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Bijlage I: aanvraagformulier milieuvergunning 

m.e.r.-rapportage Mis. Heijmans Keizersberg 39 Eisendorp ROBA milieu b.v. 



WET MILIEUBEHEER 
aanvraag vergunning Agrarische sector
tevens beschrijving 
Inrichtingen- en vergunningenbesluit 

In viervoud indienen! 

ROBA Milieu B. V. 
Florijn 4 
Postbus 330 
5750 AH DEURNE 
tel. 0493 - 326030 
fax. 0493 - 311939 

Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Gernert-Bakel Datum 01-08-2007 

I Gegevens aanvrager 

Naam aanvrager 

Adres 

Postcode 

Telefoon 

Mts. Heijrnans 

Vresselseweg 21 

5491 PA 

0413-477868 

Plaats: Sint Oedenrode 

Telefax: 0413-477868 

D Verzoekt voor de hieronder omschreven inrichting [gI Verzoekt in verband met het veranderen van de inrichting of 
een vergunning inzake het van de werking daarvan, voor welke reeds een ofmeer 

D aprichten en in werking hebben vergunningen zijn verleend, een nieuwe de hieronder 
D veranderen omschreven inrichting of onderdelen daarvan waarmee die 
D veranderen van de werking verandering samenhangt omvattende, vergunning (art. 8.4) 
D tijdelijk karakterlduur van de hierander amschreven inrichting en weI vaar een termijn van D ________________________________________________________ ___ 

I Aard van de inrichting 
Hier de aard, indeling en uitvoering van de inrichting vermelden. (type bedrijfsvoering, bijv. varkensfokkerij, vleesvarkens
houderij, slachtkuikenhouderij, volle gronds tuinbouwbedrijf etc. Indeling volgens plattegrond. Met betrekking tot uitvoering een korte 
beschrijving van de hoofdkenmerken van de belangrijkste apparatuur/installaties/evt. bijzondere materialenlspeciale uitvoeringen). 

Varkensverrneerderings- en vleesvarkensbedrijf 

door d. 8c,"~. in te vullon 

Categorie SBI-code 

Plaats waar de inrichting is of zal worden opgericht 

Naam inrichting Mts. Heijrnans 

Adres Keizersberg 39 

Postcode 5424 SH Plaats: Eisendorp 

Telefoon 0413-477868 Telefax: 0413-477868 

Kadastrale ligging gerneente Gernert Sectie: C Nr(s): 3405,3406,3822,3823 

Kontaktpersoon Dhr. J. Heijrnans 

Telefoon 0413-477868 Telefax: 0413-477868 

Vraag zonodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nodig heeft voor het in bedrijf stellen van uw 
inrichting. 

Bij de aanvraag over te leggen: 
een bouwkundige plattegrondtekening in vijfvoud, schaal niet kleiner dan 1:200, doch bij voorkeur I: 1 00, de uit- en inwendige 
samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende (grens van de inrichting, ligging/indeling gebouwen, functie werkruimten, 
plaatsing apparatuur/installaties, aanduiding emissiepunten). Alswel de onmiddellijke omgeving van de inrichting binnen een straal van 
500 meter (aanlalltypcJbestemming gebouwen en terreinen) (deze tekening dateren en ondertekenen). 
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\ 1 Inrichting 

11.1 Algemene gegevens 

Aanleiding: 
Het bedrijf wil uitbreiden. 

Wijzigingen t.o.v. de rechtsgeldige vergunning: 

Aile bestaande stallen worden afgebroken. Voorts worden er drie nieuwe stallen opgericht. 

Stal1: 
Oit is een nieuw te bouwen stal voor het huisvesten van 5.474 vleesvarkens. 

Stal2: 
Oit is een nieuw te bouwen stal voor het huisvesten van 2.352 vleesvarkens en 3.060 
gespeende biggen. 

Stal3: 
Oit is een nieuw te bouwen stal voor het huisvesten van 650 dragende zeugen, 154 
opfokzeugen, 200 kraamzeugen en 4 beren. 

Emissie-armesystemen: 
Aile stallen worden voorzien van een combi-Iuchtwasser. Deze luchtwasser is bekend onder 
BWl2006.14 

Ammoniak: 
Het bedrijf ligt niet binnen 250 meter van een voor verzuringsgevoelig gebied. Het 
dichtstbijzijnde voor verzuring gevoelige gebied ligt op circa 900 meter (De Krim) en circa 950 
meter (Stichting landgoed de Groote Slink-Bunthorst) van het emissiepunt van de inrichting. 
Het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied ligt op circa 10.300 meter (Deurnese Peel). 

11.3 Werktijden (aankruisen) 

maandag tim vrijdag zaterdag Zondag 

07.00 - 19.00 uur X X X 

19.00 - 23.00 uur X X X 

23.00 - 07.00 uur X X X 
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12 Diersoort 

2.1 Situatie conform geldende vergunning( en) (per stallgebouw aangeven) 

vergund 30-11-2004, maar vervallen 
Stal Huisvestings- Diercategorie Aantal Aantal Ammoniak Geur 

systeem 

Nr. Houderijlhoktype dieren dier kgNH3 
totaal o dour/ totaal 
kg 

RAV-code plaatsen per dier NH3/jr. sec. / aantal 

dier odour 

BB 00.06.093 gespeende 
2.100 2.100 0,2 420,0 5,4 11.340,0 

D 1.1.13 biggen 
BB 00.06.093 

kraamzeugen 150 150 2,9 435,0 27,9 4.185,0 
D 1.2.14 
BB 99.11.081 guste/ dragende 

400 400 2,2 880,0 18,7 7.480,0 
D 1.3.8.2 zeugen 
BB 99.06.073 guste/ dragende 

79 79 2,2 173,8 18,7 1.477,3 
D 1.3.8.1 zeugen 
traditioneel 

beer 1 1 5,5 5,5 18,7 18,7 
D2.5 
BB 99.02.070 

opfokzeugen 100 100 1,2 120,0 17,9 1.790,0 
D 3.2.7.2.1 

TOTALEN BEDRIJF 2.034,3 26.291,0 
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2.2 De feitelijke situatie (geldende vergunningrechten) 

Vergund 10-02-1996, gerealiseerd 10-02-2000 

Stal Huisvestings- Diercategorie Aantal Aantal Ammoniak Geur 
systeem 

Nr. Houderij/hoktype dieren dier kgNH3 totaal kg Odour / totaal 

RAV-code plaatsen per dier NH3/jr. sec. / aantal 

dier odour 

Traditioneel Ouderdieren in 
12.066 12.066 0,25 3.016,5 0,18 2.171,9 

E3 opfok < 19 wkn 

TOTALEN BEDRIJF 3.016,5 2.171,9 
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2.3 De aangevraagde situatie (per stal/gebouw aangeven) 

Stal Huisvestings- Diercategorie Aantal Aantal Ammoniak Geur 
systeem 

Nr. Houderij/hoktype dieren dier kgNH3 totaal Odour / totaal 

RAV-code plaatsen per dier kg sec./ aantal 

NH3/jr. dier odour 

1 BWL 2006.14 vleesvarkens 
5.474 5.474 0,53 2.901 ,2 6,9 37.770,6 

D 3.2.15.1.2 > 0,8 m2 

2 
BWL 2006.14 vleesvarkens 

2.352 2.352 0,53 1.246,6 6,9 16.228,8 
D 3.2.15.1.2 > 0,8 m2 

2 
BWL 2006.14 gesp. biggen 

3.060 3.060 0,11 336,6 2,3 7.038,0 
D 1.1.15.1.2 > 0,35 m2 

3 
BWL 2006.14 guste/ dragende 

578 578 0,63 364,1 5,6 3.236,8 
D 1.3.12.1 zeugen 

3 BWL 2006.14 
D 3.2.15.1.2 

opfokzeugen 
> 0,8 m2 154 154 0,53 81,6 6,9 1.062,6 

3 BWL 2006.14 guste/ dragende 
72 72 0,63 45,4 5,6 403,2 

D 1.3.12.1 zeugen 
3 BWL 2006.14 

D 2.4.1 
beer 4 4 0,83 3,3 5,6 22,4 

3 BWL 2006.14 
D 1.2.17.1 

kraamzeugen 200 200 1,25 250,0 8,4 1.680,0 

TOTALEN BEDRIJF 5.228,8 67.442,4 
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13.4 Koeling 

Nr. op tekening Soort koelmiddel (specificeren) Hoeveelheid in kg Capaciteit in kW. 

6 R-290 Propaan 300 gram 2,5 

o Jaarlijkse keuring 

o Logboek aanwezig 

181 N.v.t. 

13.5 Andere stoffen of produkten 

Soort produkt max. opslag hoeveelheid Wijze van opslag en plaats Afstand tot dichtstbijzijnde 
(ton ofm3

) (nummer op tekening) woningen van derden 
Kunstmest 

Brijprodukten (nat) 360 ml inpandige opslagbunkers (S3) ± 150 mtr 

(product info zie bijlagen) het verbruik per jaar is ca. 14.500 ton 

Mengvoeder 320 ml silo (SI) ± 140 mtr 

Bijprodukten (droog) 300 m3 silo (S2) ± 140 mtr 

Bijprodukten (CCM) 2000 m3 silo (S4) ± 120 mtr 

Drijfinest 15.600 m3 Drijfmestkelders ± 80 mtr 

Spuiwater (chemisch) 150 m3 Tank (Tl) ± 150 mtr 

o N.v.t. 
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3.6 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van grondstoffen/veevoeder 
(meerfasevoedering, mineralenregistratie o.d.) 

~ Mineralenregistratie 

o N.v.t. 

13.7 Water ge(ver)bruik 

Soort water mJ/jr. 2006 mJ/jr. aanvraag Globaal gebruiksdoel 
Leidingwater nvt 500 Hygienesluis / kantine 

Grondwater nvt 15.000* D,E,F 

Oppervlaktewater 

Anders nl. .. ................ .... . 

Totaal nvt 15.500 

m3/jr. m3/jr. 
.. .. 

*Het waterverbruik IS door het gebruik van brIJvoer m het gehele bedrIJf zeer germg voor het aantal aanwezlge dleren . 

A. Percolatiewater en perssap uit de opslag van veevoeders 
B. Spoelwater van de meikapparatuur 
C. Reinigingswater melkstal en -put 
D. Drinkwater dieren 
E. Schrobwater reiniging stallen, uitloop- en laadruimten 

F. Schrobwater reiniging stallen e.a. varkenshouderij 

G. Schrobwater reiniging stallen e.a. pluimveehouderij 
H. Terugspoelwater ontijzeringsinstallatie 
1. Koelwater grondkoeling 
J. Percolatiewater en perssap uit opslag organisch afval 
K. Spoelwater uitwendige reiniging voertuigen en 

Spuitapparatuur op erf 
L. Spoelwater van inwendige reiniging spuitapparatuur op 

Perceel 
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14 Energie 

14.1 Energie-onderzoek 

IZI Bedrijfsenergieplan is toegevoegd bij de Mer-startnotitie 

o N.v.t. 

14.2 Opgesteld vermogen 

[gI elektro-motorisch vermogen 130 

o Verbrandingsmotoren vermogen 

[gI Grondwaterpomp 7.5 

kW 

kW 

kW 

o kW 

o N.v.t. 

14.3 Verwarmingsinstallaties 

Soort Nominale belasting Hoogte rookgas afvoerkanaal 
onderwaarde (m) (boven maaiveld) 

[gI c.v. aardgas 33 KW 2,5 m 

direkt gasgestookte heater KW m 

c.v. huisbrandolie KW m 

Stoomketel KW m 

elektrische verwarming KW m 

Gas-lucht verwarming KW m 

N.v.t. 

14.4 Energieverbruik 

Gebouwen jaar Dvt jaar aanvraag jaar 

elektriciteit kWh kWh kWh 

aardgas/propaan m3 m3 m3 

olie liter liter liter 

Processen jaar Dvt jaar aanvraag Jaar 

elektriciteit kWh kWh kWh 

aardgas/propaan m3 m3 m3 

dieselolie liter liter liter 

~ Zie bedriifsenergieplan 
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4.5 Maatregelen gericht op een zuinig ge(ver)bruik van energie 

o energiezuinige verlichting 

D hoog rendement centrale verwanningsketel (HR-ketel) 

D verbeterd rendement centrale verwanningsketel (VR-ketel) 

D warmtewisselaar 

D thennische isolatie (wanden, glas etc) 

D wannte-kracht-koppe1ing (WKK) 

D 
~ Zie bedriifsenergieplan 

Is Geluid 

15.1 Akoestisch rapport 

~ Akoestisch rapport is toegevoegd 

o N.v.t. 

5.2 Omschrijving (belangrijkste) geluid-/trillingsbronnen binnen de inrichting 

Ge1uid-/trillingsbron Aantal Aantal uren in bedrijftussen: 

van 07.00 19.00 23.00 u 
tot 19.00 23.00 07.00 u 

tractor 

kraan 

vrachtauto 

ventilator 

Tijden: 

- verladen van vee 

- leegzuigen mestkelders 

- ophalen van melk 

- gebruik beregeningsinstallatie 

~ Zie akoestisch rapport 

Bronvennogen 

Lw(dBA) 
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5.3 Verkeersbewegingen van en naar de inrichting 

Maximaal aantal per: Aantal aan- en afvoer-
Bewegingen tussen 

dag week maand van 07.00 19.00 23.00 u 
tot 19.00 23.00 07.00 u 

Personenauto 

Bestelauto 

Vrachtauto 

~ Zie akoestisch rapport 

5.4 Voonieningen ter beperking van geluid-/trillingshinder 

0 speciale compressorruimte 

0 dempers: 

0 omkasting: 

0 geluidswal!-muur 

0 

~ Zie akoestisch rapport 

16 Bodem 

16.1 Bodemondenoek 

o Rapport bodemonderzoek is toegevoegd 

~ N.v.t. 

16.2 Bodembeschermende maatregelen 

~ lekbak bij mengtank en zuurvat 

~ vloeistotkerende vloer welke bestand is tegen de gebruikte stoffen bij was / spoelplaatsen 

o 

o N.v.t. 
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/7 Afvalstoffen 

17.1 Afvalstoffen-onderzoek 

o Rapport afvalstoffen onderzoek is toegevoegd 

~ N.v.t. 

17.2 Bedrijfsafvalstoffen 

Afvalstoffen Afvoer- Hoeveelheid Wijze van Maximale Inzamelaarl 
frequentie per jaar (kg, opslag Opslag verwerker 

ton ofstuks) 

Ix per maand 1.S00 kg Container 240 liter 
Erkend 

Huishoudelijk inzamelaar 

Papier lx/maand SOO kg In dozen verpakt 100 kg Erkend bedrijf 

Metaal 

Glas 

Hout 

Kunststoffen lxl maand 800 kg Container 240 liter Erkend bedrijf 

Gftlgroen-afval 

1 x per week variabel koelcel 
1 stuks vee I 

destructor Kadavers 4 tonnen 

Spuiwater 3 x per jaar 437.000 liter tanks IS0.000 liter 
Erkend 

(chemisch) inzamelaar 

lx per maand SOO kg Container 240 liter 
Erkend 

Overige inzamelaar 

D N.v.t. 

- 12 -



17.3 Gevaarlijke stoffen 

Soort afval Afvoer- Hoeveelheid p. Wijze van Max. Inzamelaar/ Opmerkingen 
frequentie jaar (kg, ton opslag opslag verwerker 

ofstuks 

Afgewerkte olie 

Oliehoudend afval 

o lie/waterlSlibmengse I 

Accu's 

Ontvetter 

Verfrestanten 

2x / jaar 5 liter in originele 25 liter Erkend 
Rest. reinigingsmidd. verpakking inzamelaar 
Tl-buizen 2x / jaar 50 stuks in originele 25 stuks Erkend 

verpakking inzamelaar 

o N.v.t. 

17.4 Lozing van afvalwater 

~ gemeentelijk riool (drukriolering) Afvalwater hygienesluis / 

0 oppervlaktewater 

0 bodem / soort afvalwater 

~ mestkelder 

~ zaksloot 

0 N.v.t. 

kantine 

Spoelwater spoelplaatsen, Wordt tezamen met drijfinest uitgereden 
reinigingswater stallen 

Hemelwater Het water zal langzaam naar het grondwater 
trekken 

7.4.1 Verontreinigende stoff en die in het afvalwater terecht kunnen komen 

Handeling waarbij afvalwater vrijkomt Afvalstof Hoeveelheid (liter ofkgljaar) 

Wasplaats stof / vui! 

o N.v.t. 
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7.4.2. Waarop wordt het afvalwater geloosd? 

Afvalwaterstroom I Oppvl. Openbaar Mest- Bodem Bodem Anders Totaal Meting 
water riool kelder7 (puntlozing5) (diffuus6

) nl. en/of 
m3/jr. m3/jr. m3/jr. m3/jr m3/jr m3/jr. m3/jr. bemonst4. 

1. Bedrijfafvalwater van 110 110 
huishoudelijke aard2 

2. Percolatiewater en perssap 
veevoeders 

3. Was- en spoelwater 
melkinstallatie 

4. Schrobwater varkens- of 650 650 
rundveestallen en 
uitioopruimten 

5. Waswater voertuigen 30 30 
veevervoer 

6. Was- en schrobwater 
pluimveestallen 

7. Percolatiewater/perssap 
organisch afval 

8. Spoelwater spuitappara-
tuur inwendig/uitwendig 

9. Afspoelwater geoogst 
produkt (prei, waspeen, 
asperges, bloembollen etc) 

10.0ntijzeringsinstallatie 

11. Hemelwater van daken en 13.440 13.440 
verhardingen3 

12. 

13. 

14. 

15 . 
•••••••••• 4 .... . .......................... . ...... 

Totaal 110 680 13.440 14.230 

Toelichting: 
1 U kunt ten aanzien van de afvalwaterstroom eveneens verwijzen naar het eerdergenoemd gebruikswater. 
2. Er wordt gerekend met 50 liter per in het bedrijf werkzame persoon per dag. 
3. Totale oppervlak van daken en terreinen vermenigvuldigen met 0,8 (in NL. gem. 0,8 m31 m2 per jaar). 
4. Indien volumestroommeting en/ofbemonstering plaatsvindt wilt u dat dan in de laatste kolom aangeven. 
5. Een puntlozing heeft normaliter betrekking op een bezinkput, zaksloot of infiltratiebron 
6. Een diffuse lozing op de bodem houdt in dat het afvalwater wordt opgevangen in een aparte opvangvoorziening om vervolgens elders (buiten de 

inrichting) in de bodem te brengen, hiervoor is een ontheffing in het kader van het Lozingenbesluit bodembescherming (Lbb) vereist 
7. Bij een lozing op de mestkelder wordt het afvalwater vermengd met dierlijke mest. De regels voor het opslaan en aanwenden van dierlijke mest (Bgdm) 

zijn dan van toepassing 

7.4.3. Maatregelen ter beperking van de afvalwaterstroom. 

o Hergebruik 

o Buffering 

Danders nl. 

~ n.v.t. 
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18 Overigen 

S.l Metingen en registratie van milieubelasting 

0 Grondstoffenverbruik 

0 Afvalstoffen 

~ Energieverbruik 

0 Monitoring in het kader van de bodem 

0 KeuringenJinspekties 

~ Veebezetting 

0 Bedriifsafvalwater 

0 

0 N.v.t. 

IS.2 Brandveiligheid 

[gI brandblusmiddelen aanwezig 

o omschrijving van de aan te brengen brand
veiligheidsinstallatie toegevoegd bijv. 
brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie 

o noodplan bU propaantank aanwezig 

o 
o 
o 
o N.v.t. 

Jaarrekeningen 

Telkaarten 

zie tekening 
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8.3 Overige vergunningen en/of meldingen 

Soort vergunning/melding 

D Bouwvergunning 

o Vergunningingevo}ge W.V.O. 

o Sloopvergunning 

o Oprichtingsvergunning Wm (art. 8.1.a en c Wm) 

o VeranderingsvergunningWm (art. 8.1.b Wm) 

Aangevraagd 
Ja, datum 

Datum verleende 
vergunning/melding 

o Veranderingsvergunning inzake de werking Wm art. 8.lb 

~ Een vergunning voor de gehele inrichting (art. 8.4 lid 1) 
10-02-1996 & 
30-11-2004 

o Een vergunning t.b.v. een onderdeel van de inrichting (art. 8.4 lid 1) 

o Een tiideliike vergunning Wet milieubeheer(art. 8.17 Wm) 

o Melding art. 8.40 Wet milieubeheer 

o Melding art. 8.44 Wet milieubeheer 

o Melding art. 8.19 Wet milieubeheer 

o Lozingsvergunning t.g.v. de A.P.V. 

o Melding lozing A.P.V. 

o Ontheffmg Lh.k.v. de Provinciale Milieu Verordening 

o Ontheffmg inzake grondwateronttrekking 

o 
o 

18.4 Omgeving 

In de directe omgeving van bet bedrijf islzijn 
gelegen: 

Categorie I 
~ Bebouwde kom met stedelijk karakter 

D 

Zeer stankgevoelige objecten o.a. ziekenhuis, 
sanatorium, intemaat etc. 
Objecten van verblijfsrecreatie 

Categorie II 

Bebouwde kom met beperkte omvang in een 
agrarische omgeving 
Objecten van dagrecreatie 

Categorie III 

meerdere verspreid liggende niet-agrarische 
bebouwingen die aan het betreffende 
buitengebied een overwegende woon en/of 
recreatie functie verlenen 

Op een afstand van (gemeten van meters 
emissiepunt tot gevel gevoelig object): 

± 700 (meerdere woningen) meter 

------------------------------± 780 (camping Naturistiscb 
Rekreatiepark Eisendorp) 

± 750 (sportpark "De Dompt" 

------------------------------

meter 
meter 

meter 
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Categorie IV 

~ 
andere agrarische bedrijven (niet zijnde een ± 390 (Keizersberg 52) 
intensieve veehouderij) meter 

~ 
enkele verspreid Jiggende niet-agrarische ± 520 (Elsendorpseweg 92) 
bebouwingen meter 
Intensieve veellouderij 

~ 
W oning bij een intensieve veehouderij (meer ± 80 (Keizersberg 40) 
dan 50 mestvarkeneenheden) meter 
Bos- c.q. natuurgebieden 

0 Afstand middelpunt bedrijftot A-bosgebied meter 

0 Afstand middelpunt bedrijftot B-bosgebied meter 

0 Afstand middelpunt bedrijftot C-bosgebied meter 

~ 
Afstand middelpunt bedrijftot bosgebied c.q. ± 900 meter (de Krim) 
natuurgebied volgens geldende ± 950 meter ( Stichting landgoed de 
bestemmingspJan Groote Slink-Bunthorst) meter 
Milieubescllermingsgebied 

0 in grondwaterbeschermingsgebied geJegen 

0 in stiltegebied geJegen 

8.5 Nadere gegevens en/of opmerkingen 

~ N.v.t. 

18.6 Toekomstige ontwikkelingen 

t8l niet binnen afzienbare ti.id te verwachten 

o N.v.t. 
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19 Bijlagen 

~ plattegrondtekening(en), aantal verschillende tekeningen (zie Mer-rapportage) 

~ V-STACKS uitdraai 

~ produktbladen bijproducten 

~ PToduktblad zuur (zie Mer-rapportage) 

~ energie rapport (zie Mer-startnotitie) 

D luchtonderzoek 

~ akoestisch rapport (zie Mer-rapportage) 

~ checklist water 

D afvalstoffen onderzoek 

D bedriifsintem milieuzorgsvsteem (BIM) 

D kopie aanvraag bouwvergunning incl. bewiis van ontvangst (in enkelvoud biivoegen) 

D kopie aanvraag vergunning ingevolge de W.V.O. (in enkelvoud biivoegen) 

~ beschriiving emissie-anne stalsvstemen 

~ dimensioneringsplan (zie MeT-rapportage) 

D 

Datum 00 - O~ '- 2 o u7 
Plaats Sint Oedenrode 

Naam 

Handtekening aanvrager/gemachtigde 

3 

1 

5 

1 

1 

1 

] 

.I 

N.B. Alle tekeningen en bijlagen dienen in vijfvoud door d aanvrager ondertekend en gedateerd te worden. 

