinaat van gebouw [mjo: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjo: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Wannte output-schoorsteen [MWlO: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]0: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sj O: 8.7 
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Rookgas-temperatuur [K]O: 283.0 

.... ....... Brongegevens van bron 0: 3 
•• BRON PLUS GEBOUW •• stal 1 luchtwasser 1 bron 3 

X-positie van de bron [mj O: 184363 
Y-positie van de bron [mjO: 358760 
kortste zijde gebouw [mjO: 34.0 
langste zijde gebouw [mjO: 109.2 
Hoagte van het gebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mj o: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mj O: 358755 
Schoorsteenhoogte (to v maaiveld) [mjO : 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.72880 
Temperatuur rookgassen (I<) Il: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Wannte output-schoorsteen [MWjO: 0.0 
Rookgasdebiet [nonnaal m3/sj O: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjO: 8.7 
Rookgas-temperatuur [1<] 0 : 283.0 

......... Brongegevens van bron 0 : 4 
•• BRON PLUS GEBOUW .. stal 1 luchtwasser 1 bron 4 

X-positie van de bron [mjO: 184366 
Y-positie van de bron [mjD: 358763 
kortste zijde gebouw [mjD: 34.0 
langste zijde gebouw [mjo : 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjO: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjo : 184361 
Lcoordinaat van gebouw [m] o: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjO : 8.5 
Inw.schoorsteendiameter (top)o: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o : 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.72000 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) 0: 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kgls) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [nonmaal m3lslD: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [mlsID: 8.7 
Rookgas-Iemperatuur [K]O: 283 .0 

....... """. Brongegevens van bron D: 5 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 1 luchtwasser 2 bron 1 

X-positie van de bron [mID: 184364 
Y-positie van de bron [mjD: 358758 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID : 109.2 
Hoogle van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden} D: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184361 
LCOQrdinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.83 
Gem. vDlumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kgls) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MW] O: 0.0 
Rookgasdebiet [nonmaal m3/sI0: 3.7 
Uittree snelheid raokgassen [m/sID: 8.7 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

......... Brongegevens van bron D: 6 
•• BRON PLUS GEBOUW •• stal1 luchtwasser 2 bron 2 

X-positie van de bron [mID : 
Y-positie van de bran [mID : 
kortste zijde gebouw [mID: 

184367 
358761 

34.0 
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langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoagte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] D: 37 .0 
x_coordinaat van gebouw [mjD : 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID : 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) 0 : 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. wanmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MW]O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 8.7 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

......... Brangegevens van bran D: 7 
•• BRON PLUS GEBOUW .. stal 1 luchtwasser 2 bron 3 

X-positie van de bron [mID: 184369 
Y-positie van de bran [mID: 358765 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] D: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID : 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mID : 358755 
Schoorsteenhoagte (tov maaiveld) [m]O: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D : 0.63 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) D: 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kgls) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [nonmaal m3/slD: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 8.7 
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Raakgas-temperatuur [1<]0: 283.0 

._ •••••• Brongegevens van bron 0: 8 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal1 luchtwasser 2 bron 4 

X-positie van de bron [mIC]: 184372 
Y-positie van de bron [mID : 358768 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
iangste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenl 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mI D: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mjfJ: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren : 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg Is) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MW)D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/slD : 8.7 
Rookgas-temperatuur [I<] 0: 283.0 

......... Brongegevens van bron 0: 9 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 2 luchtwasser 1 bron 1 

X-positie van de bron [mID : 
Y-positie van de bron [mID: 
kortste zijde gebouw [mI D: 
langste zijde gebouw [mID: 
Hoogle van het gebouw [mID: 

184383 
358720 

34.0 
109.2 

5.6 
Orientatie gebouw [gradenl 0: 37 .0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mj o : 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)o: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.56500 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.82974 

Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) U: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Warmte output-schoorsteen [MW)CI: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slD: 3.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/slD: 8.8 
Rookgas-temperatuur [1<]0: 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron 0: 10 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal 2 luchtwasser 1 bron 2 

X-positie van de bran [mID: 184386 
Y-positie van de bron [mjD: 358723 
kortste zijde gebouw [mjD: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenl 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID : 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mj D: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 8.5 
Inw.schoorsteendiameter (top)D: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 0: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.82974 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Warmte output-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 8.8 
Rookgas-temperatuur [1<]0 : 283.0 

......... Brongegevens van bron 0: 11 
•• BRON PLUS GEBOUW •• stal 2 luchtwasser 1 bron 3 

X-positie van de bron [mJD: 
Y-positie van de bron [mID: 
kortste zijde gebouw [mID: 

184388 
358727 

34.0 
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langste zijde gebouw [mjD: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj [I: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mIn : 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (toP)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.82974 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW)D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD: 8.8 
Rookgas-temperatuur [1<)0: 283.0 

. ........ Brongegevens van bran 0 : 12 

0.000000720 

•• BRON PLUS GEBOUW •• stal 2 luchtwasser 1 bron 4 

X-positie van de bran [mID: 184391 
Y-positie van de bran [mID : 358730 
kortste zijde gebouw [mjD: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 8.82974 
Temperatuur raokgassen (K) 0: 283 .00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Warmte output-schoorsteen [MW)D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 3.6 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]D: 8.8 
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Rookgas-temperaluur [1<)0: 283.0 

••• - .... Brangegevens van bran 0: 13 
•• BRON PLUS GEBOUW - stal 2 luchtwasser 2 bran 1 

X-positie van de bran [mID: 184389 
Y-positie van de bran [mID : 358724 
kortste zijde gebouw [mjD: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] 0: 37 .0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mjD : 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.82974 
Temperatuur raokgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Warmte output-schoorsteen [MW)lJ: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.6 
Uittree snelheid raokgassen [m/sjO: 8.8 
Rookgas-temperatuur [1<)0: 283.0 

......... Brangegevens van bron 0 : 14 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 2 luchtwasser 2 bran 2 

X-positie van de bran [mID: 184392 
Y-positie van de bron [mjD : 358727 
kortste zijde gebouw [ml o : 34.0 
langste zijde gebouw [mjD: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.56500 
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Gem. uittree snelheid .over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.82974 
Temperatuur r.o.okgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Wannte output-schoorsteen [MW]O: 0.0 
Raakgasdebiet [nannaal m3/slo: 3.6 
Uittree snelheid raakgassen [m/sID: 8.8 
Ro.okgas-temperatuur [1<)0: 283.0 

....... - •• Brongegevens van bron 0: 15 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 2 luchtwasser 2 bran 3 

X-positie van de bron [m][J: 184394 
Y-positie van de bron [mID: 358731 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [ml O: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjo : 5.6 
Orientatie gebouw [gradenl D: 37.0 
x_coordinaat van gebauw [mID: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mj O: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD : 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 8.82974 
Temperatuur raokgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Wanmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [nonmaal m3/sjo : 3.6 
Uittree snelheid raokgassen [m/sID: 8.8 
Rookgas-temperatuur [1<)0: 283.0 

••••••••• Brangegevens van bron 0: 16 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 2 luchtwasser 2 bran 4 

X-pasitie van de bran [mjD: 
Y-pasitie van de bran [mID: 
kortste zijde gebouw [mID: 

184397 
358734 

34.0 
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langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] 0 : 37 .0 
x_coordinaat van geb.ouw [mID: 164386 
Lcoordinaat van geb.ouw [mID: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 8.5 
Inw. schaorsteendiameter (top)D: 0.73 
Uitw. schoarsteendiameter (tap)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.56500 
Gem. uittree snelheid aver bedrijfsuren (m/s) D: 8.82974 
Temperatuur raokgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Wanmte output-schoarsteen [MW]D: 0.0 
Raokgasdebiet [normaal m3/sjo: 3.6 
Uittree snelheid raokgassen [m/sID: 8.8 
Raokgas-temperatuur [1<)0: 283.0 

....... - Brangegevens van bran 0 : 17 
•• BRON PLUS GEBOUW " stal 3 luchtwasser 1 bran 1 

X-pasitie van de bran [mID: 184408 
Y-positie van de bran [mID: 358686 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [m]o: 109.2 
H.oogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mJD: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mJo : 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.28124 
Temperatuur rool<gassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0.000000750 
Wanmte output-schoorsteen [MW)D : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s1D: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]D : 8.3 
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Rookgas-temperatuur [1<]0: 283.0 

......... Brongegevens van bron 0: 18 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal 3 luchtwasser 1 bron 2 

X-positie van de bron [mID: 184411 
Y-positie van de bron [mID: 358689 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mjO: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mj[J: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 37 .0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mID : 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie " 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MWjD : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.7 
Uitlree snelheid rookgassen [m/sID: 8.3 
Rookgas-temperatuur [1<]0 : 283 .0 

......... Brongegevens van bran 0: 19 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 3 luchtwasser 1 bron 3 

X-positie van de bron [mID: 
Y-positie van de bron [mjD: 
kortste zijde gebouw [mID: 
langste zijde gebouw [mI D: 
Hoogle van het gebouw [mIO : 
Orientatie gebouw [gradenj 0 : 

184413 
358693 

34.0 
109.2 

5.6 
37.0 

x_coordinaat van gebouw [mID : 18441 1 
Lcoordinaat van gebouw [mIO: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.72000 
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BWL 2006.14 iaar 2009 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie " 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MWjO: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.7 
Uitlree snelheid rookgassen [m/sID: 8.3 
Rookgas-temperatuur [1<]0: 283.0 

.~- Brongegevens van bron 0: 20 
•• BRON PLUS GEBOUW .. sial 3 luchtwasser 1 bron 4 

X-posilie van de bron [mjO: 184416 
Y-positie van de bron [mlO: 358696 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mlO: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mlO: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 356688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie " 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MW)D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.7 
Uitlree snelheid raokgassen [m/sID: 8.3 
Rookgas-temperatuur [KjD : 283.0 

. ........ Brongegevens van bran 0: 21 
•• BRON PLUS GEBOUW .. sial 3 luchtwasser 2 bran 1 

X-positie van de bran [mID : 
Y-positie van de bran [mID: 
kortste zijde gebouw [mI D: 

184414 
358691 

34.0 
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langste zijde gebouw [mID : 
Hoogte van het gebouw [mID: 
Orientatie gebouw (graden] 0: 

109.2 
5.6 

37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mI D: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) (mjD: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top}D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijisuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MWlO: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s)O: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen (m/s]D: 8.3 
Rookgas-temperatuur (1<]0 : 283.0 

......... Brongegevens van bron 0: 22 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 3 luchtwasser 2 bron 2 

X-positie van de bron (m]D: 184417 
Y-positie van de bron [m] [1: 358694 
kortste zijde gebouw [m]O: 34.0 
langste zijde gebouw [mjD: 109.2 
Hoogte van hel gebouw [mjD : 5.6 
Orientalie gebouw [gradenj 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD : 184411 
y_coordinaat van gebouw [mjD: 358688 
Schoorsteenhaogte (tav maaiveld) [mID: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (tap}D: 0.77 
Uitw. schoarsteendiameter (top)o : 0.85 
Gem. valumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) 0: 8.28124 
Temperatuur rooicgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kgls) 0.000000750 
Warmte autput-schoarsteen [MWlO : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sj O: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD : 8.3 

Fijn stofvan Rooij Hunnissenstraat ongenummerd 

BWl2oo6.14 jaar 2009 

Rookgas-temperatuur [1<]0: 283.0 

••• _._. Brongegevens van bron 0: 23 

•• BRON PLUS GEBOUW .. stal 3 luchtwasser 2 bron 3 

X-positie van de bron [mjD: 184419 
Y-positie van de bron (m]D: 358698 
kortste zijde gebouw [m)O: 34.0 
langste zijde gebauw [mjD: 109.2 
Hoogte van het gebouw [m)D : 5.6 
Orientatie gebauw [graden] D: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjo: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top}o : 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top}D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) [1: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte autput-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Raakgasdebiet [normaal m3Is]D: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD: 8.3 
Rookgas-temperatuur [KID: 283.0 

......... Brongegevens van bran 0: 24 
•• BRON PLUS GEBOUW .. stal 3 luchtwasser 2 bron 4 

X-positie van de bron [mjD: 
Y-positie van de bron [mjo: 
kortste zijde gebouw [mI D: 
langste zijde gebouw [mID : 
Hoogle van het gebouw [mID : 
Orientatie gebouw [graden) D: 

184422 
358701 

34.0 
109.2 

5.6 
37 .0 

x_coordinaat van gebauw [mjD: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mjD: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top}D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top) o: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.72000 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) 0: 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen (MW] O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]n: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen (m/s]O: 8.3 
Rookgas-temperatuur [1<)0 : 283. 

0.000000750 
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KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Jaar: 2010 

Stof-identiflcatie: FIJN STOF 

starttijd: 0:55:01 
datumltijd joumaal bestand: 11-11-2008 8:18:01 
BEREKENINGRESUL TATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 z:ijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 
6 dagen 
PM1 O-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met 1 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald: 184493 358702 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:\Stacks71\lnput\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met 2010 achtergrond GCN-waarden 

versie-identiticatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BlK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijdO: 1- 1-1995 1 :00 h 
Eind datum/tijdO: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2010 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 184493 358703 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
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sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

1 (-15-15): 2371.0 5.4 
2 (15- 45): 2645.0 6.0 
3 (45- 75): 3812.0 8.7 

3.1 111 .80 29 .2 
3.3 76.05 31.8 
3.8 94.35 36.5 
3.3 100.40 38.2 
3.0 185.90 33.5 
2.9 268.75 29.2 
3.9 592.85 25.4 
4.6 828.70 26.5 
4.8 857.55 26.9 
4.0 462.40 26.0 
3.5 192.85 24.7 
3.4 140.40 25.4 

4 (75-105): 2384.0 5.4 
5 (105-135): 2725.0 6.2 
6 (135-165): 2877.0 6.6 
7 (165-195) : 4377.0 10.0 
8 (195-225): 6624.0 15.1 
9 (225-255) : 6088.0 13.9 
10 (255-285): 4346.0 9.9 
11 (285-315): 2992.0 6.8 
12 (315-345) : 2559.0 5.8 
gemiddeld/som: 43800.0 3.9 3912.10 28.8 (zonder zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: D: 52.0 
Bodemvochtigheid-indexO: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)C1 : 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! (laatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 0 1225 
Terreinruwheid receptor gebied [mID : 0.1900 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [mID: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]D: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD: 

Coordinaten (x,y)D: 184442, 358804 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh)O: 1998 1 3 23 

Aantal bronnen 0: 24 

........... Brongegevens van bron 0 : 

24.85746 (incl. zeezoutcorrectie) 
26.07149 (incl. zeezoutcorrectie) 

235.01670 

•• BRON PLUS GEBOUW'" stal 1 luchtwasser 1 bron 1 

X-positie van de bron [mID: 
Y-positie van de bron [mjCI: 

184358 
358753 

FiJn stofvan Rooil Hunnissenstraat ongenummerd 
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kortste zijde gebouw [mID: 34.0 

langste zijde gebouw [mID : 109.2 

Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] D: 37.0 

x_coordinaat van gebouw [mID: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [m]Cl: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter {top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.83 
Gem. volumefJux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) 0: 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Wannte output-schoorsteen [MWjD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]D: 8.7 
Rookgas-temperatuur [KID: 283.0 

••• _ •••• Brongegevens van bron 0 : 2 

•• BRON PLUS GEBOUW - stal 1 luchtwasser 1 bron 2 

X-positie van de bron [mI D: 184361 
Y-positie van de bron [mID: 358756 
kortste zijde gebouw [mID : 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenl 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mj D: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.83 
Gem. volumefJux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.72000 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Wannte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 3.7 
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Uittree snelheid rookgassen [m/sjD : 8.7 
Rookgas-temperatuur [1<]0 : 283.0 

***--** •• Brongegevens van bron 0: 3 
.* BRON PLUS GEBOUW •• stal 1 luchtwasser 1 bron 3 

X-positie van de bron [mjD: 184363 
Y-positie van de bron {mjO: 358760 
kortste zijde gebouw [mjD: 34.0 
langste zijde gebouw [mj[l: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjU : 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD : 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mjD: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD : 8.7 
Rookgas-temperatuur [1<]0: 283.0 

......... Brongegevens van bron 0: 4 

0.000000750 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal1 luchtwasser 1 bron 4 