In te vullen door de gemeente: 

Categorie (NMP) 

SBI-kode (Hoofdaktiviteit) 

(N evenaktiviteit) 

Behoort bii besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente 

d.d. ___________ _____ no. _______ _ 

De secretaris. 
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BEUKOSTAR - 30 
Herkomst 

Beukostar-30 is de naam voor het product vermalen aardappelstoomschilien die door Beuker 
wordt vermarkt. Dit product ontstaat bij de verwerking van aardappelen tot frites, puree, 
zetmeel en andere aardappelproducten. Omdat de eindproducten bestemd zijn voor menselijke 
consumptie, worden hoge kwaliteitseisen gesteld aan de grondstoffen en het productieproces, 
dat geborgd wordt door HACCP. De aardappelen worden bij binnenkomst gewassen, en 
vervolgens met stoom behandeld. Door het stomen laat de schil los. De schil, en een deel van 
de zetmeeliaag direct onder de schil, worden vervolgens door middel van borstels verwijderd. 
De stoombehandeling zorgt er oak voor dat het zetmeel wordt ontsloten. Aan het einde van 
het proces worden de schilien zeer fijn vermalen en gehomogenlseerd tot Beukostar-30. 

Nutrientwaarden1 BEUKOSTAR-30 

Het product heeft circa 11% droge stof en bevat per kg drogestof de volgende nutrienten: 

Ruweiwit2 9 182 D.v. lysine 9 5,9 
Ruw vet 9 31 D.v. methionine 9 1,6 
Ruwe celstof 9 104 D.v.meth.+ cystine 9 2,6 
Ruwas 9 98 D.v. tryptofaan 9 0,7 
Zetmeel (tot) 9 280 D.v. threonine 9 3,8 
Suiker 9 30 

Calcium (Ca) 9 2,1 P verteerbaar 9 1,2 
Fosfor (p)2 9 2,7 NSP 9 186 

Droge stof 9 1000 
Natrium (Na) 9 2,9 Energiewaarde (EW) 1,15 
Kalium (K) 9 34 
Chloride (CI) 9 9,8 

Melk- en azijnzuur 9 220 
Alcohol 9 3 

.. 
1 Bovenstaande gegevens zlJn gemlddelde waarden. Beukostar-30 IS een natuurproduct en fermenteert 
gedurende opslag (melkzuurvorming). Hierdoor zijn schommelingen in chemische samenstelling 
mogelljk. Omzetting van zetmeel in oplosbaar zetmeel, suikers en melkzuur door melkzuurbacterien 
heeft slechts een gering effect op de EW. Bovendien is het zetmeelgehalte afhankelijk van de kwalitelt 
van de aardappelen (seizoensgebonden) en de schildikte. 
Z Mogelljk is er een klein verschil tussen bovenstaande RE en P gehalten in vergelijking met waarden op de 
factuur, dit is het gevolg van de mestwetgeving 2006. 

Voedingstechnische informatie 

Beukostar-30 is uitvoerig onderzocht door IO-TNO Diervoeding te Lelystad. Onderzoek met 
varkens laat zien dat het product goed verteerbaar is. Het zetmeel in Beukostar-30 is goed 
ontsloten. Ook zijn er proeven uitgevoerd naar het fermentatieproces van Beukostar-30. 
Hieruit blijkt dat het product van nature snel fermenteert, de pH snel onder de 4 daalt en er 
organische zuren en een beetje alcohol worden gevormd. 
Er zijn diverse aanwijzingen dat gefermenteerde vochtrijke diervoeders een positief effect 
kunnen hebben op de groei, voederconversie en gezondheid van varkens. 

Beuker Vochtrijke Diervoeders B.V., Doetinchem 
Telefoon 0314-372900, E-mail: EFocker@Beuker.net 

april 2007 .... 



Voeradvies3 

k Beu ostar-30 k d an op rogesto fb . aSls a s vOigt in h d et rantsoen wor en opgenomen: 
Vleesvarkens Vleesvarkens Dragende Zeugen Lakterende Zeugen (25 - 45 kg) (45 - 115 kg) 

% BEUKOSTAR-30 5 tot 7,5% 10 tot 15% 15 tot 20% 10 tot 15% 

3 Bovenstaande gegevens zijn maximale inmengpercentages en zijn uiteraard afhankelijk van overige aardappel- en 
zetmeelproducten die in het rantsoen worden opgenomen. 

Conserverinq I opslaq 

Beukostar-30 is een vochtrijk diervoeder dat in een tankwagen wordt afgeleverd (circa 38 ton 
per vracht). Het product dient te worden opgeslagen in een vloeistofdichte, zuurbestendige 
ruimte, zoals een opslagsilo of een (gecoate) betonnen opslagbunker. Beukostar-30 
ondergaat een natuurlijke fermentatie waardoor de pH daalt tot beneden de 4,0. De hierbij 
gevormde organische zuren zijn positlef voor de stabiliteit van het opgeslagen product en voor 
de gezondheid van de varkens. De houdbaarheid is ca. 6 maanden. Een roerwerk is niet nodig. 
De verpompbaarheid van Beukostar-30, kan op verzoek van de klant worden geoptimaliseerd 
door de toevoeging van een specifiek enzym. Het met regelmaat reinigen van opslagen, 
voormengers en dergelijke is essentieel voor het hygienische verstrekken van brijvoer aan uw 
varkens en om gisting in opslagen, voormengers en leidingen te voorkomen. 

Samenvattend 

Beukostar-30 is een vochtrijk diervoeder met de volgende kenmerken: 

+ Het product is het hele jaar leverbaar; 
+ Geschikt voor Welfare productie; 
+ HACCP waardig; 
+ Verkoop op basis van drogestof; 
+ Goede energieleverancier (zetmeel); 
+ Zorgt ervoor dat uw eindbrij homogener is en minder ontmengt; 
+ Draagt bij aan de gezondheid van uw varkens (Iage pH en organische zuren); 
+ Roerwerk is overbodig; 
+ Kostprijsverlagend. 

RI1KDOM VOOR MENS, DIER EN MILIEU 

Op aile verkopen zijn de Aigemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Beuker Vochtrijke Diervoeders 
B.V. van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op verzoek toegezonden. 

Beuker Vochtrijke Diervoeders B.V., Doetinchem 
Telefoon 0314-372900, E-mail: EFocker@Beuker.net 

april 2007 

• 



BEUKOBOSS 
Herkomst 

Beukoboss is een vochtrijk diervoeder dat ontstaat tijdens de productie van bier. Dit product is 
afkomstig van brouwerijen die een speciale brouwtechniek toepassen, het zogenaamde Meura
filter. Deze techniek is gebaseerd op een fijnere maling van de mout en het ultpersen van de 
bostel. 
De basisgrondstof is gerst, die volgens strenge kwaliteitseisen wordt Ingekocht, geselecteerd en 
gecontroleerd. Door middel van het kiemen van de brouwgerst ontstaat er mout, waarbij een 
belangrijk deel van het zetmeel omgezet wordt in moutsuikers. Beukoboss is het nevenproduct 
dat slechts bij enkele brouwerijen ontstaat en aileen door Beuker in de varkenshouderij wordt 
vermarkt. Het product voldoet aan de HACCP kwaliteitseisen. 

N utrientwaarden1 BEY KOBOSS 

Het product heeft circa 26-29% droge stof en bevat per kg drogestof de volgende nutrienten: 

Ruweiwit2 9 282 D.v. Lysine 9 7.7 
Ruw vet 9 114 D.v. Methionine 9 4.2 
Ruwe celstof 9 164 D.v. Meth. + Cystine 9 7.6 
Ruwas 9 39 D.v. Tryptofaan 9 1.5 
Zetmeel (tot) 9 27 D.v. Threonine 9 7.5 
Suiker 9 3 

Calcium (Ca) 9 3.2 P verteerbaar 9 3,3 
Fosfor (p)2 9 5.6 NSP 9 510 

Linolzuur 9 43 
Natrium 9 0.1 Linoleenzuur 9 4 
Kalium 9 0.7 Drogestof 9 1000 
Chloride 9 0.3 Energiewaarde (EW) 0.92 

Energie-dracht (EW) 1.08 
Melk- en azijnzuur 9 28.5 

.. 
1 Bovenstaande gegevens zlJn gemlddelde waarden. Ondanks de constante samenstelling bllJft Beukoboss 
een natuurproduct en zijn schommelingen in chemische samenstelling mogelijk. 
2 Mogelijk is er een kleine verschil tussen bovenstaande RE en P gehalten in vergelijking met waarden op de factuur, 
dit is het gevolg van de mestwetgeving 2006. 

Voedingstechnische informatie 

Beukoboss seen speciale blerbostel die door Beuker Vochtrijke Diervoeders in een 
verteringsproef (ID-Lelystad) is onderzocht. Hierbij werd aangetoond dat de energiewaarde 
van deze speciale bierbostel 18% hoger ligt dan de traditionele bierbostel bij vleesvarkens. 
Beukoboss is van uitmuntende kwaliteit door een goede controle op de baslsgrondstof en de 
beheersing van het productieproces, opslag en het transport. De gunstige eigenschappen van 
de basisgrondstof gerst blijft gehandhaafd in het product bierbostel. Beukoboss heeft een 
positief effect op de gezondheid van het maagdarmkanaal. Omdat brijvoerrantsoenen veelal te 
weinig structuur bevatten, is Beukoboss een perfecte aanvulling in uw eindrantsoen. 

Beuker Vochtrijke Diervoeders B.V., Doetinchem. 
Telefoon 0314372 900, E-mail: EFocker@Beuker.net 

april 2007 
++ 



Voeradvies3 

Beukoboss kan op drogestof basis als voigt in het rantsoen worden opgenomen: 

Gespeende Biggen Vleesvarkens Vleesvarkens Zeugen 
(7 tot 25 kg) (25 tot 45 kg) (45 tot 115 kg) 

% BEUKOBOSS tot 3% tot 5% tot 7,5% tot 12,5% 
.. .. 

3 Bovenstaande gegevens zljn maxlmale Jnmengpercentages en zlJn ulteraard afhankellJk van ovenge gerst- en 
vezelrijke producten die in het rantsoen worden opgenomen. 

Opslaq 

Beukoboss wordt los gestort bij u afgeleverd . Omdat het een eiwitrijk product is, is het 
gewenst Beukoboss goed luchtdicht in te kuilen. Bij een opslag langer dan een week (zomer) of 
twee weken (winter), raden wij u sterk aan am het product in te kuilen. U kunt tevens dit 
product opmengen met een stabiele tarwezetmeel: vraag uw Beuker productmanager naar een 
passend opslagadvles. 

Samenvattend 

Beukoboss is een vochtrijk diervoeder met de volgende kenmerken: 

+ Beuker kan het product het hele jaar leveren; 
+ Geschikt voor Welfare productie; 
+ HACCP waardlg; 
+ Verkoop op basis drogestof; 
+ Is een uitstekende eiwitleverancier; 
+ Kostprijsverlagend welzijnsvoer; 
+ Gunstig effect op gezondheid, resulterend In minder uitval en veterinaire kosten; 
+ Verbetert de homogeniteit van uw eindmengsel; 
+ Een hager drogestof van het eindmengsel mogelljk; 
+ Geen problemen met drijflagen in de mestput. 

RI1KDOM VOOR MENS, DIER EN MILIEU 

Op aile verkopen zijn de Aigemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Beuker Vochtrijke Diervoeders 
B.V. van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op verzoek toegezonden. 

Beuker Vochtrijke Diervoeders B.V., Doetinchem. 
Telefoon 0314 372 900, E-mail: EFocker@beuker.net 

april 2007 

• 



PRODUCTINFO 

T ARWEGISTCONCENTRAAT 

Aigemeen 
Nedalco produceert op twee locaties in Nederland graanalcohol. Uit tarwezetmeel wordt bij 
dit proces tarwegistconcentraat (TGC) geproduceerd. TGC is eiwitrijk en heeft een zeer 
constante samenstelling. Het kan tot 10% worden opgenomen in brij- en nippelrantsoenen. 
TGC wordt enkelvoudig geleverd of naar wens opgemend met tarwezetmeel. 

8ergapro 
Bergapro is de merknaam van TGC dat al sinds 1998 door Nedalco in Bergen op Zoom 
wordt geproduceerd. 

Sastapro 
Sastapro is de merknaam van TGC dat sinds kort wordt geproduceerd door Nedalco in Sas 
van Gent. 

Tarwegistconcentraat 
Onder deze vertrouwde naam, wordt een mengsel van Bergapro en Sastapro vermarkt. Met 
dit mengproduct kunnen samenstelling en levering maximaal gegarandeerd worden. In 
Tarwegistconcentraat worden Bergapro en Sastapro op drogestofbasis 1:1 gemengd. Bonda 
rekent geen meerprijs voor het gecombineerd afleveren van Bergapro en Sastapro. 

TGC-mengsels 
Bonda produceert in haar vloeibaar mengvoerfabriek mengsels van tarwezetmeel en TGC. 
Er zijn verschillende mengverhoudingen leverbaar. De tarwezetmeel heeft een 
conserverende werking op de toegevoegde TGC. Mede hierdoor kunnen bedrijven met een 
lagere voersnelheid ook TGC voeren. Meer informatie over TGC-mengsels is te vinden in de 
"productinfo TGC-mengsels". 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met een van onze productmanagers of 
de verkoop binnendienst, telefoon 0252 536156 of mail@bonda.nl. 

z.o.z. 



Productmatrix tarwegistconcentraat 
in grammen per kg drogestof 

8ergapro Sastapro .. TGC 

drogestof 25% 24% 24% 

ruweiwit 340 260 300 
ruwvet 70 71 71 
ruwe celstof 19 34 27 
ruwas 94 101 98 
totaal zetmeel 26 22 24 
suikers 140 163 152 

dv lysine 14,2 10,9 12,5 
dv methionine 5,2 3,9 4,6 
dv cystine 4,6 3,5 4,1 
dv threonine 9,9 7,6 8,7 
dv tryptofaan 3,6 2,7 3,1 

Ca 2,1 2,5 2,3 
P 10,5 9,8 10,2 
vP 6,5 6,0 6,2 
Na 8,2 21,4 14,8 
K 26,8 17,5 22,2 
CI 13,3 7,7 10,5 
S04 . 20,6 10,3 

EW 1,23 1,25 1,24 

Aanbevolen vervangingspercentages: 

startvoer 6% 
tussen/afmestvoer 10% 
zeugenvoer 8% 
speenbiggenvoer 5% 

nippelwaardig ./ ./ 

.. We vermelden het S04 gehalte indien er meer dan 8 gr. per kg drogestof aanwezig is. 

Roertijd: vier maal per dag 15 minuten 

Houdbaarheid: tenminste 6 weken 

juni 2007 



PRODUCTINFO 

TARWEZETMEEL 

Aigemeen 
Tarwezetmeel ontstaat bij de productie van glucose en gluten uit tarwe. Door het hoge 
zetmeelgehalte heeft het een zeer hoge energetische voederwaarde. Tarwezetmeel is in 
brij- en nippelrantsoenen de belangrijkste vochtrijke component. 

Bondatar 
Bondatar wordt geproduceerd door Cargill in Belrgen op Zoom. Bondatar kenmerkt zich door zijn 
smakelijkheid en de constante samenstelling. Bondatar is ook uitermate geschikt voor gebruik in 
de nippelinstallatie. 

C*Cerena 
C*Cerena wordt door Cargill in Sas van Gent geproduceerd. Het lage suikergehalte is 
kenmerkend voor C*Cerena. 

Tarwemix Beinheim 
Tarwemix Beinheim wordt geproduceerd door Roquette in Beinheim (F). De sterke punten 
van Tarwemix Beinheim zijn het hoge eiwitgehalte, de hoge drogestof en de smakelijkheid. 

Tarwemix Corami 
Tarwemix Corami wordt geproduceerd door Roquette in Lestrem (F). De sterke punten zijn het 
hoge eiwitgehalte en de hoge drogestof. 

Optitar 
Bonda produceert Optitar uit Bondatar, C"Cerena en eventueel ander tarwezetmeel. Door 
het combineren van grote volumes product ontstaat een zeer constant mengsel dat de basis 
vormt in vele rantsoenen. Lactacid wordt toegevoegd om de conservering verder te 
optimaliseren . Optitar is zeer geschikt als drager in uw voormengsel. Optitar wordt ook 
geleverd in combinatie met andere producten zoals tarwegistconcentraat en bostel. 

Voor aanvuUende informatie kunt u contact opnemen met een van onze productmanagers of 
de verkoop binnendienst, telefoon 0252536 156 of mail@bonda.nl. 

z.o.z . 



Productmatrix tarwezetmelen 
in grammen per kg drogestof 

Bondatar C*Cerena Tarwemix Tarwemix 
* Beinheim Corami 

drogestof 24% 22% 27% 28% 

ruweiwit 124 163 185 172 
ruw vet 46 40 43 35 
ruwe celstof 66 44 45 33 
ruwas 26 34 50 42 
totaal zetmeel 349 418 336 300 
suikers 185 111 187 243 

dv lysine 3,7 4,9 5,6 4,8 
dv methionine 1,9 2,5 2,9 2,5 
dv cystine 3,1 4,0 4,6 3,9 
dv threonine 3,0 4,0 4,5 4,0 
dv tryptofaan 1,5 2,0 2,2 2,0 

Ca 1,0 1,0 2,0 2,2 
P 3,3 4,8 5,0 4,2 
vP 2,3 3,4 3,5 2,1 
Na 2,3 6,0 7,5 3,5 
K 6,5 6,8 11,0 11,0 
CI 2,0 2,8 5,8 5,0 
S04 - 16,0 - -
EW 1,39 1,35 1,36 1,35 

Aanbevolen vervangingspercentages: 

startvoer 25% 25% 25% 10% 
tussen/afmestvoer 35% 35% 35% 20% 
zeugenvoer 35% 35% 35% 20% 
speenbiggenvoer 20% 20% 20% 7% 

nippelwaardig ./ ./ ./ 

Optitar 

23% 

140 
44 
57 
29 

377 
155 

4,2 
2,1 
3,5 
3,4 
1,7 

1,0 
3,9 
2,7 
3,8 
6,6 
2,3 
-

1,37 

30% 
40% 
40% 
20% 

* We vermelden het S04 gehalte indien er meer dan 8 gr. per kg drogestof aanwezig is. 

Roertijd: vier maal per dag 15 minuten 

Houdbaarheid: tenminste 6 weken 

juni2007 



Corn Cob Mix (CCM) 
Duynie Corn Cob Mix bestaat uit gemalen Ma'lskorrels met een gedeelte van de spil. De 
voederwaarde van dit product wordt be'lnvloed door de mate waarin de' spil meegeoogst is. Het 
gehalte aan ruwe celstof varieert dan ook van 3 - 6% in de droge stof. Het percentage spil dat 
meegeoogst wordt kan machinaal worden ingesteld. 

Waarom Corn Cob Mix in het rantsoen? 
Duynie Corn Cob Mix is smakelijk en zeer energierijk en is in elk rantsoen inpasbaar. 

Met Duynie Corn Cob Mix in het rantsoen: 

• dalen de voerkosten 
• stijgt de energiewaarde in het rantsoen 
• wordt de voeropname positief be'lnvloed 
• verbetert het bedrijfsrendement 

Product kenmerken 

• steekvast bijproduct 
• droge stof ± 60 % 
• Ew waarde ± 1.35 - 1.40 EW 
• lang houdbaar (> 1 jaar) 
• verkoop op basis per ton bij 60% ds 
• verkoop volgens leveringsvoorwaarde' 

Opslagadvies 

• opslaan in sleufsilo 
• het product inlagen aanbrengen en goed vast rijden 
• gebruik op de toplaag een schimmel rem mer 
• kuilluchtdicht en waterdicht afsluiten met plastic en zand 
• voor optimale kwaliteit kuillaten conserveren 
• minimale voersnelheid 1 meter per week 

Voeradvies 
Duynie adviseert de volgende hoeveelheden Corn Cob Mix per dier per dag. 

I aandelen in % van de droge stof 

I startbiggen I 20 - 30 

I vleesvarkens I 30 - 40 

I lacterende zeugen I 30 -40 

I dragende zeugen I 30 -40 



Gegenereerd op: 1-08-2007 met V-STACKS Vergunning Release 1/12/2006 versie 1.1 (c) KEMA Nederland B.V. 

Berekende ruwheid: 0,160 m Meteo station: Eindhoven 
Bronqeqevens: 
Vo!gnr. BronlD X-coord. V-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 Stal1 182326 399710 6,0 6,3 2,8 7,41 37771 
2 Stal2 182270 399697 6,0 6,3 2,3 7,18 23267 
3 Stal3 182 185 399813 6,0 6.2 2,2 4.31 6405 
Geur qevoeliqe locaties: 
Voignummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 
4 Sportpark gebouw 181 559 399485 1,50 1,23 
5 Eisendorpseweg 70 181 757 399324 14,00 1,58 
6 Eisendorpseweg 72 181 784 399273 14,00 1,31 
7 Eisendorpseweg 96a 182831 399513 14,00 1,39 
8 Eisendorpseweg 92 182676 399341 14,00 1,43 
9 v.Musschenbr.str.49 181 685 399325 1,50 1,39 
10 Den Heikop 18 (Camp) 181 929 398861 14,00 0,51 
11 Keizersberg 16 181435 399715 14,00 0,53 
12 Keizersven 24 181 576 400294 14,00 1,15 
13 Keizersven 21 181 423 400219 14,00 0,83 
14 Stootershutweg 8 183291 399704 14,00 0,88 
15 Keizersberg 20 181 471 399726 14,00 0,58 
16 St. Jansstraat 47 A 181 579 399341 1,50 1,34 
17 v.Musschenbr.str.11 181 689 399136 1,50 0,87 
18 St. Jansstraat 49 181 562 399375 1,50 1,28 
19 Eisendorpseweg 73 181 811 399061 3,00 0,87 
20 Eisendorp Noord 181 528 399530 1.50 1,03 
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Checklist 
waterbesparing 

ontvangen op 

nummer 

Deze checklist moet worden ingevuld bij een waterverbruik van> 5.000 m3 per jaar. 

1 8edrijf 

Bedrijfsnaam: Mts Heijmans 

Adres: Keizersberg 39 

Postcode/plaats: 5424 SH Eisendorp 

Postadres: Vresselseweg 21, 5491 PA Sint Oedenrode 

Contactpersoon: Xdhr 0 mw 

Tel.ffax: 0413-477868 

Branche: Varkenshouderij 

Aantal werknemers: gem. aanwezig 4 persoon 

2 Onderzoeken 

Is in uw bedrijf een onderzoek 0 ja X nee 
uitgevoerd naar de mogelijkheden 
voor water besparing? 

Zo ja, waar was het onderzoek 
op gericht? 

Is er een waterbesparingsplan 
opgesteld? 

3 Registratie 

Welke watergegevens worden 
gemeten en geregistreerd? 

En hoe frequent? 

3 Waterbeheer 

Doet u aan waterbeheer? 

Zoja, hoe? 

Versie 6 november 2003 

o processen o apparaten o activiteiten 

oja X nee 

Voeg het onderzoeksrapport en/of het besparingsplan toe. 

X per maand 
o per jaar 
o per bedrijfsonderdeel 
o de gegevens worden regelmatig geanalyseerd 

Xja o nee 

Het regenwater wordt opgevangen en naar een zaksloot op het eigen 
ert geleid, waar het in de grond kan infiltreren. 

1 



4 Jaarverbruik water 

Voor het jaar aanvraag 

Hoeveelheid Waterkosten 

Leidingwater: 500 m3 onbekend e 

Grondwater: 15000 m3 onbekend e 

Oppervlaktewater: 0 m3 onbekend e 

5 Waterverbruikende 
processen I apparaten I activiteiten 

Geef de belangrijkste water
verbruikende processen, apparaten, 
en/of activiteiten aan. 

Processen: Combi-Luchtwasser, drinkwater vee 

Apparaten: Luchtwasser, hogedrukreiniger 

Activiteiten: Reinigen van hokken en vrachtwagens 

6 Besparende maatregelen 

Geef aan welke besparende 
maatregelen reeds zijn getroffen. Voor het reinigen van de hokken wordt hoge druk en een 

waterbesparende freeskop gebruikt. 

Geef aan welke besparende 
maatregelen zullen worden 
getroffen. 

Versie 6 november 2003 

Het drinkwater van het vee wordt beperkt doordat er gebruik 
gemaakt wordt van brijvoer. In 80% van de waterbehoefte 
van het vee wordt voorzien door het verstrekken van natte 
bijproducten. 

2 



7 Sanitaire voorzieningen 

Doorstroombegrenzers: oja o gedeeltelijk o nee X n.v.t. 

Perla tors / bruismondstukken: oja o gedeeltelijk o nee X n.v.t. 

Reduceerventielen in leidingen: oja o gedeeltelijk o nee X n.v.t. 

Waterbesparende douchekoppen: Xja o gedeeltelijk o nee o n.v.t. 

Thermostatische mengkranen: oja o gedeeltelijk o nee X n.v.t. 

Moment- of drukkoppen: Xja o gedeeltelijk o nee o n.v.t. 

Zelfsluitende kranen na 
bepaalde tijd oja o gedeeltelijk o nee X n.v.t. 

Elektronische detectorkranen: oja o gedeeltelijk o nee X n.v.t. 

Was- en vaatapparatuur: Xja o gedeeltelijk o nee o n.v.t. 

Spuitknop op waterslang: Xja o gedeeltelijk o nee o n.v.t. 

Spoelonderbreker op toilet: oja o gedeeltelijk o nee X n.v.t. 

4 liter Lp.v. 9 liter spoelbak: o ja o gedeeltelijk o nee X n.v.t. 

Ultrasone luchtbevochtiging: oja o gedeeltelijk o nee X n.v.t. 

Zuinig waterverbruik: Xja o gedeeltelijk o nee o n.v.t. 

8 Afvalwater 

Hergebruik van spoelwater: oja o gedeeltelijk o nee X n.v.t. 

Hergebruik van proceswater: oja X gedeeltelijk o nee o n.v.t. 

Hergebruik van gereinigd 
afvalwater: oja o gedeeltelijk o nee X n.v.t. 

Gebruik van regenwater: oja o gedeeltelijk o nee X n.v.t. 

Zuivering I recirculatie: oja o gedeeltelijk o nee X n.v.t. 

Procesaanpassing: oja o gedeeltelijk o nee X n.v.t. 

Gesloten koelwatersysteem: oja o gedeeltelijk o nee X n.v.t. 

9 Bijlagen 

De volgende bijlagen zijn bijgevoegd: n.v.t. 

Plaats: Sint Oedenrode datum: 01-08-2007 

naam in blokletters 

-- Dhr. J. Hermans 

Versie 6 november 2003 3 



Systeemnummer: 
Rav-nummer: 

Naam van het systeem: 

Diercategorie: 

Stalbeschrijving van: 

BWL 2006.14 
D 1.1.15.1.1; D 1.1.15.1.2; D 1.2.17.1; D 1.3.12.1; D 2.4.1; D 3.2.15.1.1 
en D 3.2.15.1.2 
Gecombineerd luchtwassysteem 85 % ammoniakemissiereductie 
met chemische wasser (Iamellenfilter) en waterwasser 
Kraamzeugen, gespeende biggen, guste en dragende zeugen, 
dekberen en vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen) 
Oktober 2006 

Korte omschrijving van het stalsysteem: 
De ammoniakemissie (inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te 
behandelen in een gecombineerd luchtwassysteem. Dit is een installatie die is opgebouwd uit 
meerdere wassystemen. Bij het beschreven systeem bestaat de installatie uit twee achter elkaar 
geplaatste filterelementen van het type dwarsstroom. Het eerste element is een chemische wasser die 
bestaat uit een lamellenfilter. Om de 10 minuten wordt gedurende 1 minuut aangezuurde wasvloeistof 
over het filter gesproeid. Achter dit filter staat een waterwasser. Dit is een kolom vulmateriaal 
waarover continu water wordt gesproeid met behulp van sproeiers die zich voor en achter het 
filterelement bevinden. De gezuiverde lucht verlaat vervolgens via een druppelvanger de installatie. 
Spuiwater komt vrij uit de chemische wasser. Het spuien van waswater vindt plaats nadat het 
waswater in de chemische wasser vijf keer achter elkaar op de ingestelde pH van 1 ,5 is gebracht (dit 
proces begint wanneer het waswater een pH van 4,0 heeft bereikt). Na spuien van het waswater uit de 
chemische wasser wordt de opvangbak gevuld met het waswater uit de waterwasser. Vervolgens 
wordt ten behoeve van de waterwasser vers water aangevoerd tot het ingestelde vloeistofniveau in de 
opvangbak. 
Bij passage van de ventilatielucht door het luchtwassysteem wordt de ammoniak opgevangen in de 
wasvloeistof. Door toevoeging van zwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt in de chemische wasser de 
ammoniak gebonden als ammoniumsulfaat. De verwijdering van stof en geurcomponenten gebeurt in 
be ide wassers. 

Eisen aan de uitvoering: 
1) Gecombineerd luchtwassysteem 

a) het wassysteem is opgebouwd uit twee achter elkaar geplaatste filterelementen van het type 
dwarsstroom. Het eerste element is een chemische wasser van het type lamellenfilter met een 
dikte van 0,50 m. Dit filter is opgebouwd uit carbonaat vezels die in speciale banen zijn 
aangebracht tussen kunststofplaten. Het tweede element is een waterwasser met een dikte 
van 0,24 m. Het is een filterpakket dat is opgebouwd uit kunststof filtermateriaal 
(contactoppervlak is 240 m3 per m2). Voordat de gezuiverde lucht het wassysteem verlaat 
wordt het in een druppelvanger van waterdruppels ontdaan. 

b) per m2 aanstroomoppervlak van zowel de chemische wasser als de waterwasser wordt 
maximaal 5.000 m3 1ucht aangevoerd. Voor de chemische wasser gaat het hierbij niet om het 
specifieke oppervlak van de lamellen, maar om het aanstroomoppervlak van het element 
waarin het lamellenfilter is geplaatst. Het lamellenfilter zelf heeft een capaciteit van maximaal 
75 m3 lucht per uur per m2 oppervlak van het lamel. 

c) het gecombineerd luchtwassysteem kan de ventilatielucht van een of meerdere afdelingen 
behandelen. Op de situatieschets van het totale bedrijf dient dit duidelijk te worden 
aangegeven. 

2) Ventilatielucht 
a) van elke afdeling waarvoor de lagere emissiewaarde van kracht is, dient aile ventilatielucht via 

het gecombineerd luchtwassysteem de stal te verlaten. 
b) bij het gebruik van een centraal afzuigkanaal moet het doorstroomoppervlak van dit kanaal 

tenminste 1 cm2 per m3 per uur maximale ventilatiecapaciteit bedragen. Voorts moeten de 
door het Klimaatplatform Varkenshouderij vastgestelde normen voor maximale ventilatie in 
acht worden genomen. 

3) Registratie instrumenten 
Ten behoeve van de wekelijkse controle (zie bijlage 2) moet zowel ten behoeve van de chemische 
wasser als de waterwasser een urenteller worden aangebracht. De urenteller is nodig voor het 
registreren van de draaiuren van de circulatiepomp. De hoeveelheid spuiwater van de chemische 
wasser moet met een geijkte waterpulsmeter worden geregistreerd. Deze waarden moeten 
continue worden geregistreerd en niet vrij toegankelijk worden opgeslagen. 



4) Zuuropslag 
De inhoud van de opslag moet snel en accuraat kunnen worden afgelezen. 

5) Afvoer spuiwater 
Het spuiwater van de chemische wasser moet worden afgevoerd naar een aparte opslag. 

Eisen aan het gebruik: 
1) Conform het monstername protocol (zie bijlage 1) dient elk half jaar een monster van het 

waswater van de chemische wasser (de eerste filterwand) te worden genomen. De 
analyseresultaten dienen binnen de aangegevEln grenzen te liggen. Indien deze buiten de grenzen 
liggen dient de gebruiker, in overleg met de leverancier, actle te ondernemen. Monstername, 
vervoer en analyse van het waswater en de rapportage daarvan dienen door een 
STERIN/STERLAB gecertificeerde instelling te worden uitgevoerd. 

2) Door vervuiling van het filterpakket zal de ventilatielucht een hogere weerstand ondervinden. Om 
deze reden dient het filterpakket van de chemische wasser en de waterwasser minimaal elk jaar 
te worden gereinigd. De druppelvanger moet om de drie maanden worden gereinigd. 

3) Er dient een logboek te worden bijgehouden met betrekking tot enerzijds metingen, onderhoud, 
analyseresultaten van het wassysteem en optredende storingen en anderzijds de wekelijkse 
controle werkzaamheden (zie bijlage 2). 

4) Er dient een onderhoudscontract en een adviescontract afgesloten te zijn met de leverancier. In 
het onderhoudscontract moet een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn 
opgenomen. Voorts zijn in dit contract taken van de leverancier opgenomen . Bijlage 2 geeft 
informatie over de standaardinhoud van het onderhoudscontract. Het adviescontract biedt steun 
bij vragen over de procesvoering van het luchtwassysteem. 

5) In de periode van 3 tot 9 maanden nadat het systeem is ge'installeerd moet een 
rendementsmeting van het gecombineerd luchtwassysteem worden uitgevoerd. Deze meting moet 
zowel betrekking hebben op het ammoniakverwijderingsrendement als het 
geurverwijderingsrendement. Om deze rendementen op langere termijn aan te tonen moet deze 
rendementsmeting worden herhaald in de zomerperiode van het derde jaar waarin de installatie in 
gebruik is . Vervolgens moet deze meting elke 2 jaar worden herhaald. In bijlage 3 is een 
omschrijving opgenomen van de wijze waarop de rendementsmeting moet worden uitgevoerd. 

Werkingsresultaat: 
1) Dit gecombineerd luchtwassysteem met een chemische wasser (Iamellenfllter) en een 

waterwasser heeft een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 85 %. 
2) De geuremissie wordt door dit gecombineerd luchtwassysteem met 70 % verminderd. 
3) Voor de verwijdering van fijn stof door dit gecombineerd luchtwassysteem is op basis van het 

meetrapport geen waarde vast te stellen. 

Nadere bijzonderheden: 
1) Bij de vergunningaanvraag dient het dimensioneringsplan van het gecombineerd luchtwassysteem 

en het monsternameprotocol te worden overlegd. Uit het dimensioneringsplan moet onder meer 
de relatie met het aantal dieren per diercategorie bUjken. 

2) Het monsternameprotocol en de bedieningshandleldlng dienen op een centrale plaats bij de 
installatie te worden bewaard. 

3) De bestemming van het spuiwater van het gecombineerd luchtwassysteem moet duidelijk worden 
aangegeven. De verwijdering en afzet van het spuiwater dient binnen de vigerende regelgeving 
plaats te vinden. De luchtwasserproducent Ileverancier dient de veehouder hier expliciet op te 
wijzen. 

4) Het gehalte aan ammoniumsulfaat in het spuiwater van de chemische wasser mag maximaal 2,1 
mol per liter bedragen. 

5) De pH van het waswater in de chemische wasstap mag voordat het wordt ververst maximaal4,O 
zijn en na verversing maximaal 1,5. 

6) V~~r de opslag en het omgaan met zwavelzuur zijn door de arbeidsinspectie en de Adviesraad 
Gevaarlijke Stoffen richtlijnen opgesteld (P-blad 134.4 en PGS 15). 

7) De aanvrager noemt dit gecombineerd luchtwassysteem: "Lamellenfilter Plus". 
8) De beslissing over de emissiefactor is mede gebaseerd op de door de aanvrager overgelegde 

meetrapporten (rapport 1: Zwoll, M., 2004. Bericht uber die DurchfUhrung von 
Emissionsmessungen, Berichtsnummer 2004_10. Fachhochschule Munster; rapport 2: Lorenz, 
Broer, L., Zechelius, M., 2005. Bericht uber die DurchfUhrung von Emissionsmessungen, projekt
Nr: 220605-534. LUFA Nord-West). 



De herleide ammoniakemissie bedraagt: 
a) Gespeende biggen 

0,09 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van maximaal 0,35 m2 per dier; 
0,11 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van grater dan 0,35 m2 per dier. 

b) Kraamzeugen 
1,25 kg NH3 per dierplaats per jaar 

c) Guste en dragende zeugen 
0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar bij individuele huisvesting; 
0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar bij groepshuisvesting. 

d) Dekberen 
0,83 kg NH3 per dierplaats per jaar. 

e) Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen) 
0,38 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van maximaal 0,8 m2 per dier; 
0,53 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van grater dan 0,8 m2 per dier. 

9) De bovengenoemde bijlagen 1,2 en 3 zijn opgenomen in de bijlagen behorende bij het 
gecombineerd luchtwassystemen met chemische wasser en waterwasser. Deze zijn te vinden op 
www.infomil.nl. 

Tekeningen: 
Een schematisch overzicht van het gecombineerd luchtwassysteem en de integratie van dit 
luchtwassysteem is bijgevoegd. 

Informatie bij: 
- Infomil (www.infomil.nl) 
- Unigfill Air BV(www.uniqfill.nl) 
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BIJlAGEN BEHORENDE BIJ HET GECOMBINEERD lUCHTWASSYSTEEM MET CHEMISCHE 
WASSER EN WATERWASSER (BWl 2006.14) 

d.d. oktober 2006 

BIJLAGE 1: MONSTERNAME PROTOCOL 

Het is essentieel dat een representatief monster van het in het luchtwassysteem aanwezige waswater 
wordt genomen. Het waswater van de chemische wasser dient op de hieronder aangegeven 
parameters te worden geanalyseerd. De analyseresultaten dienen binnen een bepaalde bandbreedte 
te liggen. 

Monsternameplaats: 
In de leiding van de circulatiepomp naar het waterverdeelsysteem is een aftappunt aanwezig voor het 
bemonsteren van het waswater. 

Monstename: 
De monstername vindt plaats door in een emmer onder het aftappunt circa 2 liter waswater op te 
vangen. Hieruit wordt 100 milliliter in een monsterflesje gebracht. De analyse dient binnen 48 uur te 
worden uitgevoerd. 

Analyse: 
Het waswater dient in een laboratorium met STERLAB erkenning volgens daartoe geschikte normen 
te worden onderzocht op pH, ammonium (NH/-N) en sulfaat (SOl). Het gehalte aan 
ammoniumsulfaat is systeem afhankelijk. 

Bandbreedte van de analyses: 
Component resultaat 
pH afwijking < 0,5 pH eenheid 

afwijking > 0,5 en < 1 pH eenheid 
afwijking > 1 pH eenheid 

M NH/ISO/- afwijking < 10% 
afwijking > 10% en < 20% 
afwijking > 20% 

Onafhankelijke inspectie: 

actie gebruiker/leverancier 
geen actie 
aandachtspunt 
reparatie/onderhoud 
geen actie 
aandachtspunt 
reparatie/onderhoud 

Oegene die de monsters neemt controleert het spuidebiet en de werking van de circulatiepomp. In dat 
kader worden de standen van de urenteller en de watenneter afgelezen en geregistreerd. 
Gecontroleerd moet worden of het spuiwaterdebiet overeenkomt met de door de leverancier 
opgegeven waarde. Voorts moet het zuurverbruik worden vastgesteld. Oit verbruik moet voor wat 
betreft de orde van grootte overeenkomen met de geschatte ammoniakemissie over de afgelopen 
periode. Indien blijkt dat de gemeten waarden niet liggen binnen de aangegeven range (zie bijlage 2) 
moet de veehouder, in overleg met de leverancier, actie ondernemen om de werking van het 
chemisch luchtwassysteem te optimaliseren. Ten behoeve van deze controle moeten de volgende 
gegevens bij het luchtwassysteem beschikbaar zijn: 
a) staltype 
b) dierbezetting over de afgelopen periode, sinds de vorige inspectie (opleg- en afleverdata en aantal 

dieren); 
c) aanvullingen van de zuurvoorraad, sinds vorige inspectie (data, volume van het zuur en 

pakbonnen); 
d) spuiwaterdebiet zoals door de leverancier is ingesteld. 

Rapportage: 
Uitkomsten van de analyses moeten worden verzonden aan de veehouder en de leverancier. Bij de 
rapportage moeten in ieder geval de volgende gegevens worden vermeld: 
a) (type)nummer van de luchtwasser; 
b) datum van monstername; 
c) naam, adres en woonplaats van de inrichting waar de luchtwasser is geplaatst; 
d) meterstanden van de urenteller en de spuiwater debietmeter; 



e) zuurverbruik; 
f) eventuele opmerkingen. 
Het inspectie laboratorium beoordeelt de uitslagen van de waswatermonsters en meterstanden om 
vast te stellen of de chemische wasser In de gecombineerde luchtwasser op goede wijze heeft 
gefunctioneerd. Over deze beoordeling dient jaarlijks Le worden gerapporteerd. Een beoordeling van 
het jaarlijkse technische onderhoud en het logboek maken deel uit van deze jaarlijkse rapportage. 
Verzending van het rapport moet plaatsvinden aan de veehouder, de leverancier en de gemeente 
waarin de inrichting is gelegen. 

BIJLAGE 2: STANDAARD ONDERHOUDSCONTRACT 

Het standaard onderhoudseontraet dient minimaal de volgende elementen te bevatten: 
1) Minimaal Mnmaal per jaar dient de leveraneier een onderhoudsbeurt uit te voeren. 
2) Wekelijkse eontrole van de veehouder op de volgende punten: 

" ehemische wasser: 
a. pH van het waswater (bijvoorbeeld met een lakmoespapier); 
b. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand urenteller, volgens 

voorschrift van de leveraneier); 
c. spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter en registratie spuimoment, volgens 

voorschrift van de leverancier); 
d. ventilatie (volgens voorsehrift van de leverancier); 
e. zuurdoseerinstallatie (inclusief kalibratie pH-meting, volgens voorschrift van de leverancier); 
f. zuurverbruik; 
g. vervuiling filter in wateropvangbak (indien nodig filter reinigen, volgens voorschrift van de 

leverancier). 
" waterwasser: 

h. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand urenteller, volgens 
voorschrift van de leverancier); 

i. spuiwaterdebiet (volgens voorschrift van de leverancier); 
j. ventilatie (volgens voorsehrift van de lev,eraneier); 
k. vervuiling filter in wateropvangbak (indien nodig filter reinigen, volgens voorsehrift van de 

leverancier). 
De bandbreedte van de waarnemingen en bijbehorende acties zijn in onderstaande tabel 
weergegeven. 

3} Incidenteel reinigen van het luchtwassysteem (volgens voorsehrift van de leverancier). 
4} Het mogelijk maken van controle door de veehouder ten behoeve van de leverancier. 
5) In het onderhoudscontract moet worden vastgelegd dat de leverancier voor het uitvoeren van de 

rendementsmetingen verantwoordelijk is. 

Bandbreedte controlepunten 
Component resultaat actie gebruiker/leverancier 
Waterverdeling" goed geen aetie 

suboptimaal aandachtspunt 
slecht reparatie/onderhoud 

Waswaterdebiet afwijking < 10% geen actie 
afwijking > 10% en < 20% aandachtspunt 
afwijking > 20% reparatie/onderhoud 

draaiuren waswaterpomp afwijking < 5% geen aetie 
afwijking > 5% verklaring vragen 

spu iwaterdebiet"" afwijking < 10% geen aetie 
afwijking > 10% reparatie/onderhoud 

drukvaloverpakket afwijking < 20% geen aetie 
afwijking > 20% en < 40% Aandachtspunt 
afwijking > 40% reparatie/onderhoud 

" goed: waterverdeling is regelmatig en bestrijkt het gehele oppervlak 

"* 

suboptimaal: waterverdeling is niet regelmatig of bestrijkt tot circa 80% van het oppervlak 
slecht: waterverdeling is niet regelmatig of bestrijkt minder dan circa 80% van het oppervlak 
Het spuiwaterdebiet van de chemisehe wasser, uitgedrukt in liter/dierplaats/jaar, bedraagt 
minimaal: 



• gespeende biggen, hokoppervlak maximaal 0,35 m2 per dier 9 
• gespeende biggen, hokoppervlak groter dan 0,35 m2 per dier 11 
• kraamzeugen 125 
• guste en dragende zeugen 65 
• dekberen 85 
• vleesvarkens, hokoppervlak maximaal 0,8 m2 per dier 40 
• vleesvarkens, hokoppervlak grater dan 0,8 m2 per dier 65 
Bovenstaande debieten zijn berekend op basis van de emissiefactoren die in 2006 geld en voor 
traditionele stallen. 

De resultaten van de wekelijkse controle moeten worden geregistreerd in het logboek. Afwijkingen ten 
opzichte van het monstername protocol of op andere wijze opgemerkt door de veehouder, 
bijvoorbeeld in de vorm van plotseling toenemende stankoverlast, die duiden op dreigende 
calamiteiten, moeten direct aan de leverancier worden gemeld. Aile afwijkingen dienen in het logboek 
te worden opgenomen. Ook de incidentele reiniging en controlebeurt door de leverancier dient te 
worden vermeld in het logboek, met daarbij de bevindingen. Bij de verplichting tot het uitvoeren van 
een rendementsmeting moet de datum waarop deze meting is verricht in het logboek worden 
geregistreerd. 

BIJLAGE 3: RENDEMENTSMETING 

Om de duurzaamheid van het gecombineerd luchtwassysteem aan te kunnen tonen moet de 
vergunningverlener het uitvoeren van rendementsmetingen voorschrijven. Daarnaast zijn deze 
metingen nodig om te kunnen veriMren of het systeem goed wordt onderhouden. Hiervoor is het 
nodig dat de rendementsmetingen worden herhaald. De eerste rendementsmeting na installatie van 
het systeem is vooral bedoeld om vast te kunnen stellen of het luchtwassysteem goed is opgestart. 

Bij elke rendementsmeting moet de rendementen voor ammoniakemissie en geuremissie worden 
vastgesteld. V~~r de bepaling van beide rendementen moeten metingen plaatsvinden in zowel de 
ventilatielucht voar de wasser als de ventilatielucht na de wasser. Conform de voorschriften van de 
NER dient dit te gebeuren gedurende drie maal een meting van een half uur tijdens piekbelasting van 
de wasser (dit betekent voor de veehouderij overdag). 