X-positie van de bron [mjD: 
Y-positie van de bron [mjD: 
kortste zijde gebouw [mjD: 
langste zijde gebouw [mjD : 
Hoogte van het gebouw [mID : 
Orientatie gebouw [gradenj 0 : 

184366 
358763 

34.0 
109.2 

5.6 
37.0 

x_coordinaat van gebouw [mjD : 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mjD : 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.83 
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Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) []: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjO: 8.7 
Rookgas-temperatuur [Kj O: 283.0 

......... Brongegevens van bron 0: 5 

.. BRON PLUS GEBOUW .. stal1 luchtwasser 2 bron 1 

X-positie van de bron [mjD: 
Y-positie van de bron [mjD: 
kortste zijde gebouw [mjD: 
langste zijde gebouw [mID: 
Hoogte van het gebouw [mjD: 

184364 
358758 

34.0 
109.2 

5.6 
Orientatie gebouw [gradenj U: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mjD: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD : 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)o: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjO: 8.7 
Rookgas-temperatuur [1<] 0: 283.0 

..... - Brongegevens van bron 0: 6 

0.000000750 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal 1 luchtwasser 2 bron 2 

X-positie van de bran [mjD: 
Y-positie van de bran [mID: 

184367 
358761 
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kortste zijde gebouw [mjD : 34.0 
langste zijde gebouw [mjD: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mj D: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mjD: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte OUlpul-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sj[J: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjo : 8.7 
Rookgas-temperatuur [KID : 283.0 

Brongegevens van bron 0 : 7 
•• BRON PLUS GEBOUW •• stal 1 luchtwasser 2 bron 3 

X-positie van de bran [mID: 184369 
Y-positie van de bron [mjD: 358765 
kortste zijde gebouw [mID : 34.0 
langste zijde gebouw [m] [ I: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenl 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.72000 
Gem. Ilittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.72880 
Temperaluur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte oulput-schoorsteen [MW] o: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.7 
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Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 8.7 
Rookgas-temperatuur [KID: 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron 0: 8 
•• BRON PLUS GEBOUW .. stal 1 luchtwasser 2 bron 4 

X-positie van de bron [mID: 184372 
Y-positie van de bron [mID: 358768 
kortste zijde gebouw [mjD: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjD : 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID : 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg Is) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 8.7 
Rookgas-temperatuur [KID: 283.0 

......... Brongegevens van bron 0: 9 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 2 luchtwasser 1 bron 1 

X-positie van de bron [mID: 184383 
Y-positie van de bron [mjD: 358720 
kortste zijde gebouw [mjD: 34.0 
langste zijde gebouw [mjD: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 184386 
y-coordinaat van gebouw [mID : 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0 : 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
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Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.82974 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Warmte output-schoorsteen [MWjO: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD: 8.8 
Rookgas-temperatuur [K) D: 283.0 

••• _ ••• Brongegevens van bron 0 : 10 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal 2 luchtwasser 1 bron 2 

X-positie van de bron [mjD: 184386 
Y-positie van de bron [mjD: 358723 
kortste zijde gebouw [mjD: 34.0 
langste zijde gebouw [mjD: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenI 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.82974 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedri)fsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg Is) 0.000000720 
Wannte output-schoorsteen [MWjD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD: 8.8 
Rookgas-temperatuur [KjD: 283.0 

. ........ Brongegevens van bron 0 : 11 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 2 luchtwasser 1 bron 3 

X-positie van de bron [mID: 
Y-positie van de bron [mID: 

184388 
358727 
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kortste zijde gebouw [mjD : 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mID : 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D : 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.82974 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Wannte output-schoorsteen [MWjD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID : 8.8 
Rookgas-temperatuur [K)D: 283.0 

--- Brongegevens van bron 0 : 12 
•• BRON PLUS GEBOUW .. stal 2 luchtwasser 1 bron 4 

X-positie van de bron [mID : 184391 
Y-positie van de bron [mjD: 358730 
kortste zijde gebouw [mjD : 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] D: 37 .0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.82974 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Warmte output-schoorsteen [MWjD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 3.6 
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Uittree snelheid rookgassen [m/sjD: 8.8 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283 .0 

......... Brongegevens van bron D: 13 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal 2 luchtwasser 2 bron 1 

X-positie van de bron [mjD: 184389 
Y-positie van de bron [mjD: 358724 
kortste zijde gebouw [mjD: 34.0 
langste zijde gebouw [mj D: 109.2 
Hoagte van het gebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 164386 
Lcoordinaat van gebouw [mjD: 358722 
Schoorsteenhoagte (tov maaiveld) [m]o : 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.82974 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Wannte output-schoorsteen [MW]O: 0.0 
Rookgasdebiet [nonnaal m3/sjO: 3.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD: 8.8 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283 .0 

......... Brongegevens van bron 0: 14 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 2 luchtwasser 2 bron 2 

X-positie van de bron [mjo: 
Y-positie van de bron [mjO: 
kortste zijde gebouw [mjD : 
langste zijde gebouw [mjD: 
Hoogte van het gebouw [mjD : 
Orientatie gebouw [graden] D: 

184392 
358727 

34.0 
109.2 

5.6 
37 .0 

x_coordinaat van gebouw [m] o: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mjD: 358722 
Schoorsteenhoogte (Iov maaiveld) [mID : 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (Iop) o: 0.80 
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Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) 0: 8.82974 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Wannte output-schoorsteen [MW] D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD: 8.8 
Rookgas-temperatuur [K]D : 283.0 

......... Brongegevens van bron D: 15 
•• BRON PLUS GEBOUW .. stal 2 luchtwasser 2 bron 3 

X-positie van de bron [mID: 184394 
Y-positie van de bron [mID: 358731 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID : 109.2 
Hoogte van het gebouw [mj D: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] 0: 37 .0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358722 
Schoorsteenhoagte (tov maaiveld) [mID: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)o: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.82974 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Wannte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [nonnaal m3/sI0: 3.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 8.8 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

••• - Brongegevens van bron 0: 16 
•• BRON PLUS GEBOUW .. sial 2 luchtwasser 2 bron 4 

X-positie van de bron [mj D: 
Y-positie van de bron [mjD: 

184397 
358734 
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kortste zijde gebouw [mID : 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenl 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 184386 
y-coordinaat van gebouw [mID: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.82974 
Temperatuur raokgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Wannte output-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [nonnaal m3/sjD: 3.6 
Uitlree snelheid rookgassen [m/sID: 8.8 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

......... Brangegevens van bran 0 : 17 

0.000000720 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal 3 luchtwasser 1 bran 1 

X-positie van de bran [mjD: 184408 
Y-positie van de bron [mjD: 358686 
kortste zijde gebouw [mID : 34.0 
langste zijde gebouw [mjD : 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mj 0: 184411 
y-coordinaat van gebouw [mjD: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Wannte output-schoorsteen [MWl[l : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.7 
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Uitlree snelheid raokgassen [m/sjD: 8.3 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

........... Brongegevens van bron 0 : 18 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 3 luchtwasser 1 bron 2 

X-positie van de bron [mjD: 184411 
Y-positie van de bron [mj[J: 358689 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mjD: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjD : 5.6 
Orientatie gebouw [gradenl 0 : 37 .D 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184411 
y-coordinaat van gebouw [mID: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) o : 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: D.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > D) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) D.D0000075D 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.7 
Uittree snelheid raokgassen [m/sID: 8.3 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

......... Brongegevens van bran 0: 19 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 3 luchtwasser 1 bran 3 

X-positie van de bran [mjD: 184413 
Y-positie van de bran [mID: 358693 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mjD: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjD : 5.6 
Orientatie gebouw [gradenl 0: 37 .0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mjD: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 0.85 
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Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283 .00 
Gem. warrnte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 

Wannte output-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slD: 3.7 
Uittree snelheid raokgassen [m/sID: 8.3 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

••••• _ •• Brangegevens van bron 0: 20 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal 3 luchtwasser 1 bron 4 

X-positie van de bran [mID: 184416 
Y-positie van de bran [mID: 358696 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenl 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358666 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) 0 : 8.28124 
Temperatuur raokgassen (K) 0: 283.00 
Gem. wannte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 

Wannte output-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [nonnaal m3/s]D : 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]D: 6.3 

Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

.......... Brangegevens van bron D: 21 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 3 luchtwasser 2 bron 1 

X-positie van de bran [mID: 
Y-positie van de bron [mID : 

184414 
358691 
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kortste zijde gebouw [mID : 34.0 
langste zijde gebouw [m]O: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] D: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184411 
y-coordinaat van gebouw [mID: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 8.5 
Inw.schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 8.28124 
Temperatuur raokgassen (K) D: 283.00 
Gem. wannte emissie over bedrijfsuren (MW) rJ: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [nonnaal m3/s]D: 3.7 
Uittree snelheid raokgassen {m/s]D : 8.3 
Rookgas-temperatuur [K]D : 283.0 

......... Brongegevens van bran D: 22 
•• BRON PLUS GEBOUW'· stal 3 luchtwasser 2 bran 2 

X-positie van de bron [mID: 184417 
Y-positie van de bron [mID: 358694 
kortste zijde gebouw [mID : 34.0 
langste zijde gebouw [mID : 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] D: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184411 
y-coordinaat van gebouw [mID: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > D) 
gemiddeJde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warrnte output-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [nonmaal m3/s]O: 3.7 
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Uittree snelheid raokgassen [m/sILl: 8.3 
Rookgas-temperatuur [1<]0: 283 .0 

........... Brangegevens van bran 0 : 23 
•• BRON PLUS GEBOUW •• sial 3 luchtwasser 2 bran 3 

X-positie van de bran [mID: 184419 
Y-positie van de bran [mID: 358698 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenl 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD : 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.28124 
Temperatuur raokgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen ImlsID: 8.3 
Rookgas-temperatuur [1<]0: 283.0 

••• __ • Brangegevens van bron 0: 24 

•• BRON PLUS GEBOUW •• stal 3 luchtwasser 2 bron 4 

X-positie van de bron [mID: 184422 
Y-positie van de bran [mID: 358701 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID : 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID : 184411 
y_coordinaat van gebouw [mID : 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mI D: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
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Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) 0 : 8.28124 
Temperatuur raokgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen IMW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 8.3 
Rookgas-temperatuur [1<] 0: 283.0 
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KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Jaar: 2020 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 8:18:31 
datum/tijd journaal bestand: 11-11-2008 15:21 :58 
BEREKENINGRESUL TATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 
6 dagen 
PMl O-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met -4 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven. vertaald naar locatiespecifieke metee 
De lecatie waarap de meteo is bepaald: 184442 358702 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:\Stacks71\lnput\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met 2020 achtergrond GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1 e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data veor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identifltatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijdD: 1- 1-1995 1 :00 h 
Eind datum/tijdD: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2020 

Aantal meteo-uren waarrnee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsekioren(uren. %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 184442 358703 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 
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1 (-15- 15): 2371.0 5.4 
2 (15- 45): 2645.0 6.0 
3 (45- 75): 3812.0 8.7 

3.1 111.80 26.9 
3.3 76.05 29.4 
3.8 94.35 33.7 
3.3 100.40 35.3 
3.0 185.90 31 .0 
2.9 268.75 27.0 
3.9 592.85 23.5 
4.6 828.70 24.5 
4.8 857.60 24.6 
4.0 462.45 24.0 
3.5 192.75 22.8 
3.4 140.40 23.5 

4 (75-105): 2384.0 5.4 
5 (105-135): 2726.0 6.2 
6 (135-165): 2877.0 6.6 
7 (165-195): 4375.0 10.0 
8 (195-225): 6624.0 15.1 
9 (225-255): 6091.0 13.9 
10 (255-285): 4345.0 9.9 
11 (285-315): 2991.0 6.8 
12 (315-345): 2559.0 5.8 
gemiddeld/som: 43800.0 3.9 3912.10 26.6 (zonder zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: D: 5.0 
breedtegraad: D: 52.0 
Bodemvochtigheid-indexD: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)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 zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten D 1155 
Terreinruwheid receptor gebied [mID: 0.1900 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [mID: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m310: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD : 

Coordinaten (x,y)D: 184442, 358604 
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)D: 1998 1 3 23 

Aantal bronnen 0: 24 

........... Brongegevens van bron D: 

22.65709 (inc!. zeezoutcorrectie) 
23.87150 (incl. zeezoutcorrectie) 

217.11689 

•• BRON PLUS GEBOUW .. stall luchtwasser 1 bran 1 

X-positie van de bron [mID: 
Y -positie van de bron [m]O: 
kortste zijde gebouw [mID: 

18435B 
358753 

34.0 
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langste zijde gebouw [mjD: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjlJ: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mjD: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mj D: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283 .00 
Gem. wanmte emissie over bedrijfsuren (MW) U: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg Is) 
Walmte output-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD: 8.7 
Rookgas-temperatuur [K]O: 283.0 

......... Brongegevens van bron 0 : 2 

0.000000750 

•• BRON PLUS GEBOUW'* stal1 luchtwasser 1 bron 2 

X-positie van de bron [mjD : 
Y-posilie van de bron [mjD: 
kortste zijde gebouw [mjD: 
langste zijde gebouw [mjD: 
Hoogte van het gebouw [mjD: 
Orientatie gebouw [gradenj 0 : 

184361 
358756 

34.0 
109.2 

5.6 
37.0 

x_coordinaat van gebouw [mjD: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mjD: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (lop)D: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Wanmte output-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sj 0: 8.7 

0.000000750 
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Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

••• ** •••• Brongegevens van bron n: 3 
** BRON PLUS GEBOUW" stal 1 luchtwasser 1 bron 3 

X-positie van de bron [mjD : 184363 
Y-positie van de bron [mjD: 358760 
kortste zijde gebouw [mjD : 34.0 
langste zijde gebouw [mjD: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 37 .0 
x_coordinaatvan gebouw [mjD: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mj D: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameler (top)D: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283.00 
Gem. wanmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Wanmte output-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD : 8.7 
Rookgas-temperatuur [K]D : 283.0 

......... Brongegevens van bron 0: 4 
•• BRON PLUS GEBOUW .. stal 1 luchtwasser 1 bron 4 

X-positie van de bron [mjD: 184366 
Y-positie van de bron [mjD: 358763 
kortste zijde gebouw [mjD: 34.0 
langsle zijde gebouw [mjD: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD : 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
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Gem, uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) [I: 283.00 
Gem: warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aanlal ·bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoarsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sl[l: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sI Cl : 8.7 
Raakgas-temperatuur [K]D: 283.0 

-.- Brangegevens van bron 0 : 5 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal1 luchtwasser 2 bron 1 

X-posltie van de bron [mjD: 184364 
Y-positie van de bron [mID: 358758 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenl 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID : 184361 
y_coordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoprsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0 : 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Wamnte output-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 8.7 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

......... Brongegevens van bran 0: 6 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal1 luchtwasser 2 bron 2 

X-positie van de bron [mID: 
Y-positie van de bron [mID: 
kortste zijde gebouw [mID: 

184367 
358761 

34.0 
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langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenl 0: 37.0 
x_coardinaat van gebauw [mID: 184361 
Lcoordinaat van gebauw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID : 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter {top)D: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie aver bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 8.7 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

......... Brongegevens van bron 0 : 7 

.. BRON PLUS GEBOUW" stal1 luchtwasser 2 bron 3 

X-positie van de bron [mID: 184369 
Y-positie van de bron [mID: 358765 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogle van het gebouw [mID : 5.6 
Orientatie gebouw [gradenl 0: 37.0 
x3aordinaat van gebouw [mID: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D : 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warm!e emissie aver bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MWlD : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.7 
Uiltree snelheid rookgassen [m/slo: 8.7 
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Rookgas-temperatuur [1<)0 : 283 .0 

••••••••• Brangegevens van bran 0: 8 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal 1 luchtwasser 2 bran 4 

X-positie van de bran [mj O: 184372 
Y-positie van de bron [m)O: 358768 
kortste zijde gebouw [mjO : 34.0 
langste zijde gebouw [mjO: 109.2 
Hoogte van hetgebouw [mjo: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 37.0 
x_CDordinaat van gebouw [mjo: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mjo : 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjo: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MWjO: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjo: 3.7 
Uittree snelheid raoKgassen [mlsjo: 8.7 
RooKgas-temperatuur [K] O: 283.0 

......... Brangegevens van bran 0: 9 

0.000000750 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal 2 luchtwasser 1 bran 1 