Voar de ammoniakverwijdering bestaan de metingen uit een natchemische bepaling van het 
ammoniakgehalte. Voor de geurverwijdering moeten geurconcentratiemetingen worden uitgevoerd 
volgens de Europese normen. 
Het verwijderingsrendement van ammoniak en geur door het luchtwassysteem dient hierbij minimaal 
het in de vergunning Wet milieubeheer aangehouden reductiepercentage voor ammoniak 
respectievelijk geur te zijn. 
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Krachtens de Ontheffingsbeschikklng verbodsbepalingen meststoffen (Stcrt. 230, 1977, 
Stcrt. 250, '1979) en gelet op de artikelen 7 en 8 van het Meststoffenbesluit 1977 (Stb. 459) 
verleen ik hi~rbij een ontheffing van de verbodsbepalingen van het Meststofi'enbesluit 
1977 voor het als m~ststof vervoeren en verkopen van spuiw£lter uit door uw bedrijf 
gemaakte chemische luchtwassers bestemd voor de lntensieve veehouderiJ. Het spuiwater 
betreft ee~ stikstofhoudende zwavelmeststof, die verkregen wordt door ammoniak· 
houdende stallucht doer filterelementen te lelden en deze met een verdunde oplossing 
van zwavelzuur in water te regenereren onder vorriting van ammoniumsulfaat. Aan deze 
ontheffing worden de volgende voorwaarden verbonden: 

Het product moet worden aangeduid met: Stikstofhoudende zwavelmeststof. 
H!2t product moet voldoen aan de volgende '-'isen: 
- ten minste 2,5% stikstof (N) totaal, in de vorm van ammoniumstik~tof; 
- ten minste 7,5% l'.wave{zuuranhydride (SO]', oplosbaar in water; 
- pH ten hOrlgste 4. 

Het product moet qua samenstelling en hoedanigheid overeenkomen met een aan het 
RIKILT Instituut voor Voedselveiligheid aangeboden en onder no. RIKo13918g onderzocht 
monster. 
Bij het vervoeren en verkopen moeten een afleveringsbon al~l"ede een gebruiks. en 
doseringsvoorschrift worden verstrekt, beide met de voorgesc;hreven aanduidingen. 
De afLeveringsboh dient informatie te geven over het bedrijf waarvan de desbetreffende 
partij spulwater afkomstig is. Het gebruiks- en doseringsvoorschrift dient te worden 
opgesteld overeenkomstig de richtlijnel' van de overheid en ter goedkeuring zijn 
voorgelegd aan de Commissie va" Deskundigen inzake Meststoffenbesluit 1977. 

All~ partijen spuiwater die als meststof worden vervoerd en verhandeld dienen te worden 
geanalyseerd op hun gegarandeerde samenstelling, conform de bij RIKILT il1 gebruik 
zijnde methoden. Her. gebruik van een hiervan afwijkende analysemethode is pas 
toegestaan, nadat is aangetoond dat deze afwijkende analysemethode verkrijgbaar is met 
d~ bij RIKILT in gebruik zijnde methoden. 



Datum 

20juli lo06 

+31774669027 

Ke.nmerk 

Dl,2006/'-136 

Vervolgblad 

2 

Voorwaarde 4 komt te vervallen nadat uit de analyseresultaten van ten minste 20 partijen 
door de Commissie van Deskundige inzal<a het Meststoffenbesluit is vastgesteld dat de 
spreiding in de gehalten aan stikstof (N) totaa! en zwavelzuuranhydride (50J ) oplosbaar in 
water geringer is dan 0,5% absoluut ten opzichte van generiek gegarandeerde gehalten. 
Op dele ontheffing zijn voor het overige de bepalingen van het Mest5toffenbe~luit 3.977 
en de Meststoffenbeschikking 1977 van toep,/lssing. 
Deze ontheffing, op grond van het Meststoffenbesluit 1977, laat eventueel van toepassing 
ziJnde eisen of andere bepalinge", met !'lame uit hoofde van algemene milieuwetgeving 
en van de Meststoffenwet, onverlet. 
Dtlze onthefflng wordt verleend voor de duur van drie (3) jaar en treedt in werking op de 
dag van publica tie in de Staat$c.ourant. 

DE DIReGEUR-GENERAAL LANDBOUW, 
NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, 

cc: 
- Directeur Landbouw 
- RIKILT Instituut Voor Voedselveiligheid 
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Ontheffing verbodsbepali.ngen 
Meststoffenbesluit 1977 
Firmn UnlqtlU IntcrllnHonol B.V. te 
Meijel 

Krncl~ten9 de Onlhcffingsbeschikkillg 
,'crbodsbepF.llingon meststotfen (S,Lcrt " '5, J-(et'gl!bruiks- ell do.~llringsvoo(· , 
130, 1977: Stort2~O, 1979) en geletop : ac1uift cliellt Ie wordc(1 opge~lelC\ 
de aTtikelim 7 on 8 van het MCSI$[of· overcenkolTlJ!lig de ,rioht/ijucn vatl de 
[enbcsluit 1977 (Stb. 459) is door de ovetneld en fer goedkeuring zi.ln 
Pircefeur·Generaal vcrhiend Itan .. voorgelEgd onn de Comll1j~~ie van 
Uniqlill Interno.Uonal JJ .V. Ie MelJel Dcskundigen fm.:a1<.e Mosistoffcnbe. 
oon olltheffiog van <Ie vcrbodsbepalin· ~htil .t977. ' 
gOIl ynll nct Meslst6(1'enbes\uit v~or 6. Alle partijen ~puiwlltcr die als mefil. 
tlot vervocren en YO ~open vlIn spui- sto[warden ve .. vr;,,~rd en verhandeld 
wnter i.li.1. door di!: he~rijr gemaakte cHenen te wordon geRnAlyse~rd op 
chemische luchl,wnssers bestemd voor hUll gegfl.l'andoerde s8menstoHing, . 
de Intens'ieyc veeltoltderij, Het ~P\lj. COI\(Ol'J)'I de bij R1KILT lu g.clmlik 
water hetreft een stik!ilofllOudellda zijndc methadon. HQI gebruilc van 0011 

7.wl\velmesl9lof, die vcrkregen wordt hicrvl\t1l1fwijl(endc annlyscroelhode j ,~ 
door ammQt1iakhoudeude etallucht pas foegestnnn, na<lnt is iltlngetoQf\d 
door liJterelemonten' te ]oideti on deze dat dezo nfwiikonde an~ ly~emothode 
mel een vcrdund6 opl0~siog vall ZW/l.- Ycrkrijgbl\ar ,s met de hl.1 RTJ<JL Till 
velzuur in water te re~~nc[eren omlor gebrulk zijnde methoden, 
vorming van ammoD\umstllfaat. Aan 7. Voorwnnrde 6 k,omt te vel'YClllcl.1 
dc(',e onthcffing worden de v(lJgeI1d~ uadat ui,l de t\OIllyscrc8ultatoo van tcn 
voorwaarden vcrbondEn: ' minSle 20 psrlijcu door de COlnmissie 

1. Het product. moet worden aange. 
dllicl met: Slikstof11oudende :z;wnvel· 
me~tstor. 
2, Het prodUct moot voldocn aan do 
\loigendo o;Bell: 
- ten min~te 2,5% BUhlor (N) lotaa\' 
;n de vonn van ammol1il\m9tik~tof; 
-I.en minsl,e 7,.5% zwavelZlIuranhydrl· 
(Ie (SO)), oplosbilar in wllter: 
-' pH ten hQagste 4, 
3. Hot prodll!;;t moet qua samenstel-, 
ling on hoodllnigheid overeellkomen 
met cen 'anti, het RIKIJJ T Instituut 
voof Voedsclveilfghefd ,flIl.ngeboden 
en onder no, RIKOI39289 ondc.r7.flcht 
mon~ter. 

4. Bij hel veryoerc1n en \'erlwpcn,mou· 
len een nneveriogebol.l alsmo!ie een 
gcbruik~- en doserlllgsyoohcl~~!r.t ' 
worden verstrekt. ~ejc1t roet de YOOI'. 
Be.~chrevon aanduidillgcli.,l)e,aOcve
rJlIgRbon d{cllt illfom\..Qt!e te gtlvcn 
(lver hel bedri.if wanrvan :40 ., . . 
dc-~b!ltrcJTelidc partij apuiwaler 

I.~ _riYi<om9llg Is. 
"' :: 1 

van Desklttldigc 107,.n\(e hol Meststof
fenhes\\1jl i~ va8l8e.~leld elnt de sprci. 
ding in (Ie gehnlten i!lan ,~rJkstof (1'1) 
lOlaal cu zWClvcJ7,.\I\lran.hydrldc (SO!) 
(lptosbon,l: In WilleI' gClinger is dnn 

'O"S% absollmt ton op~icble van gene.. 
rick gcgllrBiltlcorde .~eI1111tell. 
8, Op act,e onthcffing zijn vaor het 
overigc de bepaJinJ.:,en Vfln het Me~t. 
sloffenbosll1it 1.977 en de l\!Ieststof{'cn· 
b~chikking 1977 vnll toopassiog, 
9, Dc?e OI\lhcffing. op grond '11\1,1 het 
MCBlslol'f~)fJbesl\ljt J977, laar. e"entu· 
eel van toopnssillg 7.:Unde ei;en of 
nndere bepi\lil~gen mel tlalUtI "It 
hoorde yan lI.lgemenc mllic\l~velgeYinB 
en Vlln de Me,qtslo(Icllwel, o\lVetlc(. 
10, D&7.0 OIllheffiug wor~t vcr!ccll,d 
vool"de dum Vall drle (3) jaar ell 
lreedt in werking op de d:l.g van publi. 
catie in de Sh\fHSCO\lr:1nt. 

D(I dil·ecraw'-ge.mraoI..LandbOlIil', 
N(l/IlUI' Ell V(llIdseIlClI1f.JIiIIJO. 
A.N. 1'011 de/' Z{lIIde. 

'. 

t-'I-\I.J. tJ41 11'4 



Bijlage II: dimensioneringsplan 

Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air 

Opdrachtgever Mts. Heijmans 

Vresselseweg 21 

Sint Oedenrode 

Locatie Keizersberg 39 

Elsendorp 

In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van stal 1 
aWL 

met de Uniqfililamellenfilter combi wasser 2006.14 85% ammoniakreductie. 

Aantal Omschrijving stall 

0 beren 
guste-/ dragende 

0 zeugen 

0 kraamzeugen 

0 opfokzeugen 

5.474 vleesvarkens 

0 biggen 

Maximum ventilatiebehoeft:e 

"' ventilatie behoeft bfj centrale afzuiglng op basis van gelfjktijdlgheld 

Aantal luchtwassers 

Totale capaciteit luchtwasser 

Afmeting luchtwasser 

Gewicht luchtwasser in bedrijf 

Max. vermogen spoelpomp wasser 

Gemiddeld opgenomen vermogen 

3 x 6 vakken 

per stuk 

per stuk 

Looptijd spoelpomp 1e fase chemisch 

Max. vermogen zuurpomp 

Looptijd zuurpomp 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

2e fase waterreiniging 

Afmeting centraal kanaal per stal 

m.e.r.-rapportage Mts. Heijmans Keizersberg 39 Eisendorp 

ca 

ca 

m3 /uur/ RAV 
dierplaats * categorie lotaal 

250 D 2.4.1 0 

150 D 1.3.12.1 0 

200 D 1.2.17.1 0 

60 D 3.2.15.1.2 0 

50 D 3.2.15.1.2 273.700 

20 D 1.1.15.1.2 0 

m'/uur 273.700 

3 stuks 

275.000 m3/uur 

9400 x 3400 x 2800 mm(LxDxH) 

12.000 kg. 

2,20 kW/uur 

1,54 kW/uur 

21,60 uren/dag 

72 (3 stuksx 24uur) uren/dag 

0,03 kW/uur 

4,5 uren/dag 

52.650 kW/jaar 

230/400 Volt 

220 m3/jaar 

1000 m3/jaar 

33,4 m' 

ROBA milieu b.v. 



In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van stal 2 
aWL 

met de Uniqfililamellenfilter combi wasser 2006.14 85% ammoniakreductie. 

Aantal Omschrijving stal2 

0 beren 
guste-I dragende 

0 zeugen 

0 kraamzeugen 

0 opfokzeugen 

2.352 vleesvarkens 

3.060 biggen 

Maximum ventilatlebehoefte 

* vent/latie behoeft b(f centrale afzulging op basIs van gelijkt(fdlgheld 

Aantalluchtwassers 

Totale capaciteit luchtwasser 

Afmeting luchtwasser 

Gewicht luchtwasser in bedrijf 

Max. vermogen spoelpomp wasser 

Gemiddeld opgenomen vermogen 

2 x 6 vakken 

perstuk 

per stuk 

Looptijd spoelpomp le fase chemisch 

Max. vermogen zuurpomp 

Loaptijd zuurpomp 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal spuiwater 

Tataal verbruik water 

2e fase waterreiniging 

Afmeting centraal kanaal per stal 

m.e.r.-rappoctage Mts. Heijmans Keizersberg 39 Eisendorp 

ca 

ca 

m3 /uur/ RAV 
dierplaats * categorie Totaal 

250 D 2.4.1 0 

150 D 1.3.12.1 0 

200 D 1.2.17.1 0 

60 D 3.2.15.1.2 0 

50 D 3.2.15.1.2 117.600 

20 D 1.1.15.1.2 61.200 

m"/uur 178.800 

2 stuks 

180.000 m3/uur 

9400 x 3400 x 2800 mm(LxDxH) 

12.000 kg. 

2,20 kW/uur 

1,54 kW/uur 

14,40 uren/dag 

48 (2 stuks x 24 uur) uren/dag 

0,03 kW/uur 

3 uren/dag 

35.100 kW/jaar 

230/400 Volt 

122 m3/jaar 

600 m3/jaar 

21,8 m2 

ROBA milieu b.v. 



In onderstaande tabel is het dimensioneringsplan weergegeven voor het reinigen van stallucht van Stal 3 
BWl 

met de Uniqfililamellenfilter combi wasser 2006.14 85% ammoniakreductie. 

Aantal Omschrijving stal3 

4 beren 
guste-/ dragende 

578 zeugen 

200 kraamzeugen 

154 opfokzeugen 

72 dragende zeugen 

0 biggen 

Maximum ventilatiebehoefte 

* ventilatie behoeft bij centrale afzulglng op basis van gelijktijdigheld 

Aantalluchtwassers 

Totale capaciteit luchtwasser 

Afmeting luchtwasser 

Gewicht luchtwasser in bedrijf 

Max. vermogen spoelpomp wasser 

Gemiddeld opgenomen vermogen 

2 x 5 vakken 

per stuk 

per stuk 

looptijd spoelpomp le fuse chemisch 

Max. vermogen zuurpomp 

looptijd zuurpomp 

Totaal opgenomen vermogen 

Besturingskast 

Totaal spuiwater 

Totaal verbruik water 

2e fase waterreiniging 

Afmeting centraal kanaal per stal 

m.e.r.-rapportage Mts. Heijmans Keizersberg 39 Eisendorp 

ca 

ca 

m3 /uur! RAV 
dierplaats * categorie Totaal 

250 D 2.4.1 1.000 

150 D 1.3.12.1 86.700 

200 D 1.2.17.1 40.000 

60 D 3.2.15.1.2 9.240 

150 D 1.3.12.1 10.800 

20 D 1.1.15.1.2 0 

m'/uur 147.740 

2 stuks 

150.000 m3/uur 

7850 x 3400 x 2800 mm(LxDxH) 

10.500 kg. 

2,20 kW/uur 

1,54 kW/uur 

12,00 uren/dag 

48 (2 stuks x 24 uur) uren/dag 

0,03 kW/uur 

3 uren/dag 

33.750 kW/jaar 

230/400 Volt 

95 m3/jaar 

450 m3/jaar 

18 m' 

ROBA milieu b.v. 



Bijlage III: gemeentelijk geurbeleid 

GEMEENTE GEMERT·BAKEL Bijlage bij agp. / Besluit nt. 

VoorsteVondelwerp: gebiedsgericht agrarisch geurbeleid 

DE RAAD DER GEMEENTE GEMERT-BAKEL, 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 juni 2007; 

gelet op de Wet geurhinder en veehouderij ; 

overwegende: 
dat het leefniveau voor de inwoners van Elsendorp en De Rips ten opziehte van 31 december 2000, door invulling van het 

Landbouw Ontwikkelingsgebied niet magverslechteren; 

dat de ondememers in het invloedsgebied van Elsendorp en De Rips de mogelijkheid dienen te behouden zieht te kunnen 

ontwikkelen; 

BESLUlT: 

1. de Nota gebiedsgericht agrarisch geurbeleid vaststellen confonn het bij het raadsvoorstel gevoegde concept: 

2. te bepalen dat, in afWijking van artikel artike13 lid la Wet geurhinder en veehouderij, een vergunning voor een 

veehouderij in de twee kilometer rone rondom Elsendorp en De Rips, roals weergegeven in bijlage 1 van de hiervoor 

genoemde nota, dient te worden geweigerd indien de geurbelasting van die veehouderij op een geurgevoelig object 

binnen de bebouwde kom meer bedraagt dan 1,5 odour units per kubieke meter lucht 

3. te bepalen datvoorveehouderijen die kunnen aantonen dat hetvoor haar bedrijfsvoering financieel niet haalbaar is 
om te investeren in geurreducerende technieken, het College van burgemeester en Wethouders ontheffing van de 

nonn als hiervoor bedoeld onder 2 kan verlenen. 

4. deze ontheffing kan maximaal worden verleend tot de wettelijke grens van 3 odour units per kubieke meter lucht. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Gemert-Bakel van 28 juni 2007. 

DE RAAD VOORNOEMD, 

de griffier, de voorzitter, 

P.J.M. van der Burgt mr. J.H.AG. Maasakkers 

m.e.r.-rapportage Mts. Heijmans Keizersberg 39 Eisendorp ROBA milieu b.v. 



Bijlage IV: watertoets I beplantingsplan 

Watertoets 

Waterbergend vermogen 

De locatie is gelegen met een maaiveldhoogte van circa NAP + 24,0 en coordinaten X= 
182,164 en Y = 399,736 ver buiten het waterbergend gebied van de Maas. 

Waterbeheer 

Er is rondom het bedrijf een watergang aanwezig: 1 bermsloot gelegen aan de 
voorkant van het bedrijf, aan de Keizersberg. Aan de zijkant van de nieuw te bouwen 
stallen wordt dynamische buffering gerealiseerd door het maken van een 
infiltratiesloot. Deze infiltratiesloot wordt aangesloten op de bermsloot (gelegen aan 
de Keizersberg) middels een beperkte uitstroomvoorziening en is boven de 
gemiddelde hoogste grondwaterstand geplaatst. De uitstroomvoorziening is gelegen 
op circa 75-80 em onder het maaiveld zodat er niet meer dan 1 literlsec.lha wordt 
afgevoerd. De totale verharde/bebouwde oppervlakte bedraagt circa 18.580 m2

. De 
nieuw te bouwen stallen bedragen circa 14.760 m2

. De ert verharding bestaat voor 
het grootste gedeelte uit klinkers. Aangenomen wordt dat bij een bui die eens in de 
25 jaar voorkomt (T=25), 42,9 mm neerslag valt binnen 4 uur tijd. De te realiseren 
waterbergingsruimte bij ver- en nieuwbouwplannen kan daarbij berekend worden 
door het toekomstig verhard oppervlak (m2

) te vermenigvuldigen met 0,0429 mm. 
Afhankelijk van de infiltratiemogelijkheden kan het ruimtebeslag minder zijn. 
Vereiste waterberging: 
0,0429 x 18.580 m2 = 797 m3 

Uitgaande van een maximale diepte van de waterberging van 80 em zal er een 996 
m2 groot opslag reservoir nodig zijn. 

Zonering I Functies 

• De bouwlocatie bevindt zich buiten de bebouwde kom. De reconstructie is hierop 
van invloed. 

• Er is geen relatie met (nog) aanwezige belangen en aangrenzende belangen omdat 
de aangrenzende belangen niet anders zijn dan de landbouwpercelen zelf. 

• Volgens de waterkansenkaart is de locatie gelegen in gebied waar weinig 
maatregelen voar hydrologiseh neutraal bouwen nodig zijn. 

• De bodem van de locatie bestaat uit zandgrond en is dus goed doorlaatbaar. 

m.e.r.-rapportage Mts. Heljmans Keizersberg 39 8sendorp ROBA milIeu b.v. 



Duurzaam Bouwen 
Infiltratie van hemelwater in de bodem wordt als voigt gerealiseerd. In de bodem wordt 
een hemelwateropvang gerealiseerd die het water opvangt, bergt en diffuus in de 
bodem verspreidt. De gemiddeld hoogste grondwaterstand bevindt zich op een diepte 
van circa 80 cm onder het maaiveld. Dit is bij benadering, boringen hebben geen zin 
want er is in het verleden op dit perceel gespit en gediepwoeld. Aangenomen mag 
worden dat de verticale doorlaatbaarheid van de bodem goed is daar de locatie 
gelegen is op zandgrond. De regenatvoerbuizen van de daken monden in de 
infiltratiesloot uit. Het hierdoor aangevoerde water wordt in de bodem ge·infiltreerd. De 
infiltratiesloot is voorzien van een calamiteitenvoorziening in de vorm van een 
aansluiting op de bermsloot gelegen aan de Keizersberg. De aanvrager draagt hierdoor 
zelf zorg voor afval van het hemelwater. De kwaliteit van het te lozen hemelwater 
neemt niet af door het overmatig gebruik van zware metalen of PAK's. De daken van 
de stallen bestaan uit vezelcement. De dakgoten zijn van kunstof. De kwantiteit van het 
te lozen hemelwater wordt beperkt door niet meer dan de erfverharding. 

Overige aspecten 

• De te bouwen stallen worden voorzien van kelders, deze zijn waterdicht; 
• De ontwatering van de bebouwing is gelegen op circa 0,7 m - bouwpeil. Dit 

gerelateerd aan minimaal de GHG (= ~ - 80 cm onder maaiveld). 
• Tijdens het bouwrijp maken, houdt de aanvrager de bodem (doorlatendheid) 

geschikt. Er zullen dus geen storende lagen worden aangebracht. 
• Aileen gitvrije onkruidbestrijding wordt toegepast op het terrein. 

m.e.r.-rapportage MIs. Heijmans Keizersberg 39 Eisendorp ROBA milieu b.v. 
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MTS Heijmans 
Vresselseweg 21 
5491 I'A Sint Oedenrodc 

Lijst van beplantingcn horcndc bij plan Kcizcrsbcrg 39 tc Elscndorp: 

BOMEN: 
Koningslinde 8 st. 
RlIwc bcrk 25 sl. 
PIUIUtlll 3 sl. 
Tummc kasIHnjc 3 st. 
Eik 1 sl. 
Z WOI'l'C cis 6 st. 

BOOMPALEN: 46 sl. 

HAAG: Zwarteels 430 st. 

BOSPLANTSOEN 2.000 m2, in driehoeksverband, 2-jarig plantsoen. 
Eik 300 sl. 
Hazelaar 200 sl. 
Kornoelje 
VlIilboom 
Lijsterbcs 
Krent 

Extra opmerking bij het beheersplan: 

100 sl. 
100 st. 
100 st. 
100 sl. 

Om constant een groene wand te houden en ten behoeve van de vitaliteit van de elzenhaag dient 
uit de haag elke drie lol vier jaar om en om de dikste cis afgezet te worden. Deze stobbe groeit 
weer uit, waorna de andere exemplarcn nan de bCllrl Zijll om afgezet te worden. Zo vindt continu 
vcrjonging plaats. terwijl er toch stceds een groene wand blijft. 