X-positie van de bran [mjo: 184383 
Y-positie van de bron [mjO : 358720 
Kortste zijde gebouw [mjo : 34.0 
langste zijde gebouw [mjo: 109.2 
Hoogte van hel gebouw [m)o: 5.6 
Orientatie gebouw [graden) 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mj O: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mjO: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjO: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 ; 3.56500 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.82974 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Warmte output-schoorsteen [MWlO: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjO: 3.6 
Uittree snelheid raokgassen [m/sjo: 8.8 
Rookgas-temperatuur [K]O: 283.0 

......... Brongegevens van bran 0: 10 

.. BRON PLUS GEBOUW" stal 2 luchtwasser 1 bron 2 

X-positie van de bron [mjO: 
Y-positie van de bron [m)LJ: 
kortste zijde gebouw [mjo: 
langste zijde gebouw [mjo: 
Hoagte van het gebouw [mjo: 
Orientatie gebouw [gradenj 0 : 

184386 
358723 

34.0 
109.2 

5.6 
37.0 

x_coordinaat van gebouw [mjo : 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mjO: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjO: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top) 0 : 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.82974 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Warmte output-schoorsteen [MWjo: 0.0 
RooKgasdebiet [normaal m3/sjO: 3.6 
Uittree snelheid raoKgassen [m/sjo: 8.8 
Rookgas-temperatuur [K]O: 283.0 

......... Brangegevens van bran 0: 11 

.. BRON PLUS GEBOUW .. stal 2 luchtwasser 1 bron 3 

X-positie van de bran [mjD: 
Y-positie van de bran [mjo: 
kortste zijde gebouw [mjo: 

184388 
358727 

34.0 
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langste zijde gebouw [mID : 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] D: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mI D: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 8.82974 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Wannte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [nonnaal m3/sID: 3.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/slo : 8.8 
Rookgas-temperatuur [1<]0 : 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron 0: 12 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 2 luchtwasser 1 bron 4 

X-positie van de bron [mID: 184391 
Y -positie van de bran [m]o : 358730 
kortsle zijde gebouw [mID: 34.0 
langsle zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 8.5 
Inw.schoorsteendiameter (top)o : 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.82974 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. wanmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Wannte output-schoorsteen [MW]D : 0.0 
Rookgasdebiet [nonnaal m3/slD: 3.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID : 8.8 

0.000000720 

Fijn stof van Rooij Hunnissenstraat ongenummerd 
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Rookgas-temperatuur [K]D : 283.0 

••• ~ •••• Brongegevens van bron 0: 13 
•• BRON PLUS GEBOUW ~ sIal 2 luchtwasser 2 bran 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 [m] o: 
Orientatie gebouw [graden] 0: 

164389 
358724 

34.0 
109.2 

5.6 
37.0 

x_coordinaat van gebouw [mID: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mID : 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]o : 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)o : 0.73 
Uitw. schoorsteendiameler (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.82974 
Temperatuur raokgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Wanmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiel [nonmaal m3/s]0: 3.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]D: 6.8 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

......... Brongegevens van bron 0: 14 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 2 luchtwasser 2 bran 2 

X-positie van de bron [mID: 
Y-positie van de bron [mID: 
kortste zijde gebouw [mID: 
langste zijde gebouw [mID: 
Hoogte van het gebouw [m] 0: 
Orientatie gebouw [graden] 0: 

184392 
358727 

34.0 
109.2 

5.6 
37.0 

x_coordinaat van gebouw [mID: 184366 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 6.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.60 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.56500 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.82974 
Temperatuur raokgassen (K) 0 : 283 .00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s)D: 3.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/s)D: 8.8 
Rookgas-temperatuur [1<)0: 283.0 

........... Brongegevens van bron 0: 15 

*. BRON PLUS GEBOUW" stal 2 luchtwasser 2 bran 3 

X-positie van de bran [mID: 184394 
Y-positie van de bran [m)D: 358731 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogle van hel gebouw [m)O : 5.6 
Orientatie gebouw [graden) 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [m)o : 184386 
Lcoordinaal van gebouw [m)D: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.82974 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Warmte output-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.6 
Uittree snelheid raokgassen [m/sID: 8.8 
Rookgas-temperatuur [1<)0 : 283.0 

... **_. Brongegevens van bron 0: 16 
** BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 luchtwasser 2 bran 4 

X-positie van de bron [m)D: 
Y-positie van de bron [mID: 
kortste zijde gebouw [m)D : 

184397 
358734 

34.0 
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langste zijde gebouw [mID : 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [graden) 0: 37.0 
x_coordinaatvan gebouw [mID: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 8.5 
Inw.schoorsteendiameter (top)D: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D : 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.82974 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 8.8 
Rookgas-temperatuur [1<) 0 : 283.0 

_ ... * Brongegevens van bran D: 17 

0.000000720 

.* BRON PLUS GEBOUW'" stal 3 luchtwasser 1 bran 1 

X-positie van de bran [mID: 184408 
Y-positie van de bron [mID: 358686 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID : 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mjD: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s)D: 3.7 
Uittree snelheid raokgassen [m/sjD: 8.3 
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Rookgas-temperatuur [1<)0: 283.0 

••••••• *. Brongegevens van bron 0: 18 .* BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 luchtwasser 1 bron 2 

X-positie van de bron [mID: 184411 
Y-positie van de bron [mID : 358689 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenl D: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 8.5 
Inw.schoorsteendiameter (top)O: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjo: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 8.3 
Rookgas-temperatuur [1<) 0: 283.0 

••••• **.* Brongegevens van bron 0: 19 

0.000000750 

** BRON PLUS GEBOUW'* stal 3 luchtwasser 1 bron 3 

X-positie van de bron [mjD: 
Y-positie van de bron [mjD: 
Kortste zijde gebouw [mID : 
langste zijde gebouw [mICJ: 
Hoogle van het gebouw [mID: 
Orientalie gebouw [graden] 0: 

184413 
358693 

34.0 
109.2 

5.6 
37.0 

x_coordinaat van gebouw [mjD: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 8.5 
Inw.schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 

Fijn stofvan Rooij Hunnissenstraat ongenummerd 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 8.3 
Rookgas-temperatuur [1<)0: 283.0 

••••••• ** Brongegevens van bron 0: 20 
** BRON PLUS GEBOUW" stal 3 luchtwasser 1 bron 4 

X-positie van de bron [mjD : 184416 
Y-positie van de bron [mjD: 358696 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mj D: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 37.0 
x300rdinaat van gebouw [mjD: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 8.5 
Inw.schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D : 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) D: 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sj D: 8.3 
Rookgas-temperatuur [1<)0 : 283.0 

......... Brongegevens van bron 0: 21 
•• BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 luchtwasser 2 bran 1 

X-positie van de bron [mID: 
Y-positie van de bron [mID: 
kortste zijde gebouw [mjO: 

184414 
358691 

34.0 
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langste zijde gebouw [mj rJ: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 37 .0 
x_coordinaat van gebouw [mjO: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mjO: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjO: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MWlO: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjO: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD: 8.3 
Rookgas-temperatuur [1<]0: 283.0 

... - ... Brongegevens van bron 0 : 22 

0.000000750 

•• BRON PLUS GEBOUW .. stal 3 luchtwasser 2 bron 2 

X-positie van de bron [mjD : 184417 
Y-positie van de bron [mjD: 358694 
kortste zijde gebouw [mjD: 34.0 
langste zijde gebouw ImjD: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjD : 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [m]O: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mJD: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD : 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjO: 8.3 
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Rookgas-temperatuur [1<]0 : 283.0 

••• _.- Brongegevens van bron 0 : 23 
•• BRON PLUS GEBOUW - stal 3 luchtwasser 2 bron 3 

X-positie van de bron [mjD: 184419 
Y-positie van de bron [mjD: 358698 
kortste zijde gebouw [mjD : 34.0 
langste zijde gebouw [mjD : 109.2 
Hoogte van hetgebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0 : 37 .0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mjD: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mJD: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter {top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MW]O : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjO: 8.3 
Rookgas-temperatuur [1<]0 : 283.0 

..... - Brongegevens van bron 0 : 24 
•• BRON PLUS GEBOUW .. stal 3 luchtwasser 2 bron 4 

X-positie van de bron [mjD: 184422 
Y-positie van de bron [mID: 358701 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mjD: 109.2 
Hoagte van het gebouw [m]O: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mjD: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 8.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeftux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
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Geni. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283 .00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MWjO: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]D: 8.3 
Rookgas-temperatuur [KjD: 283.0 

Fijn stof van RODij Hunnissenstraat ongenummerd 

BWL 2006.14 15 meter hoog jaar 2009 

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Jaar:2009 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 10:56:28 
datum/tijd joumaal bestand: 12-11-2008 17:20:16 
BEREKENINGRESUL TATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 
6 dagen 
PM1 O-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met 3 voor harmonisatie met CAR 

MeteD Schiphol en Eindhoven. vertaald naar locatiespecifieke meteD 
De locatie waarop de meteD is bepaald: 184417 358702 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:\Stacks71\lnput\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2002-2010 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1 e jaar, versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 1 B-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar, versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo )periode 
Startdatum/tijdO: 1-1-1995 1:00 h 
Eind datum/tijdD: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2009 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren. %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 184417 358703 

gem. windsnelheid. neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3 ) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 
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1 (-15-15): 2371.0 5.4 3.1 111.80 29.8 
2 (15- 45): 2645.0 6.0 3.3 76.05 31.0 
3 (45- 75): 3812.0 8.7 3.8 94.35 34.5 

3.3 100.40 35.2 
3.0 185.90 32.6 
2.9 268.75 29.5 
3.9 592.85 27.2 
4.6 828.70 27.9 
4.8 857.60 27.9 
4.0 462.45 28.1 
3.5 192.75 26.8 
3.4 140.40 27.3 

4 (75-105): 2384.0 5.4 
5 (105-135): 2726.0 6.2 
6 (135-165): 2877.0 6.6 
7 (165-195): 4375.0 10.0 
8 (195-225): 6624.0 15.1 
9 (225-255): 6091.0 13.9 
10 (255-285): 4345.0 9.9 
11 (285-315): 2991.0 6.8 
12 (315-345): 2559.0 5.8 
gemiddeld/som: 43800.0 3.9 3912.10 29.4 (zonder zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: D: 5.0 
breedtegraad: 0: 52.0 
Bodemvochtigheid-indexO: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)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 zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten D 1190 
Terreinruwheid receptor gebied [mID: 0.1900 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [mID: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]D: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD : 

Coordinaten (x,y)D: 184544, 358753 
Oatumltijd (YY,mm,dd,hh)D: 1998 1 3 23 

Aantal bronnen 0: 24 

* .. **-* Brangegevens van bran D: 

25.44212 (inc!. zeezoutcorrectie) 
26.49884 (incl. zeezoutcorrectie) 

165.05148 

** BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 luchtwasser 1 bran 1 

X-positie van de bron [mID : 
Y-positie van de bron [mID : 
kortste zijde gebouw [mID: 

184358 
358753 

34.0 
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langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] D: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184361 
y_coordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D : 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 8.72880 
Temperatuur rookgassen (I<) D: 283.00 
Gem. warrnte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warrnte output-schoorsteen [MW]O: 0.0 
Rookgasdebiet [narmaal m3/s]D: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID : 8.7 
Rookgas-temperatuur [KjD: 283.0 

***-* Brongegevens van bran 0 : 2 
** BRON PLUS GEBOUW ** stal 1 luchtwasser 1 bron 2 

X-positie van de bran [mID: 184361 
Y-positie van de bron [mID: 358756 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID : 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 8.72880 
Temperatuur rookgassen (I<) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 

Warrnte output-schoorsteen [MW]D : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slD: 3.7 
Uittree snelheid raokgassen [m/sID: 8.7 



Fijn staf van Raaij Hunnissenstraat angenummerd 

BWl 2006.1415 meter haag jaar 2009 

Rookgas-temperatuur [1<]0 : 283.0 

Brangegevens van bran 0: 3 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 1 luchtwasser 1 bran 3 

X-positie van de bran [mID: 184363 
Y-positie van de bran [mID: 358760 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoagte van het gebauw [mID : 5.6 
Orientatie gebauw [gradenl 0: 37 .0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184361 
y_caardinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.83 
Gem. valumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.72880 
Temperatuur raokgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Wannte autput-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [nonnaal m3/sID: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 8.7 
Roakgas-temperatuur [1<]0: 283 .0 

......... Brongegevens van bran 0 : 4 

.. BRON PLUS GEBOUW" stal 1 luchtwasser 1 bron 4 

X-pasitie van de bran [mID: 184366 
Y-positie van de bran [mID: 358763 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID : 109.2 
Hoagte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebauw [gradenl D: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID : 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (tap)O: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 

Fijn stafvan Raaij Hunnissenstraat angenummerd 

BWl 2006.14 15 meter haag jaar 2009 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.72880 
Temperatuur raokgassen (K) 0: 283.00 
Gem. wannte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Wannte output-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.7 
Uittree snelheid raokgassen [m/sID: 8.7 
Rookgas-temperatuur [1<]0 : 283.0 

......... Brongegevens van bran D: 5 
•• BRON PLUS GEBOUW - stal 1 luchtwasser 2 bron 1 

X-positie van de bran [ml[J : 
Y-positie van de bron [mID: 
kortste zijde gebouw [mID: 
langste zijde gebouw [mID: 

184364 
358758 

34.0 
109.2 

Hoagte van het gebouw [m]o: 5.6 
Orientatie gebauw [gradenl D: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) 0: 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283.00 
Gem. wannte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Wannte output-schoorsteen [MWl D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 8.7 
Rookgas-temperatuur [1<]0: 283.0 

......... Brangegevens van bran D: 6 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal 1 luchtwasser 2 bran 2 

X-positie van de bran [m]D: 
Y-positie van de bran [mID: 
kortste zijde gebouw [mID: 

184367 
358761 

34.0 



Fijn staf van Raaij Hunnissenstraat angenummerd 
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langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientalie gebouw [graden] 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 15.0 
Inw. sChoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 8.72880 
Temperatuur raokgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
WalTi1te output-schoorsteen [MW]D : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD : 8.7 
Rookgas-temperatuur [KID: 283.0 

••••••• *. Brongegevens van bran 0: 7 
•• BRON PLUS GEBOUW •• stall luchtwasser 2 bran 3 

X-positie van de bron [mID: 
Y-positie van de bran [mID: 
kortste zijde gebouw [mID: 
langste zijde gebouw [mjD: 
Hoogte van het gebouw [m] D: 
Orientatie gebouw [graden] D: 

184369 
358765 

34.0 
109.2 

5.6 
37.0 

x_coordinaat van gebouw [mID: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.83 
Gem. ·volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 8.72880 
Temperatuur raokgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43600 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]D : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD: 8.7 

0.000000750 

Fijn staf van Raaij Hunnissenstraat angenummerd 
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Rookgas-temperatuur [KID : 283.0 

.......... Brangegevens van bran 0 : 8 
•• BRON PLUS GEBOUW .. stall luchtwasser 2 bron 4 

X-positie van de bran [mID: 184372 
Y-positie van de bron [mID: 358768 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] D: 37 .0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mjD: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 8.72880 
Temperatuur raokgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MW]D : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/S]D: 8.7 
Rookgas-temperatuur [KID : 283.0 

......... Brongegevens van bran D: 9 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 2 luchtwasser 1 bran 1 

X-positie van de bran [mID: 184363 
Y-positie van de bron [mID: 358720 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] D: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mjD: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw.schoorsteendiameter (top)D: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.56500 



Fijn stot van Rooij Hunnissenstraat ongenummerd 

BWL' 2006.1415 meter hoag jaar 2009 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.82974 
Temperatuur raokgassen (K) [J: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren : 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Warmte output-schoorsteen [MW]O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjO: 3.6 
Uittree snelheid raokgassen [m/sIO : 8.8 
Rookgas-temperaluur [1<]0: 283.0 

•••• -;-•• Brangegevens van bran 0: 10 
•• BRON PLUS GEBOUW" sial 2 luchtwasser 1 bran 2 