BORGO TUB~- EN l."NDSCUAI'SARCllJ1ECTUUR 

RIII\' I-':'iFWICIO ~P71H HI)IKfl 111:o4Y.1 .1! .\O ;.1 1\\:o~'),!:~ :!Y'I\(l 1\!fltt 11(,;;,1);5 ; 1:; · 1".':,\1\\1 1\11'~I.P \' II~hll'l,;-';-f':-';1 

K ,\I,nn.\~"" 1 (1 ~\D_,t:; 1I~J9 P. hTIl ,s~; '; r ~; , .1 "1, . B I \\ '" J~ ~ I I ;"L)l:--~,).~Bnl 

m.e.r.-rapportage Mts. Heijmans Keizersbe~g 39 Elsendorp ROBA milieu b.v. 



-------lC --
--------

---

m.e.r.-rapportage Mts. Heijmans Keizersberg 39 Elsendorp ROBA milieu b.v. 



Bijlage V: voerverbruik 

7826 vleesvarkens perdag per jaar 
ds kgds/rantsoen kg/rantsoen kg/rantsoen ton 

ccrn 65% 085 1,3 477 3 3735 
rnengvoer / enkelv. grondstoffen 
excl. CCM 88% 0,45 0,5 186,6 1461 
natte brijproducten 20% 0,80 4,0 1460,0 11426 
water 0% 0,00 1,5 547,5 4285 

154 opfokzeugen perdag per jaar 
ds kgds/rantsoen kg/rantsoen kg/rantsoen ton 

ccrn 65% 0,65 1,0 365,0 56 
rnengvoer / enkelv. grondstoffen 
excl. CCM 88% 0,45 0,5 186,6 29 
natte brijproducten 20% 1,00 5,0 1825,0 281 

water 0% 0,00 1,5 547,5 84 

850 zeugen incl. biggen perdag per jaar 
ds kgds/rantsoen kg/rantsoen kg/rantsoen ton 

ccrn 65% 1,50 2,3 842,3 716 
rnengvoer / enkelv. grondstoffen 
excl. CCM 88% 1,00 1,1 414,8 353 
natte brijproducten 20% 1,80 9,0 3285,0 2792 

water 0% 0,00 5,0 1825,0 1551 

otaa ver rUI ton Jaar T b "k I " 
ccrn 4508 
rnengvoer I enkelv. grondstoffen excl. CCM 1842 
natte brijproducten 14499 
water 5920 

m.e.r.-rapportage Mis. Heijmans Keizersberg 39 Eisendorp ROBA milieu b.v. 



Bijlage VI: zuurtank 

m.e.r.-rapportage MIs. HeiJmans Keizersberg 39 Eisendorp ROBA milieu b.v. 



PROPRIETY PRODUCTS 

Containers (UN) 

Compleet Kunststof MultiBox 
Veiligheid en duurzaamheid 

'#'§I·)§'® &~M!"~. 
FUSION KUNSTSTOFFEN 



Compleet Kunststof MultiBox 
Double Containment 

Fusion KUllststuffcn tc Dewllt"r (NL), ImJe'IJel'l V~1Il de Bonar 
Plastics Europl" Division van Low & Bonar, is dl' 1()()na~lIlg"'\,l'IHk 
specialist Ill' Iler gebied vnn nllariegieren. (jvhtbel'rd "I' l'l'n jar,'n
lange l'lvming ell' het f:cbic,1 van l[K~'s ('\1 in sammwerking Ilwt el'n 
lIit bcdrijvl'll hl'stmllldl' gd1ruikcrs-.loc\groeplwcfr FIISi()lll't.'n sl'ric 
\'eilig~, l'wnomische en hygicnisl'l1l' me'; IInlwikkcld "om de heavy
Llsers, mer name in dl' chl'llliscl1l' inJustriL'. 
I ict «Incept Inllpt v<J(ll'lli! "l' de \wlgcving L.a.v. miliell, vl'ilighdd 
ell ,llItlrzaamhcid. Bij dc:c, lIit 1'111blig klll1,rslllf vervn<1l'digdc me's, 
is ClJl'rtlSIc Iliet Ll1ogelijk. Pc lBe's :ijn UN-g,,'kclll'd, gcmakkelijk Ie 
rvinigl'n en recydcbaar. Dr fr.laie vIlI'l1l.gc\·ing WCl'k! iIlHlj;O-wrhogcnd, 
wamhij als (' xrra l1ndl'rstClllling Vll"r het Iwdrijfs-ima~(l de !Hes Icver· 
b~ar 'ijn in cell cigen klellr en l'vcnlueel ""I)rzic'n van he! beJrijf,ll)go. 

Fusion CKMB Double Containment 
De CKMB clmrainl'ts ht:schikkcn 0\'('1' 

excellenl" plu.~pllntcn IIp lll't J.:<:"hicd V<111: 

1. Veiligheid 
o V(llhlig lIil kllllsrsruf ven'aar"igd~ JlIbhelwan,lige me. 
oUc'inrcgl'cerJI' opvangbak.fllnctic, w:tllrJOlll' il'kkagl' 

hij ,:ahmircilcn Ilitgl:sllltrn is, 
o V(lH.ll~t :ll1n CPR-richtlijrll'll. 
• Ol'till1all~ hcschcrming vun de inholld l'l'J.:l'n heschadigingcn. 
o BinnClKontailll'1' van hllllgwaardigl' Cw"linkl'd PE, (,l'n sl"gvaslc 

1:11 hij:(lndcr resistent.: kUl1stswf, hestand !eg<,n Jt' ml'cst aggre",jt've 
meJia. 

o Kwalitarit,f perfect" kllgclkra:m die wrzcgelbaar is. 
o Tijllcl1s "l'sl"J.: en transpon is hel gcbied tel' hoogte van de kra"n 

a(gcslolt'll de,,'r cen tl'ansp.mml schrodJek,d. 
• He[ !rampal'anrc debel is vllor:it:n van l'ell sti('kcl' die bij ,:wnfllek' 

lekkagc vcrklclIi'l. 
• Ilc vcilighciJ vall deze !BC gaat \ 'cl'Ll('r 

dan voh~,'m het locgckellde UN-kellnncrk 
"cl'd,,1 is. 

0150-90(11 cl'nificmH dom 'tnl;llljualily' 
vnOf llnfwikkding en l'mdlll:lie. 

• Kussen rw;~t'n hinnt'l1- en buifellcomaincr 
"oor s~hllkab;oll'l it' en 
volledigl' lel'gloo)'. 

o Dichtl1l'id Illt'diutn 1.9 kg./ltr. maxima:!\. 

2. Milieu 
• (Jemaakr van rt'cyclebarc grondstoffcll. 
oPE kunststnf is perfect tc rcinigcn. 
• (]Cl"n Cllrr(J~ie~ 
o Voll~dige leeglnop donI' speciale bodenwllrm v(lUrkOl1l1 rt'stcn die 

/arcr vCl'wijderd ITInClen w(lrden. 
o U6ntegrccrde Ill'vnngbak vOl11-k0l11lllitlekkcn van Chl'llliL8Iii' n. 

3. Duurzaamheid 
o 5 Jam v'llgens UN.voor:;chriften. 
o Sl<1len slijtVllNCll aan llndcrzijdc. 
• C~lmllitcitcll-PI'O"f. 
o Ro"emijdc afgeslotcn dllnr Jichtc kap zoelat rCh'Cllwatcr en 

vl'nmlrcinigingen geweerd Il','nicil. 

4. Gebruiksgemak 
• Gcllltel..'H'Crd 4-Way palkt-systcel11, mm 2 zijdrn v.v. \'orkgl'leidinl!' 
o Srapdbaar (totaal 31111llg). 
• Aan bllvemijdc verschillcnde aamlui!11ll1gdijkhcdcn voor diver,;c 

accessoircs, wah hI.'- cn untluchter, 
• Grout wr:egdbaar mangatdeksd 00 em) Wlnl makkelijk afvlIllen 

en inteme illSIX'eric vall de binncnbak. 
• RlIimc npt'l1in~ aan onder!ijde V(l(lr hedicl1ing ko~dkraall <lfgeslnten 

middd, tl'ansparanr schrucfdcksel. 
• V"rkrijgb;1;1r al5 4LJ5, Ino en\) lO liter clmtniner. 
• Kl1~dkra;]n optionee! Le vO(lnicn V<ln ge't'tltq~leeI'J~ sndkol'pelin!{. 

5. Imago 
• Fr,1(Iil-, dt'gc,lijke uitv""I'ing IIll'l lIniek 'ing(,hollwd' veilighei.lsc''rIll'l'l'r. 
o Gmll:' kkntificatieplaat .1,111 v(lorzijd,\ 
o Leverh,mr in Jiwrse klellren . Jesgl'\WnSr (luk in Ix,drijf.,kk'lIlf'1l t ' l\ 

"uunkn V,IIl hd bcdl'ijfslogu, 
o Stickervlak aan "ier ~ ijdcn . 

Bijzondcrhcdcn 
o Dc' CKMB-l'louhle Conl'ainllleill hcl'l'[ "en llnticlaftar welk d<lIl!' hel 

tr:lnS/, tlrantc schroefdek,d afgcslntcn kHn worden . 
o VlIllclll'n aftappcll bn geschiedell via het mangal o( dl' ,,,",,Iui -

tingsmllgC'lijkhclk'1l :()~Is cell wighllis (8S0 11.000 lIT). 

Tocpassing 
I-Ic-;Ivy-users, verv<ler en ()pslng vnn llN-gccl'1'I ificl'crdl' '[(lifl'n , 
De stoffrlllVclke in prineipc' opgesla~l'n /l1ogl'11 worelell ill .Ie CKMH 
:ijn lIit Vl'rp~kkillgsgl'lll'P II: 
Kla~scl cljfc'l': lh,4h,'i['cnc, 17b, 11c,llc 
Klassl' 'i . I eijter: I h t'n c, II b 
Kh""... 6 .1 cijfer: 12b, 14h, 27b 
Klassc 8 (jjb: Ih, 2h, 4b, 'ih, 7h, Hh, 171> en c, Hh ell (, 4(\;, 

42h ~n c, 41c, 44h, 61h "11 c, 6.k 
Raadl'l~l'g altijd hl'l ADR of infnnncer bij Fusillil wdal lIlllI de h~lI1d 
van het UN-llummer van de ,tof ell I "I' de klasse -indding (','n mivil" 
kan worden gegl'Vl!n ')Illtl'ent de tlll'p'lS'ing "<\11 dt' (:KMR. 

Lease 
Optioned i, cell le">l'->1:lI1hieding l1logclijk. 

Technische gegevens 

Type CI(MR 500 :CI<MU 800 ¢ I(MB 1 ,O~)O 
lJN-nummer 1.000 11 HH I/YI*"'--fNL/Fusi'lil 0~2/7420/ 2~16L' 
UN-nummer BOO 0\ I HH I/Y/**--fNL/Fusilln 107/6000/166'i 
UN-nllmmer 'i00 ~ I HI-! 1/Y1**--fNL/Fusinn 05')/4440/ I 06'i - 85 ) Brlll<1 inhnlld in lilers 550 1,001.1 ---
Nerro inhllud in liters 495 !l30 l)] 
--

800 
f-

1,000 Breelhl' ill lIIlll 1.000 
1.200-'- 1.200 -

/)iel'fC in 111m 1,2 - ;-
Huogtl:' illmm 1.llS 1.430 1510 - - - -
Smpclh(H,gr,' in Bun 1.200 1.400 1.500 
Max. srapdh( l(}g-;-;:--

-, -- I-
650 Rl)O 1,100 

in liters -
L ; eg gewicht i~ 12'i 140 165 - -

MOl>;. srapl'lI111llgte 
gevlll.l 1 3 3 

Etikcrplilat >lfmerin~ 
inmm W'i x 237 395 x 217 .19S x n7 
Kmon 

-- --c- -- -2" pulYJ'ropyl ' .. n Jllo,wz ,'I \'{,~ l l' rktl' 
kllgclkraan Inet I'Ifslliitsflll', EPI'lM pakkillg 
(Vit"" " pritmed). 

Materiaal 
Hinnenconrainer: Crosslinhd PE, 
Bliitencllnt'liner cn kal': LLI WE. 
M:mgatdeksel: Cr.""linked PE v(l<,'r:ien van EPDM rakking 
(Villln Opt.illllcel). 
Kr<lanti.,hd: LLIWE + Pc. 
Gc'integrel'nlt' stapl'ipl.llen: l,!("galvanisl'l'l-d ij:cr. 

Accessoires 
o StandaarJ nirvoerinu mill tc pas.'en ,liln de wenSt'n \'<111 gd'ruikt' r 

middels hlced a.\Sorfilllent van Hen'ssoirc, (Zil' sCl'ara[\' Iijst). 
• OptiOl1ce\lllcegcvllnu,l bedri jr,IO~ll. 
• Klclirstdling in llwrieg l11~t klan! (tw~~ \'ersl'hillt'l\lle kleuren per 

container mogdijk). 

--------------. # 1M [.] § . _® ___________ -'I:.::,.SO=--9::....:00..:..:,1 

Fusion Kunststoffen B.V. 
Zweclbt'straat 61010, 7418 BR [)cwntcr 

1',),lhll' 41, 7400 AA Dc\·"ntt'r 
Tel.: -t + 3 I (0)570 - 660 707 
r~x: ++ l\ (0)'570 - 660 719 

Fusion Kunststoff GmbH 
naimit'rstraHe S, 63301 Drdl'ich 

Pustf"dl I 0 II 30, 61265 Dreiekh 
TeI"f",,: 0 6103/8908 - 0 
Tl'lcfax: l~ 61 OJ 189 08 - 2ll 

Fusion Kunststoffen N, V, 
Hercntal~ch;lan I 16 

21l)O Lktlrn~ 
Td.: O~ /321.27.06 
Fax: 03/321.53.19 



Bijlage VII: zwavelzuur 

m.e.r.-rapportage Mts. Heijmans Keizersberg 39 Elsendorp ROBA milieu b.v. 



VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha ChemiePartner/ HCI Chemicals Benelux! NBM Export/ Ned. Benzol Mij. 

1-69850 I Gewijzigd op:24/07/2003 I Herziening van: 11/612003 

Naam: ZWAVELZUUR94% - 98% 

1 IDENTIFICA TIE VAN DE STOF OF RET PREPARAA T EN DE ONDERNEMING 

IDENTIFICATIE V AN DE STOF OF HET PREP ARAAT 

Naam: ZW A VELZUUR 94% - 98% 

Brutoformule: H2S04 

CAS-nr: 7664-93-9 
EU catalogusnummer: 016-020-00-8 
HAZCHEM-nr: 2P 

Moleculair gewicht: 98.07 
Product type: Zuivere stof 
Gebruik van de stof of het preparaat: In accu' s 

EINECSIELINCS-nr: 231-639-5 
RTECS-nr: WS5600000 
NFPA-nr: 3-0-2 

Accu vloeistof 

Andere Dossiernummers: BIG nummer: B-10247 
Producten van dit dossier: ZW A VELZUUR 94% - 98%: \-69850 

IDENTIFICATIE V AN DE ONDERNEMrNG 

Chemproha ChemiePartnerl HCI Chemicals Benelux/NBM Export! Ned. Benzol Mij. 
Donker Duyvisweg 44 
3316 BM Dordrecht 
Nederlandl The Netherlands 

Tel: +31 (0)78-65 44944/950 Fax: +31(0)78-65 44 9191975 

ALARMNUMMER 

Tel: hfstAI+ 31 (0)78-6544944 

2 SAMENSTELLING EN TNFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 

ZW A VELZUUR 94% - 98% : n.b. 
Gevaarsymbolen : C 
R-zinnen : R35 
CAS-nr : 7664-93-9 
EINECS-nr: 231-639-5 

(Zie hoofdstuk 16 voor de volledige tekst van de R-zinnen) 

3 MOGELIJKE GEVAREN 

R-ZINNEN 

Veroorzaakt ernstige brandwonden 

4 EERSTE HULP MAATREGELEN 

ALGEMEEN 

Indien bewusteloos: zorg voor vrije luchtwegen 
Bewust slachtoffer met ademhalingsmoeilijkheden: halfzittend 
Bij braken: voorkom verstikking/aspiratiepneumonie 
Voorkom atkoeling door toedekken (niet opwarmen) 
Hou het slachtoffer rustig, vermijd inspanningen 
Afhankelijk van de toestand: arts/ziekenhuis 

Afgedrulct in overeenkomst met de EO-richtlijn 2001/58/60 op 24-07-2003 
Chemproha ChemiePartner B.V - HCI Chemicals Benelux B.V - NBM Export B.V - Ned. Benzol Mij. B.V. 1111 



VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha ChemiePartnerl HCI Chemicals BeneIuxlNBM Export! Ned. Benzol Mij. 

1-69850 I Gewijzigd op:24/0712003 

Naam: ZWAVELZUUR94% -98% 

INHALATIE 

HUID 

Breng het slachtoffer in de frisse lucht 
Onmiddellijk arts/medische dienst raadplegen 

Onmiddellijk 15 min. met veel water spoelen of douchen 
Gebruik van zeep toegestaan 
Geen (chemisch) neutralisatiemiddel gebruiken 
Kleding verwijderen tijdens spoelen 
Indien kleding vastzit aan de huid: niet verwijderen 
Wonden steriel afdekken 
Indien verbrande opp. > 10%: slachtoffer naar kliniek 

OGEN 

Onmiddellijk 15 minuten met veel water spoelen 
Zo mogelijk contact lenzen verwijderen. 
Geen neutralisatiemiddel gebruiken 
Slachtoffer naar oogarts brengen 

ORAAL 

Mond spoelen met water 
Zo vlug mogelijk na inname: veel water laten drinken 
Niet laten braken 
Geen medicinale houtskool toedienen 
In aile gevallen arts waarschuwen. 
Verpakking/braaksel tonen aan arts/ziekenhuis 
Bij inname van grote hoeveelheden: snel naar ziekenhuis 
Geen chemisch tegengiftoedienen 
Arts: maagspoeling 

I Herziening van: 1116/2003 

Telefoonnummer in noodgevallen buiten kantooruren, aileen voor artsen : 030 - 274 88 88. 
(Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum - Bilthoven) 
Belgie 
Antigifcentrum raadplegen (070/245 245) 

5 BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN 

BLUSMIDDELEN 

Blusmiddelen bij omgevingsbrand 
Geen water 

BLUSINSTRUCTIES 

Tanks/vaten koelen en/of in veiligheid brengen 
Bij koelen/blussen: contact van product met water vermijden 
Toxische gassen verdunnen met verneveld water 

SPECIALE BLOOTSTELLINGSGEV AREN 

Direct brandgevaar 
Niet brandbaar 

Afgedrukt in overeenkomst met de EG-richtlijn 200tl58/EG op 24-07-2003 
Chemproha ChemiePartner B.V - HCI Chemicals Benelux B.V - NBM Export B.V - Ned. Benzol Mij. B.V. 2/11 



VElLIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha ChemiePartner/ HCI Chemicals Benelux! NBM Export/ Ned. Benzol Mij . 

1-69850 I Gewijzigd op:24/0712003 

Naam: ZWA VELZUUR 94% - 98% 

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN 

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 

Handschoenen 
Gelaatsscherm 
Corrosiebestendig pak 
Bij groot lek of in gesloten ruimte: persluchttoestel 
Bij groot lek of in gesloten ruimte: gaspak 

MILIEUMAATREGELEN EN VOORZORGSMAATREGELEN 

Gevarenzone atbakenen 
Geen open vuur 
Bodem- en waterverontreiniging voorkomen 
Niet in riool lozen 
Vaten gesloten houden 
Geen water in tanks of vaten laten dringen 
Vrijkomend product in geschikte vaten opvangen/overpompen 
Lek dichten, toevoer afsluiten 
Morsvloeistof indammen 
Bij gevaarlijke reactie: explosief gas/luchtmengsel meten 
Bij reactie: brandbaar gas/damp verdunnen met watergordijn 
Bij hitte: toxische gas/damp verdunnen met verneveld water 
Rekening houden met giftiglbijtend neerslagwater 

OPRUIMINGSPROCEDURE 

Tanks na beschadiging/afkoeling leegmaken 
Morsvloeistof absorberen in droog zand,aarde,vermiculiet 
Geabsorbeerd product opscheppen in afsluitbare vaten 
Morsstof/restant zorgvuldig verzamelen 
Verzameld product overdragen aan producentlbevoegde dienst 

I Herziening van: 1116/2003 

Kleine hoeveelheden morsvloeistof neutraliseren met kalk natriumbicarbonaat soda 
(natriumcarbonaat) of soda ash 
Geneutraliseerd product wegspoeJen met een overmaat water 
Bevuilde oppervlakten reinigen (behandelen) met een overmaat water 
Na werkzaamheden kleding en materiaal reinigen 

7 HANTERING EN OPSLAG 

HANTERING 

In orde met de wettelijke normen 
Regelmatig concentratie in de lucht meten 
Werken onder plaatselijke afzuiging/ventilatie 
BlootsteIIing en/of contact vermijden/beperken 
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken 
Verontreinigde kleding reinigen 
Verontreiniging van het product voorkomen 
Verpakking goed gesloten houden 
Verwijderd houden van open vuur/warmte 
Installatie zorgvuldig reinigen/drogen v66r ingebruikname 
Afval niet in de gootsteen lozen 
Contact van product met water vermijden 

Afgedrukt in overeenkomst met de EG-richtlijn 2001/58IEG op 24-07-2003 
Chemproha ChemiePartner 8.V - HCI Chemicals Benelux B.V - NBM Export B.V - Ned. Benzol Mij. B.V. 3/11 



VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha ChemiePartner/ HCI Chemicals Benelux! NBM Export/ Ned. Benzol Mij . 

1-69850 1 Gewijzigd op:24/07/2003 1 Herziening van: 11/6/2003 

Naam: ZWA VELZUUR 94% - 98% 

OPSLAG 

Op een droge plaats bewaren 
Ventilatie langs de vloer 
Beschermen tegen vorstlkoude 
Opvangkuip voorzien 
Onder afdaklin open lucht 
Aileen in beperkte hoeveelheid is opslag toegelaten 
In orde met de wettelijke normen 

VERP AKKINGSMATERIALEN 

Geschikt verpakkingsmateriaal 
koolstofstaal 
poJyethyJeen 
poJypropy Ieen 
glas 
aardewerk/porsel ein 

Te mijden verpakkingsmateriaal 
moneIstaaI 
lood 
aluminium 
ijzer 
koper 
zink 
nikkeI 
brons 

Bijzondere eisen voor verpakkingsmateriaai 
afsluitbaar 
droog 
zuiver 
correct geetiketteerd 
beantwoorden aan de wettelijke normen 
Plaats kwetsbare verpakking in een stevige houder 

8 BLOOTSTELLINGSGRENZEN EN PERSOONLIJKE BESCHERMING 

BLOOTSTELLlNGSGRENZEN 

Gr(!"SM1aol'den: 

MAC wow'den: 

TLVwaarden: 

VMTYVLE Waarde//: 

MAl< IV"""I. //: 

CONCENTRA TIEMETINGEN 

Korte duur meetbuisjes - Drager 
Zwavelzuur I1a (672878 I) 

Product ZW A VELZU UR 94% - 98%: 
Gn!llswaarde 

Kortatljd.>",nord. 