X-positie van de bron [mjD : 184386 
Y-positie van de bron [mjO: 358723 
kortste zijde gebouw [mjO: 34.0 
langste zijde gebouw [mjD: 109.2 
Hoogte van he! gebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0 : 37 .0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mjD: 358722 
Schoorsteenhoogle (tov maaiveld) [mjD: 15.0 
Inw.schoorsteendiameter (top)D: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) fJ: 3.56500 
Gem .• uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.82974 
Temperatuur raokgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Warmte output-schoorsteen [MW]O : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.6 
Uittree snelheid raokgassen [m/sj O: 8.8 
Rookgas-temperatuur [1<]0: 283.0 

......... Brongegevens van bran 0: 11 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 2 luchtwasser 1 bron 3 

X-pDsitie van de bron [mj O: 
Y-~ositie van de bron [mjD : 
kortste zijde gebouw [mjD: 

184388 
35B727 

34.0 

Fijn stofvan Rooij Hunnissenstraat ongenummerd 
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langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogle van het gebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 184386 
y_coordinaat van gebouw [mI D: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)o: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) []: 8.82974 
Temperatuur raokgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) [l: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0.000000720 
Warmte output-schoorsteen [MW]O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjO: 3.6 
Uittree snelheid raokgassen [m/sj O: 8.8 
Rookgas-temperatuur [1<]0 : 283.0 

......... Brangegevens van bron 0 : 12 
•• BRON PLUS GEBOUW .. stal 2 luchtwasser 1 bran 4 

X-positie van de bran [mjD: 184391 
Y-positie van de bran [mjD: 358730 
kortste zijde gebouw [mj O: 34.0 
langste zijde gebouw [mj D: 109.2 
Hoogte van he! gebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mjD: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) fJ : 8.82974 
Temperatuur raokgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0.000000720 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjO: 3.6 
Uittree snelheid raokgassen [m/sjD: 8.B 



Fijn stat van Rooij Hunnissenstraat ongenummerd 

BWL 2006.1415 meter hoog jaar 2009 

Rookgas-temperatuur [KID : 283.0 

........... Brangegevens van bran D: 13 

** BRON PLUS GEBOUW" stal 2 luchtwasser 2 bran 1 

X-positie van de bran [mID: 184389 
Y-positie van de bron [mID: 358724 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoagte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenl D: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184386 
Lcaordinaat van gebauw [mID: 358722 
Schoorsteenhoagte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.82974 
Temperatuur raokgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Wannte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [nonnaal m3/sleJ: 3.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID : 8.8 
Rookgas-temperatuur [KID: 283.0 

_. Brongegevens van bron D: 14 
•• BRON PLUS GEBOUW ** sial 2 luchtwasser 2 bron 2 

X-positie van de bran [mID: 184392 
Y-positie van de bron [mID: 358727 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID : 5.6 
Orientatie gebouw [graden] D: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mID : 358722 
Schoorsteenhoogte (tav maaiveld) [mjD : 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.73 
Uitw. schoorsleendiameter {top)O: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.56500 

Fijn stot van Rooij Hunnissenstraat ongenummerd 

BWL 2006.14 15 meter hoog jaar 2009 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 8.82974 
Temperatuur raokgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Wannte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 8.8 
Rookgas-temperatuur [KID: 283.0 

.***** ... Brongegevens van bron D: 15 
•• BRON PLUS GEBOUW .. stal 2 luchtwasser 2 bran 3 

X-positie van de bron [mID: 184394 
Y-positie van de bran [mID : 358731 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogle van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] D: 37.0 
x300rdinaat van gebouw [mjD: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358722 
Schoorsteenhoagte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)o: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) 0: 8.82974 
Temperatuur raokgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Wannte output-schoorsleen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.6 
Uittree snelheid roakgassen [m/sID : 8.8 
Raokgas-Iemperatuur [KID: 283.0 

-** .... Brongegevens van bran 0 : 16 
., BRON PLUS GEBOUW" sial 2 luchtwasser 2 bran 4 

X-positie van de bron [mID: 
Y-positie van de bron [mID: 
kortsle zijde gebouw [mID: 

184397 
358734 

34.0 



Fijn stof van Rooij Hunnissenstraat ongenummerd 
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langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [m)D: 5.6 
Orientatie gebouw [graden) D: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [m)D: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [m)D : 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m)D: 15.0 
Inw.schoorsteendiameter (top)D: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.80 
Gem:. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.56500 
Gem·. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 8.82974 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemfddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Wannie output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]D: 8.8 
Rookgas-temperatuur [K]D : 283.0 

_ ...... Brongegevens van bron D: 17 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal 3 luchtwasser 1 bron 1 

X-positie van de bron [mID : 184408 
Y-positie van de bron [mID: 358686 
kortste zijde gebouw [mjD: 34.0 
langste zijde gebouw [mjD: 109.2 
Hoogle van het gebouw [m)D : 5.6 
Orientatie gebouw [graden] 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184411 
LCQordinaat van gebouw [mID: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m)D : 15.0 
Inw~ schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283.00 
Gern. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantai bedrijfsuren : 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [nonnaal m3/s]D: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 8.3 

0.000000750 

Fijn stafvan Raaij Hunnissenstraat angenummerd 

BWL 2006.14 15 meter haag jaar 2009 

Rookgas-temperatuur [K]D : 283.0 

••• _ •••• Brongegevens van bron D: 18 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal 3 luchtwasser 1 bron 2 

X-positie van de bron [m]D : 184411 
Y-positie van de bron [mID: 358689 
kortste zijde gebouw [mjD: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [m)D: 5.6 
Orientatie gebouw [graden) D: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [m)D: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [m)D: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 15.0 
Inw.schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) [J: 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) LI : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0.000000750 
Wannte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 8.3 
Rookgas-temperatuur [K]D : 283.0 

......... Brongegevens van bron D: 19 
** BRON PLUS GEBOUW'" stal 3 luchtwasser 1 bron 3 

X-positie van de bron [mID: 
Y-positie van de bron [mID: 
kortste zijde gebouw [m)D : 
langste zijde gebouw [m]O: 
Hoogte van het gebouw [mID: 
Orientatie gebouw [graden] D: 

184413 
358693 

34.0 
109.2 

5.6 
37.0 

x_coordinaat van gebouw [mID: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mI D: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mj D: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.72000 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) 0: 6.26124 
Temperatuur rookgassen (K) D: 263.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kgls) 0.000000750 
Wannte output-schoorsteen [MWjD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3Is)D: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [mfs)D: 8.3 
Rookgas-temperatuur [K]D : 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron 0: 20 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 3 luchtwasser 1 bron 4 

X-positie van de bron [mID: 184416 
Y-positie van de bron [mID: 358696 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenl 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) 0: 6.28124 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) rJ: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kgls) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MWjD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m31s10: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [mlslo: 8.3 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

......... Brongegevens van bron 0: 21 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 3 luchtwasser 2 bron 1 

X-positie van de bron [mID: 
Y-positie van de bron [mID: 
kortste zijde gebouw [mID: 

184414 
356691 

34.0 
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langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenl 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mIO: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) 0: 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. wannte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kgls) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3lslD: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [mlsID: 8.3 
Rookgas-temperatuur [K]D : 283.0 

_ .... Brongegevens van bron 0: 22 
** BRON PLUS GEBOUW" stal 3 luchtwasser 2 bron 2 

X-positie van de bron [mID: 184417 
Y-positie van de bron [mID: 358694 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
iangste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) D: 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kgls) 0.000000750 
Wanmte output-schoorsteen [MWjD: 0.0 
Rookgasdebiet [nonmaal m3lslD: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 8.3 
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Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

.......... Brongegevens van bran D: 23 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 3 luchtwasser 2 bran 3 

X-positie van de bran [mID : 
Y-positie van de bran [mID: 
kortste zijde gebouw [mID: 
langste zijde gebouw [mID : 
Hoogle van het gebouw [mID: 
Orientatie gebouw [graden] 0: 

184419 
358698 

34.0 
109.2 

5.6 
37.0 

x_coordinaat van gebouw [mjD: 184411 
y-coordinaat van gebouw [mID: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.28124 
Temperatuur raokgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aan~1 bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warrnte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.7 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]D: 8.3 
Rookgas-temperatuur [K] [1 : 283.0 

Brangegevens van bran D: 24 
.. BRON PLUS GEBOUW" stal 3 luchtwasser 2 bron 4 

X-positie van de bran [mID: 184422 
Y-positie van de bron [mID: 358701 
kortste zijde gebouw [m]o : 34.0 
langste zijde gebouw [mjD : 109.2 
Hoogte van het gebouw [mlD: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] D: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 184411 
y-coordinaat van gebouw [mjD: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID : 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.72000 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) n: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Wanmte output-schoorsteen [MW]O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [mls]D: 8.3 
Rookgas-temperatuur [K]o : 283 .0 
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KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Jaar: 2010 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 17:20:46 
datum/tijd joumaal bestand: 12-11-200823:59:52 
BEREKENINGRESULTATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 
6 dagen 
PM10-0verschrijdingsdagen gecorrigeerd met 1 voor harrnonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven. vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald : 184468 358728 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:\Stacks71\lnput\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met 2010 achtergrond GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1 e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datumltijdD: 1- 1-1995 1 :00 h 
Eind datumltijdD: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2010 

Aantal meteo-uren waarrnee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren. %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 184468 358729 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 

Fijn staf van Raaij Hunnissenstraat angenummerd 
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1 (-15- 15): 2371 .0 5.4 3.1 111 .80 29.2 
2 (15- 45): 2645.0 6.0 3.3 76.05 31.8 
3 (45- 75): 3812.0 8.7 3.8 94.35 36.5 

3.3 100.40 38.2 
3.0 185.90 33.5 
2.9 268.75 29.2 
3.9 592.85 25.4 
4.6 828.70 26.5 
4.8 857.60 26.9 
4.0 462.45 26.0 
3.5 192.75 24.7 
3.4 140.40 25.4 

4 (75-105): 2384.0 5.4 
5 (105-135): 2726.0 6.2 
6 (135-165): 2877.0 6.6 
7 (165-195): 4376.0 10.0 
8 (195-225): 6623.0 15.1 
9 (225-255): 6090.0 13.9 
10 (255-285): 4346.0 9.9 
11 (285-315): 2991 .0 6.8 
12 (315-345): 2559.0 5.8 
gemiddeld/som: 43800.0 3.9 3912.10 28.8 (zonder zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: D: 5.0 
breedtegraad: D: 52.0 
Bodemvochtigheid-indexD: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)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 zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten D 1224 
Terreinruwheid receptor gebied [mID: 0.1900 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [mID : 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]D : 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD: 

Coordinaten (x,y)D: 184544, 358753 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh)D: 1998 1 3 23 

Aantal bronnen D: 24 

._-- Brongegevens van bron D: 

24.83558 (incL zeezoutcorrectie) 
25.89884 (incL zeezoutcorrectie) 

234.66301 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal 1 luchtwasser 1 bron 1 

X-positie van de bron [mID: 
Y-positie van de bron [mID: 
kortste zijde gebouw [mID : 

184358 
358753 

34.0 
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langste zijde gebouw [mID : 109.2 
Hoogte van het gebouw [mI D: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] 0 : 37 .0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [m]lJ: 358755 
Schqorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw: schoorsteendiameter (top)D: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.72000 
Gem. uitlree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.72880 
Temperatuur raokgassen (K) 0: 283.00 
Gem.warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Wannte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]D: 8.7 
Rookgas-temperatuur [1<] 0: 283.0 

. ........ Brangegevens van bran 0: 2 
•• BRON PLUS GEBOUW " stal 1 luchtwasser 1 bran 2 

X-positie van de bran [mjD: 184361 
Y-positie van de bran [mjD: 358756 
kortste zijde gebouw [mID : 34.0 
langste zijde gebouw [mI D: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenl 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID : 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw, schoorsteendiameter (top)D: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283 .00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Wannte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.7 
Uittree snelheid raokgassen [m/sID: 8.7 

0.000000750 
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Rookgas-temperatuur [1<]0 : 283.0 

••• _ •••• Brangegevens van bran 0 : 3 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal 1 luchtwasser 1 bran 3 

X-positie van de bran [mID : 184363 
Y-positie van de bran [mID : 358760 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mjD: 109.2 
Hoogte van hetgebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mI D: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.7 
Uittree snelheid raokgassen [m/sID: 8.7 
Rookgas-temperatuur [1<]0: 283.0 

......... Brangegevens van bran 0 : 4 
•• BRON PLUS GEBOUW .. stal 1 luchtwasser 1 bran 4 

X-positie van de bran [mID: 184366 
Y-positie van de bran [mID: 358763 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mjD: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden) 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.72000 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjO: 3.7 
Uittree snelheid raokgassen [m/sjD: 8.7 
Rookgas-temperatuur [1<)0: 283.0 

_ •• _-. Brongegevens van bron 0: 5 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 1 luchtwasser 2 bron 1 

X-positie van de bron [mID: 
Y-positie van de bron [mID: 
kortste zijde gebouw [mjD : 
langste zijde gebouw [mjo: 

184364 
358758 

34.0 
109.2 

Hoogte van het gebouw [mIO: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mj O: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mjD: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID : 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gelT!iddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.7 
Uittree snelheid raokgassen [m/sID: 8.7 
Rookgas-temperatuur [1<)0 : 283.0 

... - •• Brongegevens van bran 0 : 6 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 1 luchtwasser 2 bran 2 

X-positie van de bran [mjD: 
Y-posltie van de bron [mjD: 
kortste zijde gebouw [mjD : 

184367 
358761 

34.0 
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langste zijde gebouw [mjD: 109.2 
Hoagte van het gebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoagte (tov maaiveld) [mjD : 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MWlO : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD: 8.7 
Rookgas-temperatuur [1<)0 : 283.0 

..... - Brongegevens van bron 0 : 7 
•• BRON PLUS GEBOUW'" stal 1 luchtwasser 2 bran 3 

X-positie van de bran [mjD : 184369 
Y-positie van de bron [mjD: 358765 
kortste zijde gebouw [mjD: 34.0 
langste zijde gebouw [m]o: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjo: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mjD: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emlssie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjo: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 8.7 
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Rookgas-temperatuur [1<]0 : 283.0 

•••• _ ••• Brongegevens van bron D: 8 

•• BRON PLUS GEBOUW •• stal 1 luchtwasser 2 bron 4 

X-positie van de bron [m)D: 184372 
Y -positie van de bron [mID: 358768 
kortste zijde gebouw [m)D: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [m)D: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [m]o : 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] o : 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)o : 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283 .00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte outpul-schoorsteen [MWjD : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s10: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/s) 0: 8.7 
Rookgas-temperatuur [1<] 0: 283 .0 

._ •••••• Brongegevens van bron D: 9 
•• BRON PLUS GEBOUW'" stal 2 luchtwasser 1 bran 1 

X-positie van de bron [mID: 184383 
Y-positie van de bron [mID : 358720 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [m]o : 5.6 
Orientatie gebouw [graden) 0: 37.0 
x300rdinaal van gebouw [mID: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [m)D: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o : 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.56500 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.82974 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) n : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Warmte output-schoorsteen [MWjD: 0.0 
Rooi<gasdebiet [normaal m3/slD: 3.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/s)D: 8.8 
Rooi<gas-temperatuur [1<]0: 283.0 

-*** .... Brongegevens van bron D: 10 
•• BRON PLUS GEBOUW - stal 2 luchtwasser 1 bron 2 

X-positie van de bron [mID: 184386 
Y-positie van de bron [mID: 358723 
kortste zijde gebouw [m]o: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden1 D: 37 .0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184386 
y_coordinaat van gebouw [m1D: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID : 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: O.BO 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.82974 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren mel een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Warmte outpul-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s)D: 3.6 
Uittree snelheid rookgassen [rn/sID: 8.8 
Rookgas-temperaluur [1<]0: 283.0 

.......... Brongegevens van bron 0: 11 
•• BRON PLUS GEBOUW •• stal 2 luchtwasser 1 bron 3 

X-positie van de bron [m]o: 
Y-positie van de bran [mID: 
kortsle zijde gebouw [m)o: 

184388 
358727 

34.0 
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langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] D: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw.schoorsteendiameter (top) 0: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.82974 
Temperatuur raokgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Wannte output-schoorsteen [MW)D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 3.6 
Uittree snelheid raokgassen [m/sID: 8.8 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

......... Brongegevens van bran 0: 12 

0.000000720 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal 2 luchtwasser 1 bran 4 