Jlt!.II/r -·i'£1I3 

MAC 
TLV-1WA 

17Y-S11:.L 

CUl'cillogel/U(!it 112' 

VM£ 

VLE 

MAK 

Afgedrukt in overeellkomst met de EG-richtlijIl2001/S8/EG op 24-07-2003 
Chemproha ChemiePartner B.V - HCl Chemicals Benelux B.V - NBM Export B.V - Ned. Benzol Mij. B.V. 

I mlllm3 

3 mlllm3 

I mfdlllJ 

I mlllm3 

3mg/m3 

i IllJ@O 

3 mf!/.d 

I mg/JlI3E 

4/11 



VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha ChemiePartner/ HCI Chemicals Benelux! NBM Export/ Ned. Benzol Mij . 

1-69850 I Gewijzigd op:24/07/2003 

Naam: ZWA VELZUUR 94% - 98% 

PERSOONLIJKE BESCHERMING 

Huid 
Handschoenen [butyl rubber, polyetheen] 
Gelaatsscherm 
Corrosiebestendige kleding 

Inhalatie 
Gasmasker met filtertype E 
Bij hoge damp-/gasconcentratie: perslucht-Izuurstoftoestel 

Handen 
Handschoenen [butylrubber, polyetheen] 

MAATREGELEN VOOR WERKNEMERS -18 JAAR 

Geen gegevens beschikbaar 

MAATREGELEN VOOR ZWANGERE VROUWEN 

Geen gegevens beschikbaar 

MATERIALEN 

Materialen die een uitstekende bescherming bieden 
butyl rubber 
polyethyleen 
tetratluorethyleen 

Materialen die een minder goede bescherming bieden 
neopreen 
PVC 
viton 

Materialen die een slechte bescherming bieden 
natuurrubber 
nitrilrubber 
PYA 

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

ALGEMENE INFORMA TIE 

Fysische toestand 
Vloeistof 

Geur 
reukloos 

Kleur 
Zuiver product: kleurloos 
Onzuiver product: gee I tot bruin 

Oplosbaarheid 
Oplosbaarheid in water: 100 % 

Overige eigenschappen 
Exotherm oplosbaar in water 
Oplosbaar in ethanol 
Weinig vluchtig 
Gas/damp zwaarder dan lucht bij 20'C 
Hygroscopisch 
Reageert zuur 
Helder 
Olieachtig 

Afgedrukt in overeenkomst met de EG-richtlijn 2001/58/EG op 24-07-2003 

I Herziening van: 11/6/2003 

Chemproha ChemiePartner B. V- HeI Chemicals Benelux B.V - NBM Export B.V - Ned. Benzol Mij. B.V. 5/11 



VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha ChemiePartnerl HCI Chemicals Benelux! NBM Export! Ned. Benzol Mij. 

1-69850 I Gewijzigd op:24/07/2003 I Herziening van: 1116/2003 

Naam: ZWA VELZUUR 94% - 98% 

CIJFERGEGEVENS FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 

Smeltpuntltraject: 
Kookpuntltraj ect: 
Ontbindingspunt: 

Relatieve dichtheid: 
Soortelijk gewicht: 
Dampdichtheid: 

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

ST ABlLITEIT 

Niet stabiel o.i.v. vocht 

CHEMISCHE REACTIES 

3°C 
338°C 
> 340 °C 

1.84 
1841 kg/m3 
3.4 

reageerl met vele verbindlngen : (verhoogde) kans op bn11ld/explosie 
Bij verhilting : vorming van giflige en bijtende gassen/dampen zwaveloxiden 
heftige exotherme reactie met water (vocht) : vorming van bijtende gassen/dampen 
reageert exotJlenn met organisch materiaal : kans op spontane onlbranding 
reageert met (sommige) metal en : vorming van Iicht ontvlambare gassen/dampen waterstof 
reageelt heftig met brandbare stoffen : (verhoogde) kans op brand/explosie 
reageert heftig met (sommige) basen : warmtcontwikkeling met verhoogde kans op brand/explosie 
reageert met (sterke) reductantia : (verhoogde) kans op brand/explosie 

TE VERMIJDEN OMST ANDIGHEDEN EN STOFFEN 

warmtebronnen 
brandbare stoff en 
reductiemiddelen 
(sterke) basen 
licht-ontvlambaar materiaal 
metalen 
cellulosehoudende stoffen 
organisch materiaal 
oxidatiemiddelen 

11 TOXICITEITSGEGEVENS 

TOXICITEIT 

Toxicologische gegevens 

LD50 Oraal rat: 

Chronische toxiciteit 

IARC Groep: 

2140 mg/kg 

Nevels van sterke anorganische zuren die zwavelzuur bevatten zijn kankerverwekkend voor de 
mens 

Toxiciteit algemeen 
De commissie concludeert dat zwavelzuurnevels kankerverwekkend zijn (overeenkomend met EU
categorie I), volgens een niet-stochastisch genotoxisch mechanisme. 

Acute toxiciteit 
Bij reukwaarneming is de blootstellingslimiet overschreden 
Bijtend voor de huid 
Bijtend voor de ogen 
Irriterend voor de ademhalingswegen 

Afgedrukt in overeenkomst met de EG-richtlijll200l/58/EG op 24-07-2003 
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VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha ChemiePartner/ HCI Chemicals Benelux! NBM Export/ Ned. Benzol Mij. 

1-69850 I Gewijzigd op:24/0712003 

Naam: ZWA VELZUUR 94% - 98% 

Toxicologische gegevens 
Niet opgenomen in mutageniteitsklasse (EG,MAK) 
Niet opgenomen in teratogeniteitsklasse (EG,MAK) 

TOXICITEITSGEV AAR 

Direct toxiciteitsgevaar 
Bijtend 

ACUTE EFFECTEN/SYMPTOMEN 

Algemeen 
Etswonden/corrosie van de huid 
Ademhalingsmoeilijkheden 
Kans op spasme/oedeem van het strottehoofd 
Irritatie luchtwegen 
Droge keel/keeJpijn 
Misselijkheid 
Buikpijn 
Bloederige stoelgang 
Bloederig braaksel 
Brandwonden maag-darmslijmvliezen 
Gestoord gezichtsvermogen 
Corrosie van het oogweefsel 
Tranenvloed 

Die laattijdig kunnen verschijnen 
Kans op longontsteking 
Kans op longoedeem 

Bij inname van grote hoeveelheden 
Shock 

Na langdurige blootstellingicontact 
Corrosie bovenste luchtwegen 

CHRONISCHE EFFECTEN 
Na langdurigelherhaalde blootstellingicontact 

Rode huid 
Droge huid 
Jeuk 
Huiduitslag/ontsteking 
Aantasting/verkleuring tanden 
Ontsteking/aantasting oogweefsel 

Afgedrukt in overeenkomst met de EG-richtlijn 2001/S8/EG op 24-07-2003 

I Herziening van: 1116/2003 
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VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha ChemiePartnerl HCI Chemicals Benelux! NBM Export! Ned. Benzol Mij . 

1-69850 I Gewijzigd op :24/07/2003 I Herziening van: 11/6/2003 

Naam: ZWAVELZUUR 94% - 98% 

12 ECOTOXICOLOGlSCHE EIG ENSCHAI' PEN 

BCOTOXIClTEIT 

Product ZW AVELZUUR 94% - 98%: 
Orl!Rnisme CommenlRnr 

LC50 Vissell: 

GAMBUSIA AFFINIS 

LEPOMIS MACROCHlIWS 

LC50 Walerorgall;smell: 

Df:CAI'ODA: NA7'AN'/M ZOUT IYA 7'E1l 

TLM Vlssell: 

GAMBUSIA AFFfNlS 

EC50 Daphllla: 

DAPHNIA MAGNA 

CRANGON CRANGON 

EC50 Waterorgamjmtll: 

BACTERIA ACrlEr SLIB 

Tox.drempe/ walerofgaujsnum: 

!'Sll(JDOMONAS FI,UOIIESCENS 

J)AI'fINIA MAGNA 

MOBlLITEIT 

Milieu informatie i. v.m. water 
Aanduiding waterbezwaarlijkheid: {9} 
Saneringsinspanning: B 
Zwak waterverootl'einigend (Oppervlaktewater) 
Oevaar voor drinkwaterverontreiniging (Grondwatel') 
Schadelijk voor vissen 
Schadelijk va or waterorganismen 
Weinig schadelijk va or bacterien (EC50 > 1 00 mg/I) 
Literatuur vermeldt: (zeer) giftig voor algen 
Literatuur vermeldt: niet bioaccumuleerbaar 
pH-verschuiving 

Milieu informatie i.v.m. bodem 

I tl' (I ~rdl ,ur 

96/r 

48 h 

48/r 

96 h 

9611 

24 II 

48/r 

120 II 

24h 

2411 

Biologische atbreekbaarheid in de bodem: niet van toepassing 

PERSISTENTIE EN AFBRAAK 

WOK: 

Afgedrukt in overeenkomst met de EG-richtlijn 2001/S8/EG op 24-07-2003 
Chemproha ChemiePartner B.V - HC! Chemicals Benelux 8.V - NBM Export B.V - Ned. Benzol Mij. B.V. 

II .. " U .. , 

42 mgll 

49 mf!11 

42.500" 

10 •. 1001llf!11 

Jl ", ,11 

19 IIIgl1 

70" 80 mIll! 

58 mIll! 

69001llgl/ 

30mgll 
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VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha ChemiePartner/ HCI Chemicals Benelux! NBM Export/ Ned. Benzol Mij . 

1-69850 I Gewijzigd op:24/0712003 I Herziening van: 1116/2003 

Naam: ZWAVELZUUR94% -98% 

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDElUNG VAN AFV AL 

INSTRUCTIES VOOR VER WIJDERING V AN AFV AL 

Handel in overeenstemming met de plaatselijke wettelijke voorschriften. 
Afvalstofcode (Vlaanderen): 048 301 
Gevaarlijk afval (91/689/EG) 
Herwinnen/hergebruiken 
Neutraliseren 
Neerslaan/onoplosbaar maken 
Ontwateren 
Immobiliseren van giftige of schadelijke bestanddelen 

Met de best beschikbare technieken behandelen alvorens in het riool ofhet aquatische milieu te 
lozen 
KGA (Nederland): categorie 01 

14 TRANSPORTGEGEVENS 

UNO 

UNO-nr: 1830 
Verpakkingsgroep: II 

ADR : Transport over de weg. 

Klasse: 8 
Gevaarlabel(s) tanks: 8 
Gevarencode: 80 

ADNR : Binnenscheepvaart. 

Klasse: 8 
Transportnaam: ZW A VELZUUR 

RID: Transport via spoor. 

Klasse: 8 
Transportnaam: ZW A VELZUUR 

IMDG: Zeevaart. 

Klasse: 8 
EMS-nummer: 8-06 
Marine pollutant: -

ICAO : Luchtvaart. 

Klasse: 8 
Instructie "passagier": 8091Y809 
Transportnaam: SULPHURIC ACID 

Afgedrukt in overeenkomst met de EG-richtlijn 2001l58IEG op 24-07-2003 

Klasse: 8 
Transportnaam: SULPHURIC ACID 

Verpakkingsgroep: II 
Gevaarlabel(s) colli: 8 
Transportnaam: ZW A VELZUUR 

Verpakkingsgroep: II 

Verpakkingsgroep: II 

Verpakkingsgroep: II 
MF AG-nummer: 700 
Transportnaam: SULPHURIC ACID 

Verpakkingsgroep: II 
Instructie "cargo": 813 

Chemproha ChemiePartner B.V - HC! Chemicals Benelux B.V - NBM Export B.V - Ned. Benzol Mij . B.V. 9/11 



VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha ChemiePaltner/ HCI Chemicals Benelux! NBM Export/ Ned. Benzol Mij. 

1-69850 1 Gewijzigd op:24/07/2003 I Herziening van: 1116/2003 

Naam: ZWAVELZUUR 94% - 98% 

15 ETIKETTERING 

EU catalogusnummer: 016-020-00-8 EINECS/ELINCS-nr: 231-639-5 

SYMBOLEN 

Bijtend 

R-ZINNEN 

R35: Veroorzaakt ernstige brandwonden 

S-ZINNEN 

S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig 
medisch advies inwinnen 
S30: Nooit water op deze stof gieten 
S45: In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen 
(indien mogelijk hem dit etiket tonen) 
S093: Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik 
X2: Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers. Opgelet! Blootstelling 
vermijden - v66r gebruik speciale aanwijzingen raadplegen. 

GEV ARENDIAMANT 

LOKALE VOORSCHRIFTEN EN ED LIJST 

Opgenomen in EG-Bijlage I stoffenlijst van richtlijn 67/548/EEG en volgende 

Afgedrukt in overeenkomst met de EO-richtlijn 2001158/EO op 24-07-2003 
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VEILIGHEIDSINFORMATIE 
Chemproha ChemiePartner/ HCI Chemicals Benelux! NBM Export/ Ned. Benzol Mij. 

1-69850 I Gewijzigd op:24/07/2003 I Herziening van: 11/612003 

Naam: ZWAVELZUUR 94% - 98% 

16 OVERIGE INFORMA TIE 

BIJKOMENDE INFORM A TIE 

De bovenstaande gegevens gelden aileen voor het in hfst. 1 genoemde product en de in dit 
veiligheidsinformatieblad vermelde omstandigheden. De gegevens gelden niet zondermeer 
wanneer het product samen met andere producten wordt gebruikt. En niet zondermeer wanneer 
het product in een proces wordt toegepast. Alhoewel de samenstelling van dit 
veiligheidsinformatieblad met de meeste zorg is gedaan kan Chemproha ChemiePartner B.V -
HCI Chemicals Benelux B.V - NBM Export B.V - Ned. Benzol Mij. B.V. geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaarden voor schadelijke gevolgen die eventueel uit het gebruik van deze 
gegevens of van dit product zouden kunnen ontstaan. De gebruiker dient zich er voorafvan te 
overtuigen of de gegevens volledig en geschikt zijn voor de speciale toepassing van dit product. 

Relevante wijzigingen in een revisie worden aangegeven met een verticale streep in de kantlijn. 

Revisie nr : 5 

VOLLEDIGE TEKST VAN DE R-ZINNEN DIE IN HOOFDSTUK 2 VOORKOMEN 

R35: Veroorzaakt ernstige brandwonden 

Afgedrukt in overeellkomst met de EG-richtlijn 2001/58/EG op 24-07-2003 
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Bijlage VIII: anammox 

Anammox-systeem voor dunne mestfracties: 
• Innovatief biologische zuiveringsysteem voor verwijdering van ammoniak uit hoog belaste 

dunne mestfracties 
• Succesvolle toepassing in communale zuivering 
• Eindproduct loosbaar op riool of voor beregenings-/bevloeiings doeleinden. 
• Zeer lage exploitatie- en investeringkosten in vergelijking tot de klassieke biologische 

mestzuiveringssystemen (35 euro/ton N verwijdering vs 420 euro/ton N verwijdering klassiek) 

PROCESBESCHRIJVING 
In de Anammox' reactor wordt het ammonium autotroof omgezet in stikstofgas. In de reactor vind zowel 
de partiele nitrificatie plaats (NH4 + 11/202_. NOj + H20 +2H) als de ananimox reactie (NH4 + NOj-> 
N2 + H20). Opgemerkt dient te worden dat ongeveer 10% van het binnenkomende stikstof als nitraat in 
het effiuent aanwezig zal zijn. Dit is inherent aan de Anammox reactie. Het 
stikstofverwijderingsrendement is dus ca. 90 %. 
De Anammox reactor is van het type Sequencing Eatch Reactor (SBR). Voor dit type reactor is gekozen 
vanwege de relatief beperkte stikstofbelasting van het project en omdat de sturing van het proces op deze 
manier het meest eenvoudig en kosteneffectief is. 
Aan de reactor wordt lucht toegevoerd (260 Nm3/h) voor de partiele nitrificatie. De Anammox reactor is 
een Sequencing Batch Reactor (SBR) reactor en heeft een volume van 50 m3. De Anammox® reactor 
wordt discontinue bedreven. Dit betekent dat na de ontwateringsstap, een buffertank geplaatst wordt 
voordat de dunne fractie in de Anammox® reactor verwerkt wordt. Een cyclus duurt ongeveer twee (2) 
uur en bestaat uit de een beluchte periode van ca. 1.5 uur en een onbeluchte periode van ca. 0.5 uur. 
Tijdens de onbeluchte periode vindt achtereenvolgens de bezinking van de biomassa, het afvoeren van 
het effluent en het toevoeren van een nieuwe batch dunne fractie, plaats. Per cyclus van 2 uur wordt 1 m3 
dunne fractie verwerkt. 
In de reactor wordt on-line de pH, de temperatuur, de geleidbaarheid en de 
zuurstofconcentratie gemeten. De hierboven beschreven cyclus wordt geregeld door het meten van de 
zuurstofconcentratie. Tijdens de beluchte fase wordt het ammonium omgezet in nitriet en wordt er dus 
zuurstof verbruikt. Op het moment dat aile ammonium is omgezet, zal de zuurstofconcentratie in de 
reactor toenemen, en wordt de beluchting stopgezet. Vervolgens kan in de onbeluchte periode 
achtereenvolgens worden bezonken, afgelaten en worden gevuld. 

De rode anammox bacterien in een bezinkbeker 

m.e.r.-rapportage Mis. Heijmans Keizersberg 39 Elsendorp ROBA milieu b.v. 



Bijlage IX: akoestisch rapport 
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db / a consultants v.o.£ akoestieklmilieu 

• Op de bijlage 37 staan voor de woningen de verwachte maximale geluidniveaus Lmax 
tijdens de incidentele bedrijfssituatie weergegeven. Bij de woning Keizersberg 42 treedt 
het hoogste maximaal geluidniveau op van 66 dB(A) in de nachtperiode 

• Voor de incidentele bedrijfssituatie kan deze hogere Lmax waarde worden geaccepteerd. 

7.3. Equiva/ente geluidniveau LAeq [indirect1. 

De indirecte hinder wordt getoetst aan de grenswaarde voor wegverkeer, die voor de dag-, 
avond- en nachtperiode op de gevel van een woning respectievelijk 50, 45 en 40 dB(A) be
draagt. 

Tabelll: equivalente geluidniveau LAeq in dB(A). 

Model.: pro,\ect:numner 9210/2 2001 - Ve.rkeD~bed['1.jf Ke1.zf!rsherg 39 5424 58 Blaendorp - Nt:!!!. HeJ.jmBns vre.s5e~eweg 21 549 
1 PA St Oe:denrode 
8J. 1draqe van Groep LAeq qelu.1dniveau:I 0]) aUe ontvanqerpunten 
RekeflD'lethode Indws:trie.1.awaa.1 - IL; Peri.ode : AIle perioden 

Id OwIchr:11V~q Hoo~te Deq Avond lIacht Btmae.l L1 ---------------------------------------------------.--- ----------------------------
01 A VG Xeizeraberq 36 1,5 H,8 8,4 5,3 24, 9 67,0 
01 B VG KeizereberQ 36 5,0 26,S 10,4 7,4 26.5 67.2 
02 A VG Keizer!lbe.rq 40 1.5 37,6 21,0 19,0 37, 6 76,9 
02 B VG Kei.!erl!!lberQ" 40 5,0 39,6 22.6 19,6 38, 6 71,0 
03 _A VG Kei.l.ecl!!lberg 42 1,5 32,3 15,5 12,4 32, 3 72,6 

03 B VG Ke.1z.ersberq 42 5 ,0 34,S 18,3 15 , 3 34,5 73,0 
04 A ZG ~e1.zersberq- 37 1,5 34.6 18. 0 15,0 34,6 ?J, e 
04 B ZG Keizersberq- 37 5, 0 35.5 19. 4 16 , 4 35. 5 74,0 
05 A Referent.1epunt 50)11 W08t 5 ,0 25,8 8, 9 5,9 25, B 66, 6 
06_A Ref er en t1.ep WI t 50m 2u1d 5, 0 15,9 -3, 5 -6 , 5 15, 9 57, 9 

07_A Referent1.epunt 50111 OOst 5,0 15,7 -1,5 -7,5 15,7 57,1 

All. getoonde dB-waarden z1.jn A-gewogen 

• Vit de berekeningen blijkt dat op de gevel van de dichtstbijzijnde woning [Keizersberg 
40] het geluidniveau 38 dB(A) etmaalwaarde bedraagt. 

• Met deze resultaten wordt op aUe ontvangerpunten aan de LAeq normstellingvoldaan. 

Rapport AR 9210/2 van 11-05-'07, akoestisch onderzoek Maatscbap Heijrnans, Locatie Keizersberg 39 te Elsendorp.18 v 19. 
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d b / a consultants v.o.f. akoestieklmilieu 

7.2. Maxima/e geluidniveau Lmax. 

Uitgaande van de Lmax bronsterkten die op de bijlagen zijn aangegeven geeft de onderstaande 
tabel, voor de representatieve bedrijfssituatie RBS, de optredende maximale geluidniveaus. 

Tabel 9: maximale geluidniveaus Lm •• in groep RBS in dB(A). 

LAm~K totaal re8ultaten voer ontvenqers 
Model' LAmax projectnummer 9210/2 2007 
Graep: RBS 

Ident1.f.l.cat.l.e 
Ontvllnaer ODlechri1v1.nQ 

01 A VG KeiEer8berq 36 
01 B VG KeiEer~berq 36 
02 A VG Ke~£ereberQ 40 
02 B VG Ke1zerBberq 40 
03_A VG Keizereberg 42 

03 B VG Ke1.zereberq 42 
04 A ZG Keizereberq 37 
04 B ZG KeizereberQ 3 1 
05 A Referentie~unt SOm West 
0 6_A Referentiepunt 5 0m Zuid 

07_A Refere ntie punt SOm Oost 

HooQ'te 

1,5 
5,0 
1,5 
5,0 
1,5 

5,0 
1, 5 
5, 0 
5, 0 
5, 0 

5,0 

»a" Avond lIacht 

53, 6 35,S 35,5 
55, 2 36,8 36,8 
59, 6 41,8 41,8 
61, 8 44,2 44,2 
62 ,9 47,1 47,1 

65,6 50,3 50,3 
55,4 39,4 39 , 4 
51,5 41,3 41 , 3 
58.1 42.3 42.3 
62,7 21,6 21 , 6 

49,1 31,0 31,0 

• Op de bijlage 36 staan voor de woningen de verwachte maximale geluidniveaus Lmax 
tijdens de representatieve bedrijfssituatie weergegeven. Bij de woning Keizersberg 42 
treedt het hoogste maximaal geluidniveau op van 63 dB(A) in de dagperiode 

• Met deze resultaten wordt op aIle ontvangerpunten aan de Lmaxnormstelling voldaan. 

Uitgaande van de Lmax bronsterkten die op de bijlagen zijn aangegeven geeft de onderstaande 
tabel, voor de incidentele bedrijfssituatie IBS, de volgende optredende maximale geluidni
veaus. 

TabellO: maximale geluidniveaus Lm•x in groep IBS in dB(A). 

LAmax totaal re5ultaten voor ontvsnqere 
Model' LAmax projectnummer 9210/2 2007 
Graep: las 

Ident.l.f.\.cat.l.e 
Ontvanqer Onacht: .1"\vinQ 

01 A VG Keizer~berQ 36 
01 B VG Keizereberq 36 
02 A VG ~eilersberQ 40 
02 B VG KeiEereberq ~O 
03_A VG Ke.l.zer~berg 42 

03 B VG Kel.zersbera 42 
04 A ZG Keizersberq 37 
O4B ZG Keizersberq 37 
05 A Referent.1epunt SOm We~t 
06_A Rderent.l.epunt 50m Zu.l.d 

01_A Referentiepunt 50m OC8t 

Hcoqt e 

1,5 
5,0 
1,5 
5,0 
1,5 

5.0 
1,5 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 

Avond lIacht 

51,4 
52,2 
58,0 
60,8 
62,9 

65,6 
55,4 
51.4 
58 , 1 
54,8 

48,9 

Rapport AR 9210/2 van 11-05-'07, akoestisch onderzoek Maatschap Heijrnans, Locatie Keizersberg 39 te Elsendorp.l7 v 19. 



db / a consultants v.o.f. akoestieklmilieu 

7. Resultaten. 

7.1. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT [RBS+IBS}. 