X-positie van de bran [mID: 
Y-positie van de bran [mID: 
Kortste zijde gebouw [mID: 
langste zijde gebouw [mID: 
Hoogte van het gebouw [mID: 
Orientatie gebouw [graden] 0: 
x_coordinaat van gebouw [mID: 

184391 
358730 

34.0 
109.2 

5.6 
37.0 

184386 
Lcoordinaat van gebouw [mjD: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw.schoorsteendiameter (top)D: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.82974 
Temperatuur raokgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen IMW)O: 0.0 
Rookgasdebiet [nonnaal m3/sID: 3.6 
Uittree snelheid raokgassen Im/sjD: 8.8 
Rookgas-temperatuur [1<]0: 283.0 

0.000000720 
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._ •••• Brangegevens van bran 0: 13 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal 2 luchtwasser 2 bron 1 

X-positie van de bran [mID: 184389 
Y-positie van de bron [m]O: 358724 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw.schoorsteendiameter (top)D: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.82974 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. wannte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0 .00 

Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Warmte output-schoorsteen [MW)D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID : 8.8 
Rookgas-temperatuur [1<]0: 283.0 

......... Brongegevens van bron 0: 14 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 2 luchtwasser 2 bran 2 

X-positie van de bron [mID: 184392 
Y-positie van de bran [mID: 358727 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mjD: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.82974 
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Temperatuur raokgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD: 8.8 
Rookgas-temperatuur [KID: 283.0 

••••• *.** Brongegevens van bron 0: 15 
- BRON PLUS GEBOUW •• stal 2 luchtwasser 2 bran 3 

X-positie van de bron [mjD: 
Y-positie van de bran [mjD: 
kortste zijde gebouw [mjD: 
langste zijde gebouw [mjD: 
Hoogte van het gebouw [mjD: 

184394 
358731 

34.0 
109.2 

5.6 
Orientatie gebouw [graden] 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mjD: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) 0: 8.82974 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 8.8 
Rookgas-temperatuur [KID: 283.0 

......... Brongegevens van bron 0: 16 

0.000000720 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal 2 luchtwasser 2 bron 4 

X-positie van de bron [mID : 
Y-positie van de bron [mID: 
kortste zijde gebouw [mID: 
langste zijde gebouw [mID: 

184397 
358734 

34.0 
109.2 
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Hoogte van het gebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 184386 
y-coordinaat van gebouw [mjD: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.82974 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) U: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD: 8.8 
Rookgas-temperatuur [KID: 283.0 

..... _- Brangegevens van bron 0: 17 
•• BRON PLUS GEBOUW .. stal 3 luchtwasser 1 bron 1 

X-positie van de bron [mID: 184408 
Y-positie van de bron [mID: 358686 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184411 
y-coordinaat van gebouw [mID: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.28124 
Temperatuur nookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 8.3 
Rookgas-temperatuur [KID: 283.0 

0.000000750 
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......... Brongegevens van bron D: 18 
•• BRON PLUS GEBOUW •• stal 3 luchtwasser 1 bron 2 

X-positie van de bron [mID: 184411 
Y -positie van de bron [mjD: 358689 
kortste zijde gebouw [mj D: 34.0 
langsle zijde gebouw [mjD: 109.2 
Hoogle van het gebouw [mjD: 5.6 
Orienlatie gebouw [gradenj 0: 37.0 
x_coordinaatvan gebouw [mI D: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mjD: 358688 
Schoorsteenhoogle (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. wanmle emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjO: 3.7 
Uiltree snelheid rookgassen [mlsjD: 8.3 
Rookgas-temperaluur [K]o : 283.0 

......... Brongegevens van bron 0: 19 

0.000000750 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal 3 luchtwasser 1 bron 3 

X-positie van de bron [mID : 184413 
Y-positie van de bron [mjD : 358693 
kortste zijde gebouw [mjD: 34.0 
langsle zijde gebouw [mjD: 109.2 
Hoogle van het gebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID : 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem.liittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.28124 
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Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MWjD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3lslD : 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD : 8.3 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

......... Brongegevens van bron D: 20 
•• BRON PLUS GEBOUW .. sial 3 luchtwasser 1 bron 4 

X-positie van de bron [mID: 
Y-positie van de bron [mjD: 
kortste zijde gebouw [mjo: 
langste zijde gebouw [mID: 
Hoogle van het gebouw [mjo: 

184416 
358696 

34.0 
109.2 

5.6 
Orienlatie gebouw [gradenj 0: 37 .0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mID : 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (Iop)o : 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kgls) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [mlsjD: 8.3 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

......... Brongegevens van bran 0: 21 
•• BRON PLUS GEBOUW .. stal 3 luchtwasser 2 bron 1 

X-positie van de bron [mID: 
Y-positie van de bron [mjD: 
kortste zijde gebouw [mjo: 
langste zijde gebouw [mID: 

184414 
358691 

34.0 
109.2 
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Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] ll: 37 .0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184411 
y-coordinaat van gebouw [mID: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)[J: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedlijfsuren (m/s) D: 8.28124 
Temperatuur raokgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren : 43800 
(Bedlijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg Is) 0.000000750 
Wannte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [nonnaal m3/s]D: 3.7 
Uittree snelheid raokgassen [mfs]D: 8.3 
Rookgas-temperatuur [1<] 0 : 283.0 

......... Brongegevens van bran D: 22 
•• BRON PLUS GEBOUW •• stal 3 luchtwasser 2 bran 2 

X-positie van de bron [mID : 184417 
Y-positie van de bran [mID: 358694 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID : 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden) 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184411 
y-coordinaat van gebouw [mID: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)o: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.28124 
Temperatuur raokgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedlijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [nonnaal m3/s]0: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/S] D: 8.3 
Rookgas-temperatuur [KID : 283.0 
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._ •••••• Brangegevens van bron 0: 23 

•• BRON PLUS GEBOUW - stal 3 luchtwasser 2 bron 3 

X-positie van de bran [mI D: 184419 
Y-positie van de bran [mID: 358698 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoagte van het gebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184411 
y_coordinaat van gebouw [mID: 358688 
Schoorsteenhoagte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedlijfsuren (Nm3) D: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.28124 
Temperatuur raokgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43BOO 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD: 8.3 
Rookgas-temperatuur [1<] 0: 283.0 

......... Brangegevens van bran 0 : 24 
•• BRON PLUS GEBOUW .. stal 3 luchtwasser 2 bran 4 

X-positie van de bron [mID : 184422 
Y-positie van de bran [mID : 358701 
kortste zijde gebouw [mI D: 34.0 
langste zijde gebouw [mI D: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 37 .0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184411 
y-coordinaat van gebouw [mjD: 358688 
Schoorsteenhoagte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw.schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D : 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
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Gem. wannte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MW]O: 0.0 
Rookgasdebiet [nonnaal m3/sjO: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjO: 8.3 
Rookgas-temperatuur [1<]0: 283.0 

Fijn stofvan Rooij Hunnissenstraat ongenummerd 
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KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Jaar: 2020 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 9:09:14 
datum/tijd joumaal bestand: 13-11-2008 15:44:56 
BEREKENINGRESUL TATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd v~~r zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 
6 dagen 
PM1 O-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met 0 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald: 184468 358702 
V~~r neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:\Stacks71\lnput\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met 2020 achtergrond GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar: versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar: versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data v~~r het 5e jaar: versie 18-02-08 van 1.0 
C;;CN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datumltijd 0: 1- 1-1995 1 :00 h 
Eind datumltijdO: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2020 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 184468 358703 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 



Fijn stot van Rooij Hunnissenstraat ongenummerd 

BWl 2006.14 15 meter hoog jaar 2020 

1 (-15-15): 2371 .0 5.4 
2 ( 15- 45): 2645.0 6.0 
3 (45- 75): 3812.0 8.7 
4 (75-105): 2384.0 5.4 
5 (105-135) : 2726.0 6.2 
6 (135-165): 2877.0 6.6 
7 (165-195): 4376.0 10.0 
8 (195-225): 6624.0 15.1 
9 (225-255): 6088.0 13.9 
10 (255-2B5): 4347.0 9.9 
11 (285-315): 2991.0 6.8 
12 (315-345): 2559.0 5.8 
gemiddeld/som: 43800.0 

lengtegraad: D: 5.0 
breedtegraad: D: 52.0 

3.1 111.80 26.9 
3.3 76.05 29.4 
3.8 94.35 33.7 
3.3 100.40 35.3 
3.0 185.90 31.0 
2.9 268.75 27.0 
3.9 592.85 23.5 
4.6 828.70 24.5 
4.8 857.55 24.8 
4.0 462.50 24.0 
3.5 192.75 22.8 
3.4 140.40 23.5 
3.9 3912.10 26.6 (zonder zeezoutcorrectie) 

Bodemvochtigheid-indexD: 1.00 
Albedo (bodemweer1<aatsingscoefficient)O: 0.20 

Percentielen v~~r 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) 

Aantai receptorpunten 0 1190 
Terreinruwheid receptor gebied [mjD: 0.1900 
Terreinruwheid [mj op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogle berekende concentraties [mID: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3jO: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het grido: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreekso: 

Coordinaten (X,y)D: 184544, 358753 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh)o: 1998 1 3 23 

Aantal bronnen D: 24 

......... Brongegevens van bron D: 

22.64087 (incl. zeezoutcorrectie) 
23.69884 (incl. zeezoutcorrectie) 

216.76309 

•• BRON PLUS GEBOUW" Stal 1 luchtwasser 1 bron 1 

X-positie van de bron [mID : 
Y-positie van de bron [mjo : 
kortste zijde gebouw [mjD: 

184358 
358753 

34.0 
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langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenl D: 37 .0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184361 
y-coordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]O: 15.0 
Inw.schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uiltree snelheid over bedrijfsuren (m/s) [J: 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MWlo: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjO: 3.7 
Uiltree snelheid rookgassen [m/sjD: 8.7 
Rookgas-temperatuur [1<]0: 283.0 

......... Brongegevens van bron 0: 2 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 1 luchtwasser 1 bron 2 

X-positie van de bron [mID: 184361 
Y-positie van de bron [mjD: 358756 
kortste zijde gebouw [mjD: 34.0 
langste zijde gebouw [mlo: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenl 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 184361 
y_coordinaat van gebouw [m]o: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.72000 
Gem. uiltree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.7 
Uiltree snelheid rookgassen [m/sjD: 8.7 
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Rookgas-lemperaluur [Kj 0: 283.0 

••• ~ •• ** Brongegevens van bran 0 : 3 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 1 luchtwasser 1 bron 3 

X-positie van de bran [mID: 184363 
Y-positie van de bran [mID: 358760 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID : 5.6 
Orientatie gebouw [graden] 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D : 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.72880 
Temperatuur raokgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MWlO: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]ll: 3.7 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]D: 8.7 
Rookgas-temperatuur [KjD: 283 .0 

......... Brongegevens van bron 0 : 4 
•• BRON PLUS GEBOUW •• stal 1 luchtwasser 1 bron 4 

X-positie van de bron [mID: 184366 
Y-positie van de bran [mID: 358763 
kortste zijde gebouw [mID : 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD : 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw.schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.72000 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) U: 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. wanmte emissie over bedrijfsuren (MW) ll : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Wanmte output-schoorsteen [MW]D : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID : 8.7 
Rookgas-temperatuur [1<]0: 283.0 

......... Brongegevens van bran 0 : 5 
•• BRON PLUS GEBOUW ~ stal 1 luchtwasser 2 bron 1 

X-positie van de bron [mID: 184364 
Y-positie van de bron [mID: 358758 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw.schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 8.7 
Rookgas-temperatuur [KjD: 283.0 

......... Brongegevens van bron 0: 6 
•• BRON PLUS GEBOUW .. stal 1 luchtwasser 2 bron 2 

X-positie van de bron [mID: 
Y-positie van de bron [mID: 
kortste zijde gebouw [mID: 

184367 
358761 

34.0 
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langsle zijde gebouw [mID : 109.2 
Hoogle van hel gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] D: 37.0 
x_coordinaatvan gebouw [mID: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw.schoorsteendiameter (lop)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameler (top)D: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.72880 
Temperaluur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MWlO : 0.0 
Rookgasdebiel [normaal m3/s]D: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 8.7 
Rookgas-temperatuur [KID : 283.0 

•••• --. Brongegevens van bron D: 7 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 1 luchtwasser 2 bron 3 

X-positie van de bron [mID : 184369 
Y-positie van de bron [mID: 358765 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogle van het gebouw [mID : 5.6 
Orientatie gebouw [graden] 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID : 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mID : 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283 .00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 8.7 
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Rookgas-temperatuur [KID : 283.0 

••• _-- Brongegevens van bron D: 8 
•• BRON PLUS GEBOUW ** sial 1 luchtwasser 2 bron 4 

X-positie van de bron [mID : 184372 
Y-positie van de bron [mID: 358768 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] D: 37 .0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogle (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.75 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.83 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 8.72880 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) U: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]D : 8.7 
Rookgas-temperatuur [KID: 283.0 

......... Brongegevens van bron D: 9 
•• BRON PLUS GEBOUW - stal 2 luchtwasser 1 bron 1 

X-positie van de bron [mID: 184383 
Y-posilie van de bron [mID : 358720 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenl 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mID : 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw.schoorsteendiameter (top)D: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.56500 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 8.82974 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD: 8.8 
Rookgas-temperatuur [KID: 283.0 

•••• _- Brongegevens van bron D: 10 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 2 luchtwasser 1 bron 2 

X-positie van de bron [mjD : 
Y-positie van de bron [mjD : 
kortste zijde gebouw [mjD: 
langste zijde gebouw [mjD : 

184386 
358723 

34.0 
109.2 

Hoogte van het gebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mjD : 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.82974 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD : 8.8 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

._. Brongegevens van bron D: 11 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 2 luchtwasser 1 bron 3 

X-positie van de bron [mjD: 
Y-positie van de bron [mjD: 
kortste zijde gebouw [mIO: 

184388 
358727 

34.0 
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langste zijde gebouw [mjD: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjD: 5.6 
Orienlatie gebouw [gradenj 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 184386 
y_coordinaat van gebouw [mjD: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 8.82974 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD: 8.8 
Rookgas-temperatuur [K]D : 283.0 

..... _. Brongegevens van bron D: 12 
•• BRON PLUS GEBOUW .. sial 2 luchtwasser 1 bran 4 

X-positie van de bron [mjD: 184391 
Y-positie van de bron [mjD : 358730 
kortste zijde gebouw [mjD: 34.0 
langste zijde gebouw [mjD: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mIO: 5.6 
Orienlatie gebouw [gradenj D: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mjD: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD : 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 8.82974 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 3.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD: 8.8 
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Rookgas-temperatuur [KID: 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron 0: 13 

•• BRON PLUS GEBOUW •• stal 2 luchtwasser 2 bron 1 

X-positie van de bron [mID: 184389 
Y-positie van de bron [mID: 358724 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogle van hel gebouw [mID: 5.6 
Orient~tie gebouw [gradenl D: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID : 184386 
y_coordinaat van gebouw [mID: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID : 15.0 
Inw. :jchoorsteendiameter (top)O: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) [1 : 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) 0 : 8.82974 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kgls) 0.000000720 
Wannte output-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [nonnaal m3lslD: 3.6 
Uitlree snelheid rookgassen [m/sID: 8.8 
Rookgas-temperatuur [1<] 0 : 283 .0 

......... Brongegevens van bron D: 14 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal 2 luchtwasser 2 bron 2 

X-positie van de bron [mID : 184392 
Y-positie van de bron [mID : 358727 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogle van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenl 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID : 184386 
Lcoqrdinaat van gebouw [mID: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw.schoorsteendiameter (top)D: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.56500 

Fijn stof van Rooij Hunnissenstraat ongenummerd 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.82974 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) IJ: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.6 
Uittree snelheid rookgassen [mlsID : 8.8 
Rookgas-temperatuur [1<]0: 283.0 

......... Brongegevens van bron D: 15 
** BRON PLUS GEBOUW .. stal 2 luchtwasser 2 bron 3 

X-positie van de bron [mlo: 184394 
Y-positie van de bron [mID: 358731 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langsle zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenl D: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mID : 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw.schoorsteendiameter (top)D : 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.56500 
Gem. uitlree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.82974 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Wannte output-schoorsteen [MWlD : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.6 
Uitlree snelheid rookgassen [m/sID: 8.8 
Rookgas-temperatuur [KID: 283.0 

......... Brongegevens van bron 0 : 16 
•• BRON PLUS GEBOUW .. stal 2 luchtwasser 2 bron 4 

X-positie van de bron [mID: 
Y-positie van de bron [mID: 
kortste zijde gebouw [mID: 

184397 
358734 

34.0 



Fijn stofvan Raaij Hunnissenstraat angenummerd 

BWl 2006.1415 meter haag jaar 2020 

langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenl 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.73 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.80 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.56500 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.82974 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283 .00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000720 
Wannte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.6 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 8.8 
Rookgas-temperatuur [1<]0: 283.0 

......... Brongegevens van bron 0: 17 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal 3 luchtwasser 1 bran 1 

X-positie van de bron [mID: 184408 
Y-positie van de bron [mID: 358686 
kortste zijde gebouw [mID : 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogle van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schaorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 8.3 

Fijn staf van Raaij Hunnissenstraat angenummerd 

aWL 2006.1415 meter haag jaar 2020 

Rookgas-temperatuur [1<)0 : 283.0 

••••• _. Brongegevens van bron 0: 18 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 3 luchtwasser 1 bron 2 

X-positie van de bron [mID: 184411 
Y-positie van de bron [ml[l: 358689 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mjD: 109.2 
Hoagte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] 0: 37.0 
x_coordinaatvan gebouw [mID: 184411 
y-coordinaat van gebouw [mID: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw. schaorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 8.3 
Rookgas-temperatuur [1<]0: 283.0 

.......... Brongegevens van bran 0 : 19 

.. BRON PLUS GEBOUW .. stal 3 luchtwasser 1 bron 3 

X-positie van de bron [mID: 184413 
Y-positie van de bron [mJD: 358693 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184411 
y_coordinaat van gebouw [mID: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D : 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 3.72000 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmle emissie over bedrijfsllren (MW) D: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MWjD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]O: 8.3 
Rookgas-temperatuur [1<]0: 283.0 

_ •• _*" •• Brongegevens van bron D: 20 

0.000000750 

** BRON PLUS GEBOUW - sial 3 luchtwasser 1 bron 4 

X-positle van de bron [mID: 184416 
Y-posilie van de bron [mID: 358696 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoagte van het gebauw [m] 0 : 5.6 
Orientatie gebouw [graden) D: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358688 
Schoorsleenhoogte (tov maaiveld) [mID: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem: volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantal· bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MWjD: . 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3fs)D: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 8.3 
Rookgas-temperatuur [I<]D: 283.0 

• __ •.• Brongegevens van bron 0: 21 
•• BRON PLUS GEBOUW .. sial 3 luchtwasser 2 bron 1 

X-po~itie van de bron [mID: 
Y-positie van de bron [mID: 
kortste zijde gebouw [mID: 

184414 
358691 

34.0 
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langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientalie gebouw [graden] D: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m)D: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MWjD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/slo : 8.3 
Rookgas-temperaluur [1<]0 : 283.0 

-_. Brongegevens van bron D: 22 
.* BRON PLUS GEBOUW .. stal 3 luchtwasser 2 bron 2 

X-positie van de bron [m]D: 184417 
Y-positie van de bron [mID : 358694 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [m)D: 5.6 
Orientatie gebouw [graden) D: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [m)D: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m)D: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gam. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met aen emissie :> 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MWjD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s)D: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]o: 8.3 
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Rookgas-temperatuur [1<]0 : 283.0 

......... Brongegevens van bron 0: 23 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal 3 luchtwasser 2 bron 3 

X-positie van de bran [m)D: 184419 
Y-positie van de bron [m)o: 358698 
kortste zijde gebouw [m)D: 34.0 
langste zijde gebouw [m)D: 109.2 
Hoogte van het gebouw [m)o: 5.6 
Orientatie gebouw [graden) 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [m)D: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [m)D: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m)D: 15.0 
Inw.schoorsteendiameter (top)D: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MW)D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s)D: 3.7 
Uittree snelheid raokgassen [m/s)D: 8.3 
Rookgas-temperatuur [KID : 283.0 

......... Brongegevens van bran 0: 24 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal 3 luchtwasser 2 bron 4 

X-positie van de bron [m)D: 184422 
Y-positie van de bran [m)D: 358701 
kortste zijde gebouw [m)D : 34.0 
langste zijde gebouw [m)O: 109.2 
Hoogte van het gebouw [m)o: 5.6 
Orientatie gebouw [graden) 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [m)o: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [m)D: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m)D: 15.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 0.77 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.85 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 3.72000 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (rn/s) 0 : 8.28124 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren ziin uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000000750 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s)O: 3.7 
Uittree snelheid rookgassen Im/s)D: 8.3 
Rookgas-temperatuur [KID : 283.0 
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KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Jaar: 2009 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 15:45:20 
datum/tijd journaal bestand: 13-11-200820:45:21 
BEREKENINGRESULTATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd v~~r zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 
6 dagen 
PM10-0verschrijdingsdagen gecorrigeerd met 3 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald: 184468 358728 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:\Stacks71\lnput\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Geneneke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2002-2010 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data v~~r het 1 e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data v~~r het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data v~~r het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd 0: 1- 1-1995 1 :00 h 
Eind datum/tijdO: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2009 

Aantal meteo-uren waarrnee gerekend is 43800 

De windraos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 184468 358729 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 
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1 (-15-15): 2371.0 5.4 3.1 111.80 29.8 
2 (15- 45): 2645.0 6.0 3.3 76.05 31.0 
3 (45- 75): 3812.0 8.7 3.8 94.35 34.5 

3.3 100.40 35.2 
3.0 185.90 32.6 
2.9 268.75 29.5 
3.9 592.85 27.2 
4.6 828.70 27.9 

4 (75-105): 2384.0 5.4 
5 (105-135): 2726.0 6.2 
6 (135-165): 2877.0 6.6 
7 (165-195): 4376.0 10.0 
8 (195-225): 6623.0 15.1 
9 (225-255): 6090.0 13.9 
10 (255-285): 4346.0 9.9 
11 (285-315): 2991.0 6.8 
12 (315-345): 2559.0 5.8 
gemiddeld/som: 43800.0 

4.8 857.60 27.9 
4.0 462.45 28.1 
3.5 192.75 26.8 
3.4 140.40 27.3 
3.9 3912.10 29.4 (zonder zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: 0: 52.0 
Bodemvochtigheid-indexD: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)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 zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten 0 1368 
Terreinruwheid receptor gebied [m]O: 0.1900 
Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m]o: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]D: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD: 

Coordinaten (x,y)D: 184391, 358753 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh)D: 1997 9 30 5 

Aantal brannen 0: 12 

.... -_ •• Brongegevens van bran 0: 

25.48516 (incl. zeezoutcorrectie) 
31.35025 (incl. zeezoutcorrectie) 

299.88376 

•• BRON PLUS GEBOUW" sial 1 luchtwasser 1 bron 1 

X-positie van de bran [m]D: 
Y-positie van de bran [m]o: 
kortste zijde gebouw [m]O: 

184371 
358742 

34.0 
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langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden) 0: 37.0 
x300rdinaat van gebouw [mID: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 5.11 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 5.12 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 7.44000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 0.37607 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001510 
Warmte output-schoorsteen [MW)D : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 7.4 
Uittree snelheid raokgassen [m/sID : 0.4 
Rookgas-temperatuur [KID: 283.0 

......... Brongegevens van bron 0: 2 

.. BRON PLUS GEBOUW" stal 1 luchtwasser 1 bron 2 

X-positie van de bron [mID: 
Y-positie van de bron [mID: 
kortste zijde gebouw [mID: 
langste zijde gebouw [mIO: 
Hoogte van het gebouw [mID: 
Orientatie gebouw [gradenl 0: 

184369 
356739 

34.0 
109.2 

5.6 
37.0 

x_coordinaat van gebouw [mID: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) 0: 5.11 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 5.12 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 7.44000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 0.37607 
Temperatuur raokgassen (K) 0 : 263.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001510 
Warmte oulput-schoorsteen [MW)D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 7.4 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 0.4 
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Rookgas-temperatuur [KID : 283.0 

..... - Brangegevens van bran 0: 3 
•• BRON PLUS GEBOUW .. stal 1 luchtwasser 1 bran 3 

X-positie van de bron [mID: 184367 
Y-positie van de bran [mID: 358736 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenl 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 164361 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 5.11 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 5.12 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 7.44000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 0.37607 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001510 
Warmte output-schoorsteen [MW)D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 7.4 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 0.4 
Rookgas-temperatuur [KID : 263.0 

......... Brongegevens van bron 0 : 4 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 1 luchtwasser 1 bron 4 

X-positie van de bran [mID: 184365 
Y-positie van de bron [m)D: 358734 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden) 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184361 
y_coordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 5.11 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 5.12 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 7.44000 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 0.37607 
Temperatuur raokgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sj D: 7.4 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD : 0.4 
Rookgas-temperatuur [1<]0: 283.0 

••• ~-. Brangegevens van bran 0: 5 

0.000001510 

•• BRON PLUS GEBOUW ~ stal 2 luchtwasser 1 bran 1 

X-positie van de bran [mjD: 184396 
Y-positie van de bran [mjD: 358708 
kortste zijde gebouw [mjD : 34.0 
langste zijde gebouw [mjD : 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mjD: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 5.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 5.01 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 7.13000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 0.37643 
Temperatuur raokgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001440 
Warmte output-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 7.1 
Uittr~e snelheid raokgassen [m/sjD: 0.4 
Rookgas-temperatuur [1<]0 : 283.0 

.... . ..,.. Brongegevens van bran D: 6 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 2 luchtwasser 1 bran 2 

X-positie van de bran [mID: 
Y-positie van de bran [mjD : 
kortste zijde gebouw [mjD : 

184394 
358705 

34.0 
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langste zijde gebouw [mjD: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0 : 37.0 
x_coordinaatvan gebouw [mjD: 184386 
Lcoordinaal van gebouw [mjD: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 5.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top) D: 5.01 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 7.13000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 0.37643 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001440 
Warmte output-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 7.1 
Uitlree snelheid raokgassen [m/sjD: 0.4 
Rookgas-temperatuur [1<]0: 283.0 

.~ • ..,. Brangegevens van bran 0: 7 
•• BRON PLUS GEBOUW ~ stal 2 luchtwasser 1 bran 3 

X-positie van de bran [mjD: 184392 
Y-positie van de bron [mjD : 358702 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mjD: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 5.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 5.01 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 7.13000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 0.37643 
Temperatuur raokgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001440 
Warmte output-schoorsteen [MWlO: 0.0 
Rookgasdebiet[normaal m3/s]D: 7.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD: 0.4 
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Rookgas-temperatuur [K]ll: 283.0 

......... Brongegevens van bron 0: 8 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal 2 luchtwasser 1 bron 4 

X-positie van de bron [mjD: 184390 
Y-positie van de bron [mjo: 358700 
kortste zijde gebouw [mjo: 34.0 
langste zijde gebouw [mjD: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjO: 5.6 
Orientatie gebouw !gradenj 0 : 37.0 
x_coordinaatvan gebouw [mjO: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mjO: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]O: 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 5.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 5.01 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 7.13000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 0.37643 
Temperatuur rookgassen (K) ll: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg Is) 0.000001440 
Warmte output-schoorsteen [MW]O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjO: 7.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjO: 0.4 
Rookgas-temperatuur [K]O: 283 .0 

.~ ...... Brongegevens van bron 0: 9 
•• BRON PLUS GEBOUW .. stal 3 luchtwasser 1 bron 1 

X-positie van de bron [mjO: 184421 
Y-positie van de bron [mjD: 358675 
kortste zijde gebouw [mjO: 34.0 
langste zijde gebouw [mjO: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjO : 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjO: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mjO: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjO: 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)o : 5.11 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 5.12 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 7.44000 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 0.37607 
Temperatuur rookgassen (K) [I: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) fl: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 7.4 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjo : 0.4 
Rookgas-temperatuur [K] 0: 283.0 

......... Brongegevens van bron 0 : 10 

0.000001510 

•• BRON PLUS GEBOUW .. stal 3 luchtwasser 1 bron 2 

X-positie van de bron [mjo: 184419 
Y-positie van de bron [mjo : 358672 
kortste zijde gebouw [mjO: 34.0 
langste zijde gebouw [mjO: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjo: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjo: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mjo: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjo: 2.5 
Inw.schoorsteendiameter (top)O: 5.11 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 5.12 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 7.44000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 0.37607 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) fJ: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > D) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001510 
Warmte output-schoorsteen [MW]o : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjo : 7.4 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjo: 0.4 
Rookgas-temperatuur [1<]0: 283.0 

......... Brongegevens van bran 0 : 11 
•• BRON PLUS GEBOUW .. stal 3 luchtwasser 1 bron 3 

X-positie van de bron [mjo: 
Y-pasitie van de bron [mjO : 
kortste zijde gebouw [mjO: 

184417 
358669 

34.0 
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langste zijde gebouw [mj O: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjO : 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mj[l : 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mjO : 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mj D: 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 5.11 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 5.12 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 7.44000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 0.37607 
Temperatuur rookgassen (KJ 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001510 
Wanmte output-schoorsteen [MIN]O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjO : 7.4 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]o : 0.4 
Rookgas-temperatuur [1<] 0 : 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron 0: 12 

•• BRON PLUS GEBOUW •• stal 3 luchtwasser 1 bron 4 

X-positie van de bran [mjO: 184415 
Y-positie van de bron [mjO: 358667 
kortste zijde gebouw [mjO: 34.0 
langste zijde gebouw [mjO: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjO : 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj [J : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjO : 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mjO : 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjO : 2.5 
In\/l. schoorsteendiameter (top)O: 5.11 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 5.12 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 7.44000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 0.37607 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001510 
Wanmte output-schoorsteen [MIN]O: 0.0 
Rookgasdebiet[normaal m3/sjO: 7.4 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjO : 0.4 
Rookgas-temperatuur [1<] 0: 283 .0 
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KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Jaar: 2010 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 20:45:49 
datumltijd joumaal bestand: 14-11-2008 1 :39:12 
BEREKENINGRESUL TATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd v~~r zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 
6 dagen 
PM1 O-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met 1 voor harrnonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De localie waarop de meteo is bepaald: 184493 358728 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:\Stacks71\lnput\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met 2010 achtergrond GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datum/tijd 0: 1- 1-1995 1 :00 h 
Eind datumltijdO: 31-12-199924:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2010 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 184493 358729 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 
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1 (-15-15): 2371 .0 5.4 
2 (15- 45): 2645.0 6.0 
3 (45- 75): 3812.0 8.7 

3.1 111 .80 29.2 
3.3 76.05 31 .8 
3.8 94.35 36.5 
3.3 100.40 38.2 
3.0 185.90 33.5 
2.9 268.75 29.2 
3.9 592.85 25.4 
4.6 828.70 26.5 
4.8 857.55 26.9 
4.0 462.50 26.0 
3.5 192.75 24.7 
3.4 140.40 25.4 

4 (75-105): 2384.0 5.4 
5 (1 \>5-135): 2726.0 6.2 
6 (135-165): 2876.0 6.6 
7 (165-195): 4377.0 10.0 
8 (195-225): 6624.0 15.1 
9 (225-255): 6088.0 13.9 
10 (255-285): 4347.0 9.9 
11 (285-315): 2991.0 6.8 
12 (315-345): 2559.0 5.8 
gemiddeld/som: 43800.0 3.9 3912.10 28.8 (zonder zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: D: 5.0 
breedtegraad: D: 52.0 
Bodemvochtigheid-indexD: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)O: 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 D 1332 
Terreinruwheid receptor gebied [mjD : 0.1900 
Terrelnruwheid [mj op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoagie berekende concentraties [mID: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]D: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD: 

Coordinaten (X,y)D: 184391, 358753 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh)D: 1997 9 30 5 

Aantal bronnen D: 12 

••• ....-•• Brongegevens van bron 0 : 1 

24.88256 (incl. zeezoutcorrectie) 
30.75067 (incl. zeezoutcorrectie) 

331.73698 

•• BRON PLUS GEBOUW·· stal 1 luchtwasser 1 bron 1 

X-posilie van de bron [mID: 
Y-positie van de bron [mID: 
kortste zijde gebouw [mjD: 