De onderstaande tabel geeft eerst de gesommeerde resultaten voor de bronnen die voor de re
presentatieve en incidentele bedrijfssituatie van toepassing is. 

Tabel8: beoordelingsniveau LAr.LT in dB(A), RBs+ms. 
Model: pro1ectnUll1mer 9210/2 2007 - Varke""bedrijf Kei.euberg 39 5424 58 E.l~endorp - Mt., Oeij .. "n. Vreoeel:le",eg 21 549 
1 PA St Oedenrode 
B1idraql! van Groep LAr, LT b.oorde:llnq op alle: ontvBnqe:rpunte.n 
Re:kenme:thode Industriel.swae.i - IL} Periode: Alle per10den 

Id Om! chri 1v J.nq Hooqte D"" Avond Bacbt Bbrlaa.l Li -.------.-----------------------------------------------------.----------------.-----
01 A VG Ke.1Eersbecq 36 1,5 31,9 11, 7 19,0 31,9 69,1 
01 E VG XeiEeCabecQ 36 5 , 0 33,S 13, 8 20,1 33,S 69,1 
02 A VG Keir.ersberq 40 1,5 38,1 17, 9 25 , 0 38,1 74,6 
02 B YG Ke.1tersbe.rr:r 40 5,0 39 , 9 20, 7 26,8 39,9 74,7 
03_A VG KeiZ!ecsberg 42 1,5 36,7 20, 0 27,2 37,2 76,0 

03 E VG Keir.:ecebe.rq 42 5.0 40,0 23,7 29, e 40, 0 76,6 
04 A ZG Kel.z:e:r.eb~-rq 37 1.5 33,S 16,2 23.5 33. 5 73,0 
04 B ZG Keizer:Jbera 37 5,0 35,3 19,1 25,4 35, 4 73,3 
OS A Referentiepunt SCm We.llt 5,0 33,4 13,0 20,7 l3, 4 69,4 
06_A Referentiepunt SOm Zuid 5,0 42,2 1,1 26,2 42,2 11,6 

07_A Referentiepunt SCIXI Ooet 5,0 25,1 6,7 18,0 28,0 63,4 

AUe getccnde dB-waarden .ijn A-gewcgen 

De geluidniveaus die optreden tijdens de dagperiode worden getoetst op 1,5 m waarneem
hoogte en de geluidniveaus die tijdens de avond- en nachtperiode optreden worden getoetst 
op 5,0 m waarneemhoogte. 

• De hoogste waarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bedraagt 38 dB(A) 
etmaalwaarde en treedt op op de voorgevel van de woning Keizersberg 40, 

• Met deze resultaten wordt op aUe ontvangerpunten aan de norms telling voldaan. 

Rapport AR 9210/2 van 11-05-'07, akoestisch onderzoek Maatschap Heijrnans, Locatie Keizersberg 39 te Elsendorp.16 v 19. 
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6. Berekening van de geluidoverdracht. 

Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van een computerprogramma GEONOISE Ver
sie 5.40 dat rekent volgens de II-8-methode uit de nieuwe "Handleiding meten en rekenen 
Industrielawaai", RMRI-II Ministerie VROM 1999. 

Ret rekenmodel is gebaseerd op een zogenaamd "stralenmodel". Dit betekent dat van de 
denkbeeldige lijn bron =:> ontvanger wordt nagegaan welke objecten worden gesneden. Van 
een gescande kaart zijn de relevante gegevens van de gebouwen en de omgeving overgeno
men. Ten behoeve van de berekening zijn de objecten en de bodemgebieden benoemd vol
gens de tabellen in de bijlagen. Bij het vaststellen van de reflecties vindt een spiegeling 
plaats van de geluidsbronnen in aIle reflecterende objecten om na te gaan of er een reflectie 
mogelijk is. 

Ook de X-, en Y-co6rdinaten van objecten, bronnen en rekenpunten zijn van de gescande 
kaart overgenomen. In de verschillende "plots" zijn de relevante situatiegegevens aangege
yen. De bronpunten zijn met een * aangegeven. De geluidsbelasting wordt bepaald door de 
bronsterkte en de situering van de bronnen, de bedrijfstijden en de aanwezigheid van af
schermende enlofreflecterende bebouwing. 

Het industrielawaai rekenmode1 is ook gebruikt voor de prognose van het geluid dat wordt ver
oorzaakt door de auto's die op de Keizersberg van en naar de inrichting rijden. Fonneel moet 
hiervoor het wegverkeerslawaai rekenmodel worden gebruikt. Echter in verband met de geringe 
rijsnelheid is het industrielawaaimodel goed toepasbaar. 

Rapport AR 9210/2 van 11-05-'07, akoestisch onderzoek Maatschap Heij mans, Locatie Keizersberg 39 te Elsendorp.l5 v 19. 
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De LAr,LT grenswaarden op de gevels van de dichtstbijzijnde woningen bedraagt 40-35-
30 dB (A) , respectievelijk voor de dag-, avond- en nachtperiode. 

Hierboven zijn aileen de geluidniveaus aan de orde geweest die gemiddeld per periode optreden. 
Inherent aan de bedrijfsvoering zijn er echter ook kortstondig optredende geluidniveaus die bij
voorbeeld worden veroorzaakt door het manoeuvreren van de vrachtauto's, het lossen van de 
bulkauto. De kortstondig optredende geluidniveaus worden als meer hinderlijk ervaren naarmate 
deze verder boven het achtergrondniveau uitkomen. In de Circulaire Industrielawaai van 1979 
wordt aanbevolen om voor het Lmax een grenswaarde aan te houden die maximaal10 dB(A) ligt 
boven de LAr,LT grenswaarde in de betreffende periode. 

Alleen in die gevallen waarin aantoonbaar niet aan deze grenswaarde kan worden voldaan kan 
op basis van een bestuurlijke afwijkingsbevoegdheid, wegens bijzondere omstandigheden, een 
hogere Lmax grenswaarde worden vergund. 

De grenswaarden voor het maximale geluidsniveau LAmax op de gevels van de dichtst
bijzijnde woningen bedraagt 70-65-60 dB(A), respectievelijk voor de dag-, avond- en 
nachtperiode. 

De equivalente geluidsbelasting LAeq vanwege het verkeer van en naar de inrichting wordt 
indirecte hinder genoemd en getoetst aan de grenswaarden voor verkeerslawaai. 
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5. Normstelling. 

Het huidige wettelijke kader vaor de vergunningverlening is verwoord in de 'Handreiking 
industrielawaai en vergunningverlening', die in 1998 door het Ministerie VROM is gepubli
ceerd. Bij de vergunningverlening aan bestaande inrichtingen moet volgens de Handleiding, 
als de betreffende gemeente nog geen geluidsnota heeft vastgesteld, de volgende procedure 
worden gevolgd. 

• Bij herziening van vergunningen worden de richtwaarden volgens de onderstaande ta
bel 7 steeds opnieuw getoetst. 

• Overschrijding van de richtwaarden is toegestaan tot het referentieniveau van het om
gevingsgeluid. 

• In sommige gevallen kan, na een bestuurlijk ajwegingsproces waarbij de geluidbestrij
dingskosten een belangrifke rol dienen te speZen, overschrifding van het omgevingsge
luidniveau tot een maximum etmaalwaarde van 55 dB(A) worden toegestaan. 

• Wanneer het bestaande (vergunde) niveau vanwege de inrichting hoger is dan de et
maalwaarde van 55 dB(A), dient bij de opstelling van de nieuwe vergunningvoorschrif
ten de laatstgenoemde waarde of het referentieniveau van het omgevingsgeluid als 
maximum te worden gehanteerd 

Voor het bovenstaande geldt steeds dat na een verhoging van de richtwaarden alleen kan 
worden toegestaan na toepassing van het ALARA-beginsel. 

Tabel7: richtwaarden voor woonomgevingen. 

Aard van de woonomgeving Aanbevolen richtwaarden in de woonomgeving in dB(A) 

dag avond nacht 

Landelijke omgeving 40 35 30 

Rustige woonwijk, weinig verkeer 45 40 35 

Woonwijk in stad 50 45 40 

Volgens de omschreven procedure mag de vergunningverlener in de vergunning grenswaar
den voor de geluidniveaus opnemen die ten hoogste gelijk zijn aan de richtwaarden voor de 
woonomgeving. Wanneer de vergunde waarde de richtwaarde niet overschrijdt hoeft geen 
rekening te worden gehouden met het referentieniveau dat op het betreffende vergunnings
punt heerst. Het aanwezige referentieniveau moet worden beschauwd wanneer de vergunde 
waarde boven de richtwaarden ligt. 

De vergunningverlener moet besluiten welke aard van woonomgeving in de onderhavige si
tuatie van toepassing is. Voorgesteld wordt de resultaten aan volgende grenswaarden te toet
sen. 
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4.2. Bedrijfsduurcorrectie mobie/e bronnen. 

Voor mobiele bronnen corrigeert de Cb-tenn voor de tijd Tb (van de etmaalperiode T) dat een 
voertuig op de rijlijn, als bronpunt, geluid produceert. De fonnule voor de Cb tenn is: 

Hierin is: 

Cb = -10. Log( Tb / T) met Tb = n. L / v . N 

n het aantal verkeersbewegingen, L is de lengte van de rijlijn op het terrein in 
km, v is de rijsnelheid in kmIh en N is het aantal bronpunten. 

In het rekenmodel worden de rijlijnen van de mobiele bronnen met de cursor over het terre in 
van de inrichting als polygoon gemodelleerd. Het programma berekent op basis van de bo
venstaande fonnule direct de bijbehorende bedrijfsduurcorrectietennen. Op de bijlagen 15-19 
staan de rijlijnen voor de mobiele directe en indirecte bronnen aangegeven en tevens zijn op 
die bijlage de aantallen voertuigen per rijlijn en per periode te verifieren. 
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4. Bedrijfsduurcorrecties. 

4.1 Bedrijfsduurcorrectie vaste bronnen. 

De bedrijfsduurcorrectieterm Cb wordt van de bronsterkte afgetrokken om te corrigeren voor 
de tijd dat een bron geen geluid produceert. De Cb term wordt berekend met de formule Cb = 
IO.Log [Tb/Tperiode]. met Tb = bedrijfstijd en Tperiode in uren per periode. 

De bedrijfstijden en de afgeleide Cb termen voor de vaste bronnen zijn in de onderstaande ta
bel aangegeven. 

Tabel 6: bedrijfsduurcorrecties Cb en aantal uren in bedrijfper periode, vaste bronnen. 

ModeL:pro;ectnwomer 9210/2 2007 
Groe~:LAr. LT beocrdelina 
L~jst van Puntbronnen, voor rekenmethode IDduatr~clBHaa1 - IL 

Id Qosch<1.;v1.nQ Cb ID) Cb IA) CbIN) Pblu) ID) Ph lu) IA) Ph lu) 1If) Lwr Totad 

01 Bulkouto lO:liSen 9,03 1,500 103,92 
02 LucbtwsB8er stel 1 0,00 0,00 0, 00 12, 000 4,000 8,000 61,59 
03 Luchtwas~er ~tel 1 0,00 0,00 0, 00 12,000 4,000 8,000 61,59 
04 LuchtwDs8er stel 1 0,00 0,00 0,00 12,000 4,000 8,000 61,59 
05 Lucbtwas8er eta! 1 0,00 0,00 0,00 12,000 4,000 8,000 59,83 

06 Lucbtwaseer stal 2 0 ,00 0,00 0, 00 12,000 4,000 8, 000 61,59 
07 Luchtwal!!ll!lle:r :ltal 2 0 ,00 0,00 0, 00 12,000 4,000 B,OOO 59,B3 
09 Lucbtwlls.,cr stal 2 0 ,00 0,00 0,00 12,000 4,000 8, 000 61, 59 
09 Luchewasl!!lcr stal 3 0 ,00 0,00 0,00 12. 000 4.000 e ,000 62,B4 
10 Luchtwasl!ller stel 3 0 ,00 0,00 0, 00 12,000 4,000 8,000 61,59 

11 Laden vleesvarkens 10,79 1,000 99,43 
12 Laden vleesvarkens -- lBS 9, 03 1,000 99,43 
13 Laden vleesve.rkens 10,19 1,000 99,43 
14 Oppomcen van meat 16,B1 0,250 104,15 
15 Oppompen van meat 16,B1 0,250 104,15 

16 Oppompen van me9t 16,B1 0,250 104,15 
17 Oppompen VBn mest 16, B 1 0,250 104,15 
19 Oppo~~en van Meat 16 ,B 1 0,250 10~,15 
19 Oppompen VEln meat 16 ,B 1 0,250 104.15 
20 Oppompen van meet 16,B1 0,250 104,15 

21 Oppornpen van meat 16, Bl 0,250 104,15 
22 ODPompen van meat 16, B 1 0,250 104,15 
23 Ocpomcen VBn meat 16 ,B 1 0,250 104,15 
24 Oppompen van mest 16,B 1 0,250 104,15 
25 Gebruik epcelplElBts 16, B 1 0,250 100,09 
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Tabel4: Omschrijving vaste bronnen en bronsterkten IBS. 

Model: prcj octn"""""r 9210/2 2007 
Groe'P: IDS 
L1jDt van P~ntbronnen, voar rekenmetbode IndUBtr~lawaa1 - IL 

Id Otnschr1ivinq 

12 Laden v~ee~varken8 -- IS5 

3.3. Equiva/ente ge/uidsniveau [LAecJ. 

akoestieklmilieu 

Lwr Tote.e..l 

99,43 

V oor het afleiden van de verwachte geluidniveaus van het verkeer van en naar de inrichting 
via de openbare weg [indirecte hinder] zijn de aantallen auto's uit de representatieve en inci
dentele bedrijfssituatie opgeteld. 

Het ophalen van kadavers is met 1 extra verkeersbeweging meegenomen [dit omdat de ka
daverauto niet op het erf mag komen]. 

Tabel 5: Omschrijving en aantallen voertuigen op de mobiele rijlijn [Indirect]. 

Model: prc1ectnum"",r 9210/2 2007 
Groe'PlLAea aeluidniveaua 
Lijst van Mob1.ele bren, veer rekentnethode Industriel.awao.1 - IL 

Id Om!lchr1.1vinQ 

10 BA -- Indirect Oost 
11 PA -- Indirect oo.t 
12 VA -- Indirect Oost 
13 SA -- Indirect We:l5lt 
14 PA -- Indil:ect Weat 

15 VA -- Indirect West 

Aantal[D) 

2 
4 
6 
2 
4 

Aant .. l[M Aaoto.l (II) 
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De aantallen voertuigen zijn als voIgt opgenomen in het rekenmodel. Tabel 2 geeft in de 1 e 

kolom de omschrijving en daarna het aantal verkeersbewegingen van de mobiele geluidbron
nen. 

Tabel 2: omschrijving en aantal verkeersbewegingen mobiele bronnen RBS. 

Model:projectnummor 9210/2 2007 
Groe'P ;RBS 
L1j~t van Mobiele bren, voor rekenmetbode InduBtr1elawaai - XL 

Id Omschri 1vinQ Aant .. l(D) Aanto.l(A) Aantal (N) 
--------------------------------------------------------------------------
01 
02 
04 
06 
07 

08 
09 

VA brenQc n bulkvoer 
VA o~h~len vlee~varkens 
VA Q~halen slachtzeuQen 
VA Dphalen me:st 
VA d1v. [spui, ~uur en~.) 

PA oecaonee l en bezoe kera 
BA koer1er~d1ensteD 

Voerinstallatie. 

1 
1 
1 
1 
2 

2 

De voerinstallatie is 2 keer per dag in gebruik. De eerste voerronde is van 7.00 - 10.00 uur, 
de tweede van 17.00 - 19.00 uur. Gedurende deze tijden zijn de elektrisch gedreven voervij
zels afwisselend in gebruik. Naar de omgeving toe levert dit geen relevante geluidbijdrage. 

3.3. Incidentele Bedrijfs Situatie [IBS]. 

Onder de Incidentele Bedrijfs Situatie [IBS] dienen die activiteiten te worden begrepen die 
zich op niet meer dan 12 dagen per jaar voordoen. In de onderhavige situatie zijn hiertoe de 
werkzaamheden gerekend die verb and houden met het ophalen van vleesvarkens in de 
nachtperiode. Ingevolge de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening' kan tij
dens de IBS een hogere geluidproductie worden toegestaan dan voor de geluidsgrenzen voor 
deRBS. 

Het verladen van vleesvarkens kan op maximaal 8 dagen per jaar voorkomen gedurende de 
nachtperiode, in de vroege morgen voor 07.00 uur. 

Tabel3: Frequentie, omschrijving en aantal verkeersbewegingen mobiele bronnen IBS. 

Model: projectn"",rner 9210/2 2 007 
Groe13: IBS 
L~j~t van Mob~ele bron, voor rekenmethode Indu9tr1ela~aai - IL 

Id Ornschri"iviocr 

03 VA oph~len vleesvo.rkeno -- IES 

Aanto.l(D) Aant .. l(A) A .. nto.lIN) 
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3.2. Representatieve Bedrijfs Situatie {RBS]. 

De geluidproductie van de inrichting wordt bepaald door de combinatie van continue geluid
bronnen [ventilatoren] en discontinue geluidbronnen vanwege de wisselende activiteiten. De 
Representatieve Bedrijfs Situatie [RBS] heeft betrekking op de voor de geluiduitstraling ken
merkende bedrijfsvoering bij een volledige capaciteit van de inrichting. 

Onder de RBS worden in beginsel die activiteiten begrepen die zich op vaker dan 12 dagen 
per j aar voordoen. 

De volgende reguliere activiteiten, die geluid produceren, zijn tot de Representatieve Bedrijfs 
Situatie gerekend. Tabel 1 geeft de hiervan vaste bronnen met de bronsterkten. 

Tabell: Omschrijving vaste bronnen en bronsterkten RBS. 

Model:prejectnummer 9210/2 2007 
Groe:p: RflS 
Lijst van puntbronnen, voar rekenme:thode Industr1elaw~a1 - IL 

ld Om~chr.i.1v.i.nCl 

01 8uUeuto lODsen 
02 Luchtwa~5et etal 1 
03 Luchtwasaer atal 1 
04 Luchbwasser eta! 1 
05 Luchtwas8er etal 1 

06 Luahtwa~ser etal Z 
07 Luchtwa~8er 8tal 2 
08 Lucbt~aaser eta! 2 
09 Luchtwaseer etal 3 
10 Luchtwa88er 8tal 3 

11 Laden vlaeevarke~ 
13 Laden vle:eevarke~ 
14 Oppompen van meat 
15 Oppompen van meet 
16 Oppompen van mest 

17 Oppompen van meet 
18 Oppom~en van ~eat 
19 Oppompen van meBt 
20 Oppompen van meBt 
21 OppD~peD van mest 

22 Oppompen van meat 
23 Oppom~en van meat 
24 Opuompen van mest 
25 Gebru.i.k 8poelplaat. 

Lwr Totaal 

103,92 
61,59 
61.59 
61,59 
59,83 

61.59 
59,83 
61.59 
62,84 
61,59 

99,43 
99,43 

104,15 
104,15 
104,15 

104,15 
104,15 
104,15 
104,15 
104,15 

104,15 
-104; 15 
104,15 
100,09 
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3. Bronbeschrijving. 

3.1. Aigemeen. 

Er zijn in de overdrachtsberekening puntbrOIUlen aangenomen voor de ventilatoren op de da" 
ken van de luchtwassers. Stall wordt aan de noordzijde voorzien van een luchtwasser met 11 
ventilatoren. Stal 2 wordt aan de noordzijde voorzien van een luchtwasser met 8 ventilatoren. 
Aan de noordzijde van stal 3 komt een luchtwasser met 7 ventilatoren. De ventilatoren, die 
aan het einde van een centraalluchtkanaal zijn ingebouwd, zorgen ervoor dat de stallucht via 
een chemisch of biologisch natwassysteem de stal verlaat. De geluidproductie van dit sys" 
teem is relatief gering omdat de ventilatoren door het wassysteem worden 'gedempt'. De ge" 
luidproductie van de luchtwassers is afgeleid van eigen metingen aan een luchtwasser die 
was voorzien van 3 ventilatoren. Onderstaand zijn de meetdata omgewerkt naar de bronsterk" 
te van de luchtwasser. 

II2 GECONCENTREERDE BRON 

Onde:rdee:l ! Geluidmetinq v~rqli~kb .. o.r tne 
BronnalUD Bronaterkte l.uchtwasBer 
MeetDatUlrl 28-8-2006 
Meetduur : , 
Type qeluid : cont1nu 
Te1'l'lperatuur ['e] ! 

Wind.nelneid [mi.] : 
Beek wiDdricnt [') I 

l.l.V [ '] ! 

Alu conform , IIMRI-II.8 
Bronhoogte [m] : 3,00 
Meetaf:ltand [III] : 0,60 
Meethoegte [mJ : 3,10 

Freq'uent1.e [Hz] , 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 delAI 

Lp [dB (AI J , 33,3 37,3 41,8 46,1 49,5 48,2 44,9 48,1 32,0 55,0 
Achterqr [dB (AI] , 
DGe.o [dB] : 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 
DAlu*R [dB] : 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
DBodem [dB] : 0,0 0,0 0 , 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

L .. [dB (AI) : 39,9 43, 9 48,4 52,1 56,1 54,8 51,5 54,7 38,6 61.5 

Voor de 11 ventilatoren in de luchtwasser op stal 1 zijn 4 puntbronnen aangenomen, de emis" 
sie van een bron[06] is gereduceerd met een term 10.Log [4/3] = 1,76 dB. 

De bronsterkten van de beschouwde voertuigen en de overige activiteiten zijn ontleend aan 
algemeen aanvaarde geluidkentallen. . 
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2. Inleiding. 

Het voorliggende akoestische rapport is opgesteld in opdracht van het varkensvermeerde
rings- en vleesvarkensbedrijf Mts. Heijmans aan de Keizersberg 39 te Eisendorp. In verb and 
met het oprichten van een nieuwe inrichting is een vergunning ingevolge de Wet milieube
heer aangevraagd en de gemeente Gernert-Bakel vraagt voor de beoordeling van de geluids
aspecten om een akoestische rapport. 

De inrichting is gelegen buiten de bebouwde kom van Elsendorp, ten Oosten van de gemeen
te Gernert. In de directe omgeving staan aan de Keizersberg enkele woningen van derden. 
Het kruis in de onderstaande figuur geeft ongeveer de ligging van de inrichting aan. 

Venllol~tO 

oSoekel 

E>t3elllert ~ 

Overeenkomstig het overdrachtsmodel uit de "Handleiding meten en rekenen Industriela
waai", Ministerie VROM 1999, [HMRI-II] zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
en de maximale geluidniveaus berekend op de gevels van de 4 dichtstbijgelegen woning en 
op 3 referentiepunten op 50 meter van de grens van de inrichting. Hierbij is voor de 
bronsterkten van de geluidbronnen uitgegaan van algemeen aanvaarde geluidkentallen. 