184371 
358742 

34.0 
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langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 5.11 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 5.12 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 7.44000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 0.37607 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) []: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001510 
Wannte output-schoorsteen [MW]O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 7.4 
Uittree snelheid rookgassen [m/S]D: 0.4 
Rookgas-temperatuur [KID: 283.0 

........ - Brongegevens van bron 0: 2 

.. BRON PLUS GEBOUW .. stal1 luchtwasser 1 bron 2 

X-positie van de bron [mID: 184369 
Y-positie van de bron [mID: 358739 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogle van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoagte (tov maaiveld) [mJD: 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 5.11 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 5.12 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 7.44000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 0.37607 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001510 
Wannte output-schoorsteen [MW]O: 0.0 
Rookgasdebiet [nonnaal m3/s]D: 7.4 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]D: 0.4 
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Rooi<gas-temperatuur [1<)0 : 283.0 

*** ••• *** Brangegevens van bran 0: 3 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 1 luchtwasser 1 bron 3 

X-positie van de bran [mjO : 184367 
Y-positie van de bran [mjO: 358736 
kortste zijde gebouw [mjO: 34.0 
langste zijde gebouw [mjD: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjO: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mjO: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD : 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)o : 5.11 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 5.12 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 7.44000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuroo (m/s) 0: 0.37607 
Temperatuur rookgassen (K) U: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW]O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjO: 7.4 
Uittree snelheid raoi<gassen [m/sjD: 0.4 
Rookgas-temperatuur [1<) 0 : 283.0 

-_ •••• Brangegevens van bron 0 : 4 

0.000001510 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal1 luchtwasser 1 bran 4 

X-positie van de bron [mjo : 184365 
Y-positie van de bran [mjo: 358734 
kortste zijde gebouw [mjD : 34.0 
langste zijde gebouw [mjo: 109.2 
Hoagte van het gebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjO: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mjo: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) O: 5.11 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 5.12 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 7.44000 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 0.37607 
Temperatuur rooi<gassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) n : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001510 
Warmte output-schoorsteen [MW]D : 0.0 
Rooi<gasdebiet [normaal m3/sjD: 7.4 
Uittree snelheid raokgassen [m/sjD: 0.4 
Rooi<gas-temperatuur [1<)0: 283.0 

........... Brangegevens van bran 0 : 5 

.. BRON PLUS GEBOUW ** stal 2 luchtwasser 1 bron 1 

X-positie van de bran [mjO: 184396 
Y-positie van de bron [mjD: 358708 
kortste zijde gebouw [mjD: 34.0 
langste zijde gebouw [mj D: 109.2 
Hoogte van het gebouw [m] D: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0 : 37 .0 
x_coordinaat van gebouw [mjO: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [m]D: 358722 
Schoorsteenhoagte (tov maaiveld) [m]o: 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)o: 5.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 5.01 
Gem. volumefiux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 7.13000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 0.37643 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) n: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0 .000001440 

Warmte output-schoorsteen [MW]O : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjO: 7.1 
Uittree snelheid raokgassen [m/sjD: 0.4 
Rookgas-temperatuur [KjO: 283.0 

•• _ •••• Brangegevens van bron 0 : 6 

•• BRON PLUS GEBOUW - stal21uchtwasser 1 bran 2 

X-positie van de bran [mjD: 
Y-positie van de bran [m]o: 
kortste zijde gebouw [mjo: 

184394 
358705 

34.0 
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langste zijde gebouw [mID: 
Hoogte van het gebouw [mID: 
Orientatie gebouw [gradenl 0 : 

109.2 
5.6 

37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 5.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 5.01 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 7.13000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (rnJs) 0 : 0.37643 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren : 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001440 
Warmte output-schoorsteen [MWjD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s]O: 7.1 
Uiltree snelheid rookgassen [m/sjD: 0.4 
Rookgas-temperatuur [1<]0 : 283.0 

••••••••• Brongegevens van bron 0: 7 
•• BRON PLUS GEBOUW •• sial 2 luchtwasser 1 bron 3 

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: 
Orientatie gebouw [graden] 0 : 

184392 
358702 

34.0 
109.2 

5.6 
37.0 

x_coordinaat van gebouw [mID: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m)D: 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 5.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 5.01 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 7.13000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 0.37643 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem . .warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001440 
Warmte output-schoorsteen [MWjD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s)D: 7.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s)D: 0.4 
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Rookgas-temperatuur [1<]0: 283.0 

......... Brongegevens van bron lJ : 8 
•• BRON PLUS GEBOUW .. stal 2 luchtwasser 1 bron 4 

X-positie van de bron [mID: 184390 
Y-positie van de bron [mID: 358700 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID : 5.6 
Orientatie gebouw [graden) 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [m)D: 184386 
y-coordinaat van gebouw [m)D: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mJ D: 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 5.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D : 5.01 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 7.13000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 0.37643 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001440 
Warmte output-schoorsteen [MWjD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s)D: 7.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s)D: 0.4 
Rookgas-temperatuur [1<]0 : 283.0 

......... Brongegevens van bron 0: 9 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 3 luchtwasser 1 bron 1 

X-positie van de bron [mjD: 
Y-positie van de bron [m)D: 
kortste zijde gebouw [mjD: 
langste zijde gebouw [mjD: 
Hoogte van het gebouw [mjD : 

184421 
358675 

34.0 
109.2 

5.6 

Orientatie gebouw [gradenl 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 184411 
y-coordinaat van gebouw [mjD : 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 5.11 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 5.12 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 7.44000 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 0.37607 
Temperatuur raokgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie ". 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001510 
Warmte output-schoorsteen [MW)O : 0.0 
Rookgasdebiet[normaal m3/slD: 7.4 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD: 0.4 
Rookgas-temperatuur [K]O: 283.0 

• .., ...... Brangegevens van bron 0: 10 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 3 luchtwasser 1 bran 2 

X-positie van de bron [mID: 184419 
Y-positie van de bron [mID: 358672 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] lJ: 37.0 
x_coordinaatvan gebouw [mID: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID : 2.5 
Inw" schoorsteendiameter (top)D: 5.11 
Uitw" schoorsteendiameter (top)D: 5.12 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 7.44000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 0.37607 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001510 
Warmte output-schoorsteen [MW)D: 0"0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 7.4 
Uittree snelheid raokgassen [m/s]D: 0.4 
Rookgas-temperatuur [K]D : 283.0 

***-* Brangegevens van bran 0: 11 
•• BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 luchtwasser 1 bran 3 

X-positie van de bran [m]D: 
Y-positie van de bran [mID: 
kortste zijde gebouw [mjD: 

184417 
358669 

34.0 
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langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [m]O: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] D: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mI D: 2"5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 5.11 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 5.12 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) [J : 7.44000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) L1 : 0.37607 
Temperatuur raokgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001510 
Warmte output-schoorsteen [MW)D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 7.4 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD: 0.4 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

..... *- Brangegevens van bran 0: 12 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 3 luchtwasser 1 bran 4 

X-positie van de bran [mID: 184415 
Y-positie van de bron [mID: 358667 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5"6 
Orientatie gebouw [graden] 0: 37.0 
x_coordinaatvan gebouw [mjD: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [m]o : 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (top) o: 5"" 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 5.12 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) Cl : 7.44000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 0"37607 
Temperatuur raokgassen (K) D: 283"00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001510 
Warmte output-schoorsteen [MW]D : 0"0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slD: 7.4 
Uittree snelheid raokgassen [m/sjO: 0.4 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 
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KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Jaar: 2020 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 1 :39:38 
datumftijd journaal bestand: 14-11-20086:44:39 
BEREKENINGRESUL TATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ugfm3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 
6 dagen 
PM1 O-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met 0 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald: 184442 358677 
V~~r neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:\Stacks71\lnput\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergronclconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met 2020 achtergrond GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1 e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
iclentificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datumltijdD: 1- 1-1995 1 :00 h 
Eind datumftijdO: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2020 

Aantal meteo-uren waarrnee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 184442 358678 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ugfm3) 
sektor(van-tot) UTen % ws neerslag(mm) FIJN STOF 
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1 (-15-15): 2371.0 5.4 3.1 111 .80 26.9 

2 (15- 45): 2645.0 6.0 3.3 76.05 29.4 
3 (45- 75): 3812.0 8.7 3.8 94.35 33.7 

3 .3 100.40 35.3 
3.0 185.90 31.0 
2.9 268.75 27.0 
3.9 592.85 23.5 
4.6 828.70 24.5 
4.8 857.55 24.8 
4.0 462.50 24.0 
3.5 192.75 22.8 
3.4 140.40 23.5 

4 (75-105): 2384.0 5.4 
5 (105-135): 2726.0 6.2 
6 (135-165): 2877.0 6.6 
7 (165-195): 4376.0 10.0 
8 (195-225): 6624 .0 15.1 
9 (225-255): 6088.0 13.9 
10 (255-285): 4347.0 9.9 
11 (285-315): 2991.0 6.8 
12 (315-345): 2559.0 5.8 
gemiddeldfsom: 43800.0 3.9 3912.10 26.6 (zonder zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: 0: 5.0 

breecltegraad: 0: 52.0 
Bodemvochtigheid-indexO: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)O: 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 0 1406 
Terreinruwheid receptorgebied (m1D: 0.1900 
Terreinruwheid [m1 op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [m10: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ugfm3jD: 

hoogste gem. concentratiewaarde in het gridO: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksO: 

Coordinaten (x,y)O : 184391, 358753 
Datumftijd (Yy,mm,dd.hh)D : 1997 9 30 5 

Aantal bronnen D: 12 

........... Brongegevens van bron D: 

22.61497 (incl. zeezoutcorrectie) 
28.55034 (incl. zeezoutcorrectie) 

322.43217 

•• BRON PLUS GEBOUW .... stal 1 luchtwasser 1 bron 1 

X-positie van de bron [mID: 
Y-positie van de bron [mID: 
kortste zijde gebouw [mID: 

184371 
358742 

34.0 
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langsle zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] D: 37 .0 
x_cocirdinaat van gebouw [mID: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD : 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (tOP)D : 5.11 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 5.12 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 7.44000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 0.37607 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemidpelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 7.4 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]D: 0.4 
Rookgas-temperaluur [K]O: 283.0 

.... _* Brongegevens van bron 0: 2 

0.000001510 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal 1 luchtwasser 1 bron 2 

X-positie van de bron [mjD : 184369 
Y-positie van de bron [mID : 358739 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mICl : 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID : 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mjD: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 5.11 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 5.12 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 7.44000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 0.37607 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283 .00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001510 
Warmte output-schoorsteen [MWlO: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 7.4 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD: 0.4 
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Rookgas-Iemperatuur [1<] 0: 283.0 

xxx-x ••• Brangegevens van bran 0: 3 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal 1 luchtwasser 1 bron 3 

X-positie van de bron [mI D: 184367 
Y -positie van de bran [mjD: 358736 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID : 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID : 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184361 
y_coordinaat van gebouw [mI D: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 2.5 
Inw. schoorsleendiameter (top)D: 5.11 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D : 5.12 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 7.44000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) 0 : 0.37607 
Temperatuur raokgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001510 
Warmte output-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 7.4 
Uittree snelheid rookgassen [m/s]D: 0.4 
Rookgas-temperatuur [K]D: 283.0 

... _-* Brongegevens van bron D: 4 
•• BRON PLUS GEBOUW .. stal 1 luchtwasser 1 bron 4 

X-positie van de bron [mID : 184365 
Y-positie van de bron [mID: 358734 
kortste zijde gebouw [mjD: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogle van het gebouw [mID : 5.6 
Orientatie gebouw [graden] 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184361 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358755 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 5.11 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D : 5.12 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 7.44000 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 0.37607 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001510 
Warmte output-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sI0: 7.4 
Uittree snelheid rookgassen [m/sICI : 0.4 
Rookgas-temperatuur [KjO: 283.0 

._ •• _ •• Brongegevens van bron D: 5 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal 2 luchtwasser 1 bron 1 

X-positie van de bron [mID: 184396 
Y-positie van de bron [mID : 358708 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID : 5.6 
Orientatie gebouw [gradenl D: 37.0 
x300rdinaat van gebouw [mID: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 5.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 5.01 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 7.13000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) D: 0.37643 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001440 
Warmte output-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 7.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD: 0.4 
Rookgas-temperatuur [KjD : 283.0 

........... Brongegevens van bron D: 6 

.. BRON PLUS GEBOUW •• stal 2 luchtwasser 1 bron 2 

X-positie van de bron [mID: 
Y-positie van de bron [mjD : 
kortste zijde gebouw [mID : 

184394 
358705 

34.0 

FiJn stofvan Rooij Hunnissenstraat ongenummerd 
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langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenl D: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)o: 5.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 5.01 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 7.13000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) 0: 0.37643 
Temperatuur rookgassen (K) D: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001440 
Warmte output-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 7.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 0.4 
Rookgas-temperatuur [KjD: 283.0 

... ** .... Brongegevens van bron D: 7 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 2 luchtwasser 1 bron 3 

X-positie van de bron [mj D: 184392 
Y-positie van de bron [mID: 358702 
kortste zijde gebouw [mID: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358722 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 5.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 5.01 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 7.13000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 0.37643 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001440 
Warmte output-schoorsteen [MW}O : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 7.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sID: 0.4 
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Rookgas-temperatuur [1<)0: 283.0 

......... Brongegevens van bron 0: 8 

•• BRON PLUS GEBOUW" stal 2 luchtwasser 1 bron 4 

X-positie van de bron [mj D: 184390 
Y-positie van de bron [mjD : 358700 
kortste zijde gebouw [mjD: 34.0 
langste zijde gebouw [mjD : 109.2 
Hoogle van hel gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mj D: 184386 
Lcoordinaat van gebouw [mjD: 358722 
Schoorsteenhoogle (tov maaiveld) [mjD : 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 5.00 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 5.01 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 7.13000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 0.37643 
Temperatuur roakgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001440 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 7.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD: 0.4 
Rookgas-temperatuur [1<)0: 283.0 

..... .... Brongegevens van bron 0: 9 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 3 luchtwasser 1 bron 1 

X-positie van de bron [mjD: 184421 
Y-positie van de bran [mjD : 358675 
kortste zijde gebouw [mjD: 34.0 
langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [mjD: 5.6 
Orientatie gebouw [graden] 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184411 
L coordinaat van gebouw [mID: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID : 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 5.11 
Uitw.,schoorsteendiameter (top)D: 5.12 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 7.44000 

Fijn stof van Rooij Hunnissenstraat ongenummerd 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) 0: 0.37607 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001510 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 7.4 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD: 0.4 
Rookgas-temperatuur [1<)0 : 283.0 

......... Brongegevens van bron 0 : 10 
•• BRON PLUS GEBOUW ** stal 3 luchtwasser 1 bron 2 

X-positie van de bron [mjD: 184419 
Y-positie van de bron [mjD: 358672 
kortste zijde gebouw [mID : 34.0 
langste zijde gebouw [mj D: 109.2 
Hoagte van het gebouw [mID: 5.6 
Orientatie gebouw [gradenj 0 : 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD : 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mjD : 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 2.5 
lnw. schoorsteendiameter (top)D: 5.11 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 5.12 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 7.44000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 0.37607 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001510 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 7.4 
Uittree snelheid rookgassen [m/sjD : 0.4 
Rookgas-temperatuur [1<)0: 283.0 

......... Brongegevens van bron 0: 11 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 3 luchtwasser 1 bron 3 

X-positie van de bron [mID: 
Y-positie van de bron [mID: 
kortste zijde gebouw [mID: 

184417 
358669 

34.0 
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langste zijde gebouw [mID: 109.2 
Hoogte van het gebouw [m]o : 5.6 
Orientatie gebouw [graden] D: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mID: 184411 
Lcoordinaat van gebouw [mID: 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m)D: 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)D : 5.11 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D : 5.12 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 7.44000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) D: 0.37607 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001510 
Warmte output-schoorsteen [MW]O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 7.4 
Uittree snelheid rookgassen [m/s)O : 0.4 
Rookgas-temperatuur [KjD : 283.0 

.... - Brongegevens van bron D: 12 
•• BRON PLUS GEBOUW" stal 3 luchtwasser 1 bran 4 

X-positie van de bron [mID : 184415 
Y -positie van de bron [m) D: 358667 
kortste zijde gebouw [m)D: 34.0 
langste zijde gebouw [m)D: 109.2 
Hoogte van het gebouw [m)D: 5.6 
Orienlatie gebouw [graden) 0: 37.0 
x_coordinaat van gebouw [mjD: 184411 
Lcoordinaatvan gebouw [m)D : 358688 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 2.5 
Inw. schoorsteendiameter (top)O: 5.11 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D : 5.12 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0: 7.44000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) 0 : 0.37607 
Temperatuur rookgassen (K) 0: 283.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.00 
Aantal bedrijfsuren: 43800 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000001510 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sjD: 7.4 
Uittree snelheid rookgassen [mls] 0 : 0.4 
Rookgas-temperatuur [KjD: 283.0 

Fijn stof van Rooij Hunnissenstraat ongenummerd 
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KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Jaar:2009 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 9:23:07 
datumltijd joumaal bestand: 14-11-2008 9:30:48 
BEREKENINGRESUL TATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM 10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 
6 dagen 
PM1 O-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met 3 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald: 184417 358600 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:\Stacks71\lnput\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2002-2010 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het le jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data v~~r het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
StartdatumltijdD: 1-1-1995 1:00 h 
Eind datumltijdo: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2009 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 184417 358601 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 
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1 (-15-15): 2371.0 5.4 
2 (15- 45): 2645.0 6.0 
3 (45- 75): 3812.0 8.7 

3.1 111.80 29.8 
3,3 76.05 31 .0 
3.8 94.35 34.5 
3.3 100.40 35.2 
3.0 185.90 32.6 
2.9 268.75 29.5 
3.9 592.85 27.2 
4.6 B2B.70 27.9 
4.8 B57.55 27.9 
4.0 462.40 2B.1 
3.5 192.85 26,8 
3.4 140.40 27 .3 

4 (75-105): 2384.0 5.4 
5 (105-135): 2725.0 6.2 
6 (135-165): 2877.0 6.6 
7 (165-195): 4377.0 10.0 
8 (195-225): 6624.0 15.1 
9 (225-255) : 6088.0 13.9 
10 (255-285): 4346.0 9.9 
11 (285-315): 2992.0 6.8 
12 (315-345): 2559 .0 5.8 
gemiddeld/som: 43800.0 3.9 3912.10 29.4 (zonder zeezoutcorrectie) 

lengtegraad: 0: 5.0 
breedtegraad: 0: 52.0 
Bodemvochtigheid-indexo : 1.00 
Albedo (bodemweer1<aatsingscoefficient) O: 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 0 600 
Terreinruwheid receptor gebied [mlD: 0.1900 
Terreinruwheid [ml op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogle berekende concentraties [mlo: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3lD : 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridO: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksO: 

Coordinaten (x,y)D: 183830, 357988 
Datumltijd (yy,mm,dd,hh)D: 1998 1 3 23 

Aantal bronnen D: 3 

......... Brongegevens van bron D: 

25.88644 (incl. zeezoutcorrectie) 
27.10036 (incl. zeezoutcorrectie) 

164.71521 

•• PUNTBRON •• inrit puntbron 1 intern verkeer 

X-positie van de bron [ml D: 184347 
Y-positie van de bron [mlD: 358648 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjD: 1.0 
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Inw. schoorsteendiameter (top)o : 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.21 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 0.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 3.76608 
Temperatuur rookgassen (K) D: 323,00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.01 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren : (kg/s) 0.000005860 
Warmte output-schoorsteen [MWJO : 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sl0 : 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/slD: 3.8 
Rookgas-temperatuur [KJo: 323.0 

•• -~ Brongegevens van bron 0: 2 
•• PUNTBRON •• puntbron 2 

X-positie van de bron [mlD: 184384 
Y-positie van de bron [mjo: 358714 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml D: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0,20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)o: 0.21 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 0.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 3.76608 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.01 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000005860 
Warmte output-schoorsteen [MW]O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/slD: 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [mlslO : 3.8 
Rookgas-Iemperatuur [KJO : 323.0 

.**** •• ** Brongegevens van bron D: 3 

.. PUNTBRON •• puntbron 3 

X-positie van de bron [mlD: 184443 
Y-positie van de bron [mlo : 358648 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [ml D: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.21 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 0.10000 
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Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 3.76608 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.01 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000005860 
Warmte output-schoorsteen [MWjD: 0.0 
Rookgasdebiet [nonnaal m3/s)o: 0.1 
Uitlree snelheid rookgassen [m/s)O : 3.8 
Rookgas-temperatuur [KID: 323.0 

Fijn stofvan Rooij Hunnissenstraat ongenummerd 
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KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Jaar: 2010 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 9:31 :07 
datumltijd joumaal bestand: 14-11-2008 9:37:23 
BEREKENINGRESULTATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoutbijdrage met 
6 dagen 
PM1 O-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met -1 voor hannonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald : 184468 358575 
V~~r neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:IStacks71I1nputlemis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met 2010 achtergrond GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data v~~r het 1e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend . 

Doorgerekende (meteo)periode 
Start datumltijdD: 1-1-1995 1:00 h 
Eind datumltijdO: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2010 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 184468 358576 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 



Fijn stofvan Rooij Hunnissenstraat ongenummerd 

Intern verkeer 2010 

1 (-15-15): 2370.0 5.4 3.1 111.80 29.2 
2 (15- 45): 2645.0 6.0 3.3 76.05 31.8 
3 (45- 75): 3811.0 8.7 3.8 94.35 36.5 
4 (75-105): 2384.0 5.4 3.3 100.40 38.2 
5 (105-135): 2726.0 6.2 3.0 185.90 33.6 
6 (135-165): 2877.0 6.6 2.9 268.75 29.2 
7 (165-195): 4377.0 10.0 3.9 592.85 25.4 
8 (195-225): 6624.0 15.1 4.6 828.70 26 .5 
9 (225-255): 6088.0 13.9 4.8 857.55 26.9 
10 (255-285): 4345.0 9.9 4.0 462.40 26.0 
11 (285-315): 2994.0 6.8 3.5 192.85 24.7 
12 (315-345): 2559.0 5.8 3.4 140.40 25.4 
gemiddeld/sam: 43800.0 3.9 3912.10 28.8 (zander zeezautcorreclie) 

lengtegraad: D: 5.0 
breedtegraad: []: 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 zijn! (Iaatste regel in percentielbestand) 

Aantal receptorpunten D 528 
Terreinruwheid receptor gebied [mID: 0.1900 
Terreinruwheid [ml op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [mID: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3ID : 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD: 

Coordinaten (x,y)O: 183881, 358039 
Datum/tijd (YY,mm,dd,hh)D: 1998 1 3 23 

Aantal bronnen 0: 3 

......... Brongegevens van bron D: 

25.41160 (inc\. zeezoutcorrectie) 
26.41270 (inc\. zeezoutcorrectie) 

234.32671 

•• PUNTBRON •• inri! puntbron 1 intern verkeer 

X-positie van de bron [mID: 184347 
Y-positie van de bron [mID: 358648 
Schoarsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 1.0 

Fijn stof van Rooij Hunnissenstraat ongenummerd 

Intern verkeer 2010 

Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.21 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 0.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 3.76608 
Temperatuur rookgassen (K) D: 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0: 0.01 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000005120 
Warmte output-schoorsteen [MWlD: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/sID: 0.1 
Uittree snelheid roakgassen [m/sID: 3.8 
Raakgas-temperatuur [KlCI : 323.0 

••• -~ Brongegevens van bron 0: 2 
•• PUNTBRON •• puntbron 2 

X-positie van de bron [mID: 184384 
Y-positie van de bron [mID: 358714 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.21 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 0.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (mls) 0: 3.76608 
Temperatuur rookgassen (K) D: 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) D: 0.01 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000005120 
Warmte output-schoorsteen [MW]D: 0.0 
Raokgasdebiet [normaal m3/sID: 0.1 
Uittree snelheid roakgassen [m/sID: 3.8 
Raokgas-temperatuur [KID: 323.0 

......... Brongegevens van bron 0 : 3 
•• PUNTBRON •• puntbron 3 

X-positie van de bron [mID: 184443 
Y-positie van de bran [mID: 358648 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D : 0.21 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 0.10000 



Fijn stot van Rooij Hunnissenstraat ongenummerd 

Intern verkeer 2010 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0: 3.76608 
Temperatuur rookgassen (K) 0 : 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.01 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000005120 
Warmte output-schoorsteen [MW]O: 0.0 
Rookgasdebiet [normaal m3/s)D: 0.1 
Uittree snelheid rookgassen [m/s)D : 3.8 
Rookgas-temperatuur [KID: 323.0 

Fijn stof van Rooij Hunnissenstraat ongenummerd 

Intern verkeer 2020 

KEMA STACKS+ VERSIE 2008.1 
Release 27 aug 2008 

Jaar:2020 

Stof-identificatie: FIJN STOF 

starttijd: 9:37:43 
datum/tijd journaal bestand: 14-11-20089:44:29 
BEREKENINGRESUL TATEN 

jaargemiddelde is gecorrigeerd voor zeezout met: 3 ug/m3 
en aantal daggemiddelde overschrijdingen PM10 zijn gecorrigeerd voor zeezoulbijdrage met 
6 dagen 
PM10-0verschrijdingsdagen gecorrigeerd met 3 voor harmonisatie met CAR 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
De locatie waarop de meteo is bepaald: 184468 358549 
Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 
opgegeven emissie-bestand K:\Stack.s71\lnput\emis.dat 
Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
Er is gerekend met geinterpoleerde achtergrond GCN-waarden 2002-2010 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 
identificatie van GCN-data voor het 1 e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 18-02-06 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 18-02-08 van 1.0 
GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

Doorgerekende (meteo)periode 
Startdatum/tijdD: 1-1-1995 1:00 h 
Eind datumltijdD: 31-12-1999 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar: 2009 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is 43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-Iokatie 
met coordinaten: 184468 358550 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 
sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) FIJN STOF 



Fijn stafvan Raaij Hunnissenstraat angenummerd 

Intern verkeer 2020 

1 (-15- 15): 2370.0 5.4 3.1 111.80 29.8 
2 (15- 45): 2645.0 6.0 3.3 76.05 31.0 
3 (45- 75): 3812.0 8.7 3.8 94.35 34.5 

3.3 100.40 35.2 
3.0 185.90 32.6 
2.9 268.75 29.5 
3.9 592.85 27.2 
4.6 828.75 27.9 
4.8 857.50 27.9 
4.0 462.40 28.1 
3.5 192.85 26.8 
3.4 140.40 27.2 

4 ("75-105): 2383.0 5.4 
5 (105-135): 2726.0 6.2 
6 (135-165) : 2877.0 6.6 
7 (165-195): 4377.0 10.0 
8 (195-225): 6624.0 15.1 
9 (225-255): 6087.0 13.9 
10 (255-285): 4346.0 9.9 
11 (285-315): 2994.0 6.8 
12 (315-345): 2559.0 5.8 
gemiddeld/som: 43800.0 3.9 3912.10 29.4 (zander zeezoutcorreGtie) 

lengtegraad: 0 : 5.0 
breedtegraad: 0: 52.0 
Bodemvochtigheid-indexO: 1.00 
Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)o : 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 0 552 
Terreinruwheid receptor gebied [mID: 0.1900 
Terreinruwheid [ml op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
Hoogte berekende concentraties [mID: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug(m3jD: 
hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD : 

Coordinaten (x,y)D : 183881 , 357988 
Datumltijd (YY,mm,dd,hh)D: 1998 1 3 23 

Aanlal bronnen D: 3 

._. Brangegevens van bran 0 : 

25.92488 (inci. zeezoutcorrectie) 
26.59147 (inci. zeezoutcorrectie) 

164.71521 

•• PUNTBRON ** inri! puntbron 1 intern verkeer 

X-positie van de bron [mjo: 184347 
Y-positie van de bran [mjD: 358648 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mjo: 1.0 

Fijn stof van Rooij Hunnissenstraat ongenummerd 

Intern verkeer 2020 

Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.21 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 0.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) 0 : 3.76608 
Temperatuur raokgassen (K) 0 : 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.01 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 
Warmte output-schoorsteen [MW)D: 0.0 
Rookgasdebiet[normaal m3(s10: 0.1 
Uittree snelheid raokgassen [m(sIO: 3.8 
Rookgas-temperatuur [1<]0: 323.0 

.......... Brongegevens van bran 0 : 2 
•• PUNTBRON •• puntbran 2 

X-positie van de bron [mID: 184384 
Y-positie van de bron [m]o: 358714 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 1.0 
Inw. schoorsteendiame!er (top)D: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.21 

0.000001600 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) D: 0.10000 
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) D: 3.76608 
Temperatuur raokgassen (K) D: 323.00 
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0 : 0.01 
Aantal bedrijfsuren: 31296 
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg(s) 0.000001600 
Warmte output-schoorsteen [MW)D: 0.0 
Rookgasdebiet [normaa\ m3/sjD: 0.1 
Uittree snelheid raokgassen [m(sID : 3.8 
Rookgas-temperatuur [1<]0: 323.0 

......... Brongegevens van bron 0: 3 
•• PUNTBRON •• puntbran 3 

X-positie van de bron [mID: 184443 
Y-positie van de bron [mID: 358648 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mID: 1.0 
Inw. schoorsteendiameter (top)D: 0.20 
Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 0.21 
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3) 0 : 0.10000 





Bijlage 2 Verspreidingsmodellen aile alternatieven 

Rapportage Wet luchtkwaliteit 

Hunnissenstraat ong. , Ell 

November 2008 
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Hunnissenstraat ong, Ell 

November 2008 
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2069 
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- 3,6 

I 52 - 3,15 
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o 2069 
Scenario: Rooij Hunnissenstraat ong Ell BWL 2006.15 (bronnen) 

Hunnissenstraat ong, Ell 

November 2008 



2069 
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Scenario: Rooij Hunnissenstraat ong. Ell intern verkeer 2009 (bronnen) 

Hunnissenstraat ong, Ell 

November 2008 
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Bijlage 3 Stratenbestand en resultaten CAR II 7.0 

Rapportage Wet luchtkwaliteit 

Hunnissenstraat ong ., Ell 

November 2008 



Resultaten CAR versie 117.0 aile jaren 

!!.!!:!!l.HUMlncrnh.as Ie Ell 
Num 
V.rll1l1!' 

stratenbestand 

M~~Oloqlteho CiOr,djlio 
~esultaten inclusief 
,r:eezautcorrectie 

R.e.sullllf.-nr~jJaI~' 

UUQutc:orrectie 
~lull~hd:or.ml ... fetuto.ren 
Pot1Qn~-U:I3'$ 

Mie'dtf:wJar wilber 
lW'.laf Y~ 
~ 

1.",1 Pl:lIats 

2009 
2010 ED 
2020 E~ 

Straldn~mnd RooT JiuMbnMtlu,t Ie Ell 

Plaats Straat 
naam 

Ell !-tuAoiii.W'latraat 

fakcnur-, .... iI 
~ 

RcoU Hwulisse.asttaat 5JJ. 
MMri.rI'QO tntlOOlclool. 

6da~~ 

3 fUQlm3 

1 Straatnaam 

tiUnn!lt,",:rn1 
HunW.ss.tM1rl¥ 

.J. tNMhu.oo,lrNt 

Xlm) 

184347 

N02 (Uglrn3) 

1 X 1 Y 
Jaarg4!mlddeld . 

'8Ul7 35a64a 2. _ 
,80347 asae<a , . 

..1'64347..1_ , :s, ~_ 

Ylm) Intenslteit Fracti~ 

mvtl~tm Ih:ht 

_ ~a_ ----"2 __ O.3e. _ 

N02 (ugfrn3) N02 (uglm3) N02 (uglmJ) PM10 (uglm3) PM,. (uglm') I PM10 (uglml) PM,. (uglmJ) Benzeen (ugfrnl) Benzeen (uglm3) 

Jm II Overschrijdingen ,. Overschrijdingen Jurgemlddeld Jm # OVerschrijdlngen ., Oversc;hrfjdi~n 
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ac:hterQrond afenswaarde landrempel . achterlUClnd cuenswurde glandr.mpel 
3 0 0 26._ :10, 22 0 0.5 M ,,, a 0 2M 288 20 0 05 OS 

-'131 0 G 23.E! 2&.& ,. 0 0.5 0 ,$ 

Fractie Fractle Fraetie Weg Bomen Fractle 
middel autob. factor sta natia 

0_14 0.411 B....,.,.. 