De maatgegevens van de ondergrond en de gebouwen zijn genomen van de vergunningteke
ning, projectnummer V0532 opgesteld door 'ROBA Architecten B.V., blad 01/03 tim 03/03 
met de laatste wijzigingsdatum 22-02-'07. Voor de juiste ondergrond is de site 'kadaster on 
line' geraadpleegd en er is 'ingezoomd' via Google Earth. 
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1.3. Equivalente geluidniveau LAeq 

• De equivalente geluidsbelasting vanwege het verkeer van en naar de inrichting, in dil 
geval via de Tongeren, wordt indirecte hinder genoemd. 

• De indirecte hinder wordt getoetst aan de grenswaarde voor wegverkeer, die voor de 
dag-, avond- en nachtperiode (ter plaatse van de gevel van de dichtstbijzijnde woning) 
respectievelijk 50, 45 en 40 dB(A) bedraagt. 

• Vit de berekeningen blijkt dat op de gevel van de dichtstbijzijnde woning [Keizersberg 
40J het geluidniveau 38 dB (A) etmaalwaarde bedraagt. 

• Met deze resultaten wordt op aUe ontvangerpunten aan de LAeq normstellingvoldaan. 
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1. Samenvatting. 

Het varkensvenneerderings- en vleesvarkensbedrijf Mts. Heijmans op adres Keizersberg 39 
heeft een plan om de bestaande stallen af te breken, en hiervoor in plaats drie nieuwe stallen 
te bouwen. In die nieuwe stall en zullen vleesvarkens, gespeende biggen, dragende zeugen en 
kraamzeugen worden gehuisvest. De af te voeren stallucht wordt via luchtwassers gevoerd. 
Bij de inrichting wordt geluid geproduceerd door de ventilatoren in de luchtwassers en verder 
door de verkeersbewegingen van de voertuigen voor het brengen van voer en het ophalen van 
de dieren, en de laad- en losactiviteiten. 

In verb and met de uitbreiding wordt een nieuwe milieuvergunning aangevraagd. De gemeen
te Gemert-Bakel vraagt voor de beoordeling van de geluidsaspecten van die aanvraag om een 
akoestisch rapport dat inzicht geeft in de geluidsbelasting van de omgeving vanwege aIle ac
tiviteiten in en om de inrichting. 

Op basis van de emissierelevante bronsterkten van de bepalende bronnen zijn voor 4 punten 
op 1,5 en 5,0 meter hoogte op de gevels van de dichtstbijzijnde woning, en op 3 referentie
punten op 50 meter van de grens 'van de inrichting, de langtijdgemiddelde beoordelingsni
veaus LAr,LT en de maximale geluidniveaus Lmax berekend. Tenslotte is voor de woningen het 
geluidniveau berekend vanwege de verkeersaantrekkende werking op de Keizersberg, de in
directe hinder. 

1.1. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT [RBS+IBSj. 

• De hoogste waarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bedraagt 38 dB(A) 
etmaalwaarde en treedt op op de voorgevel van de woning Keizersberg 40. 

• Met deze resultaten wordt op aile ontvangerpunten aan de normstelling voldaan. 

1.2. Het maximale geluidniveau Lmax. 

• Op de bijlage 36 staan voor de woningen de verwachte maximale geluidniveaus Lmax 
tijdens de representatieve bedrijfssituatie weergegeven. Bij de woning Keizersberg 42 
treedt het hoogste maxim ale geluidniveau op van 63 dB(A) in de dagperiode 

• Met deze resultaten wordt op aile ontvangerpunten aan de Lmax normstelling voldaan. 

• Op de bij'lage 37 staan voor de woningen de verwachte maximale geluidniveaus Lmax 
tij'dens de incidentele bedrijfssituatie weergegeven. Bij de woning Keizersberg 42 
treedt het hoogste maximale geluidniveau op van 66 dB(A) in de nachtperiode 

• Voor de incidentele bedrij'fssituatie kan deze hogere Lmax waarde worden geaccepteerd. 
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AKOEsnSCH ONDERZOEK - Maatschap Heij mans 
LAmax geluldnlveaus IBS 

~K totaa1 resultlten vcor ontvanqers 
Model: LAmaK projectnummer 9210/2 2007 
Groep: 185 

tdentlt1catie 
Ontvan,er 

0" 
01-8 
02-A 
02-8 

00· 

0'" 
o(). 

" 
, 

05-1\ 
OfCA 

01_11. 

Geonolse VS.40 

VG Kellersber9 36 
VG Kellerlber9 36 
VG Kehersber9 40 
VG Keitenbtlrq 40 
VG Keltersbtlrq 42 

VG Keile ubtl r9 42 
ZG Kellersberq 37 
ZG KIlle rsber, 31 
Referentiepunt So.. \lest 
Re(erentiepunt So. tuld 

Referentlepunt 50=1 Ooat 

Hooqte 

1.' '.0 1.' '.0 1.' 
'.0 
'" '.0 '.0 '.0 
'.0 

bijlage 
37 van 37 

Do, 

db/ a consultants v.o.f. 

1\yond Hacht 

51.4 
52.2 
58.0 
60.8 
62 . 9 

65,6 
55.4 
57.4 
58,1 
54.8 

48 . 8 

11-5-200714:35 :28 



AKOESTISCH ONDERZOEK • Maatschap Heijmans 
LAmax geluldnlveaus 

lJ\max totaal resl,lltllten yoor ontYlIll<,len 
Mode l: tAmax projectll~r 9210/2 2001 
Groep: LAaoax 

Identiflcat1e 

01 A VG Keizenoor9 " 01-8 YG Keizenber9 " 02-" YG Ke1zenber9 " 02- 8 YG Kat zenberq " 03::" VO Kairenber9 " 
OJ • YG Kahereberg " 0'-" 1.G KelzaraberQ " 0'-8 1.G KeizenberQ " 05- " Referentiepullt sam Welt 
06:" Refanntiepunt sa. Zuld 

01_" Referentiepunt 5~ Oo,t 

Geonolse V5.40 

ll00qte 

1,5 
5,0 
1,5 
5, ° 
1,5 

5,0 
1.5 
5,0 
5, ° 5,0 

5,0 

bijlage 
35 van 37 

db/a consultants v.o.f. 

00, Ayond Nacht 

53,6 35,S 51, , 
55,2 36,8 S2,2 
S9,6 n,8 58,0 
61,8 4(,2 '0.0 
62,9 41,1 62, 9 

6S,6 SO,l 65,6 
S~,4 39, , ~S" 
51,S 41,3 S1,4 
Sa , t 42,3 sa, 1 
62, , 21,6 54,8 

'9 ,1 31, a 4e.B 

11·5·2007 14:34:46 



AKOESTISCH ONDERZOEK - Maatschap Heijmans 

MOdel:LAaax projectnummer 9210/2 2001 
Groep:hootdgroep 
Lljat van puntbronnen, voor rekenaethode Industriellwla! - lL 

ld Red. 2k lied . 4k Red. 8k Lw r Totlal ChiD) CbjA) CbIN) Groep 

" -~,()(I -5,00 -5,00 
02 -~,OO -~,OO -~,OO 

03 - 5,00 -5,00 - 5,00 

" -5,00 -5,00 -5,00 

" -3, 24 -3,24 -3.24 

" - 5,00 -5,00 - 5,00 

" -3,2( -3,2 4 -3,24 
08 -5,00 -5,00 -5,00 

" - 6,25 -6,25 -6, 25 
1. -~,OO -5,00 -~,OO 

11 -15,00 -15,00 -15,00 
12 -5,00 -5,00 -5,00 
13 -15,00 -lS,OO -lS,OO 
10 -5,00 -5,00 -5,00 
15 -5,00 - S,OO -5,00 

16 -5,00 - 5,00 -5 ,00 
n -5,00 -S.OO -5,00 

" -5,00 -5,00 -5,00 
19 -5,00 -5,00 -5,00 

" - 5,00 -5,00 -5,00 

" -5,00 -5,00 -5 , 00 

" - 5 , 00 -5, 00 -5, 00 
2J - 5,00 -5,00 -5, 00 

" -5, 00 -S,OO -5,00 

" -5,00 -S, OO -S,OO 

Geonoise VS.40 

108,92 
66 , 59 
66, 59 
66,59 
6(,83 

66,59 
6(,83 
66,59 
61,84 
66,59 

114, 43 
104,43 
114,0 
109,15 
109,15 

109 , 15 
109, 15 
109, I S 
109,15 
109,15 

109, 15 
109,15 
109,15 
109, 15 
105,09 

9,03 
0,00 0 , 00 
0 , 00 0,00 
0.00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0 , 00 

10,19 

10,19 
16,81 
16,81 

16,81 
16,81 
16,81 
16,81 
16,81 

16,81 
16,81 
16,81 
16,81 
16,81 

bijlage 
34 van 37 

-- RBS 
0,00 .. , 
0,00 ... 
0,00 ... 
0 , 00 '"' 
0,00 .. , 
0,00 ,os 
0,00 '"' 0 , 00 ' OS 
0 , 00 'OS 

'"' 9,03 lOS .. , 
'OS 
'OS 

'"' 'OS 
'OS .. , 
'"' 
'"' '"' .. , ... 
'OS 

db/ a consultants v.o.f . 

11-5-200714:34: 17 



AKOESTISCH ONDERZOEK - Maatschap Heljmans 

Hodel,~x projectnu~r 9210/2 2001 
Groep:hoofdgroep 
Lljat ~.n Puntbronnen, VQOr rekenne thode lndultrielaw.al - tL 

" (lm!ochrljvln'3 , .. Toual '''. J1 

db/ a consultants v.o.f. 

Red. 63 Red. 125 Red. '" Red. 500 Red. " ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Bulkeuto 10asen 
02 Luchtwasser atal 1 
OJ Luchtwasser stal 1 

" Luchtwiiu,.er atal 1 

" Ll.lchtwasaer atlll 1 

" Luchtwasser atal 2 

" Luchtwasfler stal 2 

" Luchtwaaser stal 2 

" Luchtwasa.r atal , 
10 Luchtwa .. er stel , 
11 Ladfln vleeavaekene 
12 Laden vle.avaekens 
13 Lad.n vlees~aeken. 

" eppomP'" .. , .. eflt 

" Oppompen '" ~" 

" """""P'" .. , -" 11 """""PO' .. , .. est 
18 Oppompen .. , meat 

" Oppompen .. , lIest 
20 """""P'" '" -" 
n OppOmpen .. , me.t 
22 Oppompen '" m.ut 
2J -, ".n Mest 

" Oppompen "en Mest 

" Gebrulk spOelp18at:l 

Geonolse VS.40 

-- <OS 

103, i2 
61.59 
61,59 
61, !Ii 
61, !l9 

61,5i 
61,59 
61,59 
61,!l9 
61,5' 

99,43 
99,43 
99.43 

104,15 
104 ,lS 

10(.15 
104,15 
104,15 
10(,15 
10(,15 

10(,15 
104,15 
104,15 
10( ,15 
100,09 

bijlage 
33 van 37 

-5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5.00 -5.00 
-5, 00 - 5,00 -5,00 - 5,00 -5,00 -5,00 
-5,00 -5.00 -5,00 -!l,OO -!l.00 -5,00 
-5,00 -!l,00 -!l,00 -5,00 -!I, 00 -!l,00 
-3,24 -3,24 -3,24 -3,24 -3,24 -3,24 

-!I. 00 -5,00 -5,00 -5,00 -!l,OO -!l,OO 
-3,24 -3,24 - 3,24 -3.24 -3,24 -3 , 24 
-5,00 -5,00 -5.00 -!l,00 -5 , 00 -5,00 
-6,2!1 -6,2!1 -6,25 -6,25 -6,25 -6,25 
-5,00 -5,00 - 5,00 -5,00 -5,00 -5,00 

-15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 
-5, 00 -5,00 - 5.00 - 5,00 -5,00 -5,00 

-IS,OO -15,00 -15,00 -15,00 -15,00 -IS,OO 
-5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5.00 
-5,00 -5, 00 -5,00 -5, 00 -5 , 00 -5.00 

-5,00 -5,00 - 5,00 -5.00 -5,00 -5,00 
-5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -S,OO 
-5,00 -5, 00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 
-5,00 -5,00 -5,00 -5, 00 -5,00 -5,00 
-5,00 -5.00 -5.00 -5,00 -5,00 -5,00 

-5,00 -5,00 -5.00 -5, 00 - 5,00 -S,OO 
-5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 
-5,00 -5,00 -5 , 00 -5, 00 -5,00 -5,00 
-5,00 -5,00 -5,00 -5, 00 -S,OO -5,00 
-5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -S,DO -!;,OO 

11-S-200714:34:17 



AKOESTISCH ONDERZOEK - Maatschap Heijmans 

Hodel:~x projectn~r 9210/2 2001 
Groep:hootd~roep 
Llj.t ~an Hoblele bron, vocr nklllllllllthode Induatrlelaweei - IL 

ld R~. 2k 

01 -5,00 
02 -5,00 

" -5,00 

" -5.00 

" -5.00 

" -5.00 
08 -~. 00 
09 -5,00 

Geonolse VS.40 

Reel. 4k 

-5,00 
-5,00 
-5,00 
-5.00 
-5.00 

-5,00 
-5,00 
-5,00 

Red. 8k 

-5,00 
-5. 00 
- 5,00 
-5.00 
-5,00 

-5.00 
- 5.00 
-5,00 

bijlage 
32 van 37 

db/a consultants v.o.f . 

Lwr Totaal 

110,01 
110,01 
nO,OI 
110,01 
110.01 

110 . 01 
94,16 
99,53 

11-5-2007 14:33:52 



AKOEsn SCH ONDERZOEK ~ Maatschap Heijmans 

Model : LAmax projectnummer 921012 2007 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Mobiele bron , v~~r rekenrnethode Industrielawaai - IL 

db/a consultants v.o.f. 

Id Omschrijving Lw. Xotaal Red. 31 Red . 63 Red. 125 Red. 250 Red. 500 Red. lk 

01 VA brengen bulkvoer 
02 VA ophalen vlee-svarkens 
03 VA ophalen vleesvarkens --
04 VA ophalen s~achtzeugen 
06 VA ophalen mest 

01 VA div.[spui, z'uur enz.) 
08 PA personeel en bezoekers 
09 BJ\ koeriersdien'sten 

Geonoise V5.40 

ISS 

105,01 
105,01 
105.01 
10'5,01, 
105,01 

11>5,01 
89,76 
94 , 53 

bijlage 
31 van 37 

-5,00 
-5,00 
-5.00 
-5,00 
-5 ,00 

-5,00 
-5,00 
-5 ,00 

-5,00 -5 ,00 -5,00 -5, 00 -5,00 
-5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 
-5 ,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 
-5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5 , 00 
-5 ,00 -5,00 -5 , 00 -5,00 -5,00 

-5,00 -5 , 00 -5,00 -5 ,00 -5 , 00 
-5,00 -5 .00 -5,00 -5 , ,00 -5 ,00 
-5 ,00 -s,OO -5.00 -5,00 -5,00 

11-5-2007 14:33:52 



AKOESTISCH ONDERZOEK - Maatschap Heijmans 
LAeq geluidnlveaus 

db/a consultants v.o.f. 

Model: projectnu~er 9210/2 2001 - Va r kenlbedrijf Keirerlberq 39 542t SH Ellenderp - Mtl. Heijmans Vreslelseweq 21 5(9 
1 PI'. St Qedenrode 
Bijdrsge vln Groep LAeq geluidniveaul op .11e ontvlngerpunten 
Rekenaethode Industrie1awsal - ILl Periode : AIle perioden 

" o..schrljvinq 

01 A VG Kelze r sberq 36 
oCa VG Kl izersberq 36 
02-,1>. VG Keilersberq 40 
02-8 vG Ke1zersberq 40 
03=,1>. VG Keizersberq (2 

038 VG Keizersberq " 04-1'. tG Ke1lersberq " o'-a r.G Keizersberq " 05-1'. Referentlepunt So. West 
06=1'. Re feuntiepunt 50rr1 zuld 

01.1'. Refe rentlepunt So. Oolt 

AIle 91toonde dB-wlarden tljn A-qlWOqen 

Geonoise V5.40 

1,5 
5,0 
1,5 
5,0 
1, 5 

5,0 
1,5 
5, 0 
5,0 
5,0 

5, 0 

bijlage 
30 van 37 

'" 
2(,8 
26,S 
31,6 
38,6 
32,3 

34,5 
34,6 
35,S 
2!1,8 
15,9 

15,1 

Avond Nacht EtlQiIoIl 

.,- 5,3 24,8 67 , 0 
10,( ,,- 26,S 61,2 
21.0 18 , 0 31,6 76,9 
22.6 19,6 38,6 n,O 
IS,S 12. 4 32.3 12.6 

18,3 IS.3 3 4,S 1),0 
18 , 0 IS,O 3',6 1) , 8 
19,4 16, ( 35,S ",,0 
',' 5 , , 25,8 66,6 

-3,5 -6, 5 15, 9 51 ,9 

- 4,S ·1,5 15,7 51,1 

11-5-200714:27:43 



AKOESTISCH ONDERZOEK ~ Maatschap Heljmans 
LAr, LT beoordellng I BS 

db/a consultants v.a.f. 

Model; projectnummer 9210/2 2001 - Verkenabedr1jt Keit.eraberg 39 ~~2. SK Elaendorp - Hra. Heijlllana VrelSelseweQ 21 549 
t PA Sr oedenrode 
8Jjdrage van Groep 18S op aIle ontvangerpunten 
Rekerua.ethode Indua trielaweei ~ II.; Pedode: AUe perloden 

Omllchrljdng 

"A VG Keit.eraberOjl " 01- 8 VG Keit.,u·sberOjl " 02-A VG Ke1t.ersberg " 02-a VG Ke1t.ersbetg " OJ::A VG Keizersbetg " ." VG Ke henberg " O'- A zG Kehenberg " 0'-8 ZG Keizersberg " 05-" Referentiepunt 50. welt 
06::A Rehuntiepunt 50lIl zuid 

01_A Referentiepunt 5011 Coat 

AHe getoonde da~wurden djn A~g'WOQen 

Geanolse V5.40 

'.' '.' '.' '.' '.' , .. 
'.' '.' ' .. , .. 
'.' 

bijlage 
29 van 37 

'" Avond Nacht £tMaal 

18,t 28,4 61,5 
19 , 3 29, ) 61 , 6 
24, 4 34,4 61 , t 
26.0 36.0 61,1 
26,1 36,1 68,5 

29 , 0 39,0 69,1 
22,9 J2,9 65 ,6 
2',5 34,5 65,9 
20,3 30,3 60,9 
26,2 36,2 64,0 

n,8 21,8 56,0 

11~5-2007 14:25:29 
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Mobiele bron 

Ontvanger 

Puntbron 

Scherm 

Etmaal 

IBS 

projectnummer 9210/2 2007 

l} 
Om 80m 

! ! 

schaal = 1 : 3000 

oorsprong = -1 O. -50 

Induslrielawaai -IL. Mis. Heijmans Vresselseweg 21 5491 PA SI Oede - Varkensbedrijf Keizersberg 39 5424 SH Eisenda - prajec\nummer 921012 2007 [C:IGN_dataISinl-OedenradelMaatschap HeijmanslGEO_Maalschap Heijmansl]. Geanaise V. 
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AKOESTISCH ONDERZOEK • Maatschap Heljmans 
LAr, LT beoordeling RBS 

db/a consultants v.oJ. 

Hodel: projectnummtr 9210/2 2001 • Varkensbedrijr ~eizersber9 39 5424 SH Elsendorp - Hrl. Heijmans Vresselseweq 21 5 49 
1 PA St Oedenrode 
Bijdraqe van Groep R8S op elle ontvanqerpunten 
RekefLlllethode Induatrie.lllwul - ILl Periode: AUe perioden 

OrrIachrijdng 

OIA VG Kthersbtrq J6 
01-8 VG Kehersberg J6 
02-.0. VG Kehersberq " 02-B VG KalUlr8berq " 03=.0. vG Kthersber'll " 
OJ. VG Kehersber'll " 0'-.0. ZG Kehersberq " O'-B ZG Kthersberq " 05-.0. ReCtrentiepunt 50.. Wen 
Ol;:'a. Rettrtntiepunt 50.. Zuid 

0'_.0. Rerertntiepunt 50.. Ooat 

AlIt getooncle dS·wurden djn A-qew0gen 

Geonolse VS.40 

HOOgtt 

,,' 
',0 

',' 5,0 
',5 

5,0 

'" ',0 
',0 
5, ° 
5,0 

bijlage 
27 van 37 

.. , Avond Wicht 

31,9 11,1 ',8 31, 9 68,2 
33,S 13,8 12,2 33,S 68,2 
38,1 11,9 16,0 38,1 13,8 
39,9 20,7 19,2 39,9 13,8 
36, '1 20,0 18,0 36, '1 '5,1 

40,0 23,7 22,1 '0.0 15,8 
33.5 16.2 14. ' 33.5 12,2 
35,3 19,1 17,9 35,3 12,5 
33, t 13,0 10,5 33,4 68,8 
42,2 L' -0,( 42.2 10.8 

25.1 ',' ,,' 25,1 62.5 

11-5-2007 14:24:45 
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LEGENDA 

~'WI Bodemgebied 

I'", . . ". ~ I Gebouw 

Mobiele bron 

o Ontvanger * Punlbron 
SchelTTl 

periode: Etmaal 

Groep: RBS 

projectnummer 9210/2 2007 

v 
Om 80m 

schaal = 1 : 3000 

oorsprong = -10. -50 

Industrielawaai -IL. MIs. Heijmans Vresselseweg 21 5491 PA SI Oede - Var1<ensbedrijf Keizer,berg 39 5424 SH Eisendo - projectnummer 9210/2 2007 [C:IGN_dalaISint·OedenrodeIMaatschap HeijmanslGEO_Maalschap Heijmanslj • Geonoise V. 

LAr, LT beoordeling aileen RBS 
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AKOESTISCH ONDERZOEK w Maatschap Heljmans db/a consultants v,oJ. 
LAr, LT beoordeling RBS + IBS 

MOdel : pr ojectnummer 9210/2 2001 • VarkenabedrljC Keire r sberQ 39 5424 SH Elaendo~p w Htl, Heijmans vr •••• lseweq 21 549 
1 PA St Oedenrode 
81jdrage v.n Gr oep LAt. LT beoordelinq op dLe ontvan'lerpunten 
Rtktnaethode InduBtrielav aal w ILl Period.: Aile perlodt" 

10 Ctnschrij v ing 

OlA VG IIehersbe r g " 0 1-8 VG IIeiz.euberq " ~~:~ VG Keheraberq " VG Keizeral)erq " 03:A VG Keb.ersberg " 
OJ. VG IItl terabet'l " 04-A ZG IIeizeraberq " 04-B tG Keizersberq " OS-A Refere/lttepunt 50. Wen 
06:A RefeuntiQpunt 50. Zuid 

01_A Refeuntiepunt So.. Ooat 

Aile getoonde dB-waarden tljn A· .. eWOqen 

Geonolse VS.4Q 

Hooqte 

1,' 
',0 
1,' 
',0 
I, , 

',0 
1,' 
' , 0 
',0 
',0 

',0 

bijlage 
25 van 37 

.. , Avond Nacht £tlla.l 

31,9 11 , , 19,0 31. 9 69,1 
33 , ~ 13,8 20, 1 33,5 69 , 1 
38, 1 11. 9 25,0 38, 1 14,6 
39,9 20.1 26,8 39,9 14,1 
36,1 20,0 21,2 31,2 16,0 

40 , 0 23 , 1 M ,B 40,0 76, 6 
33 , S 16,2 23,S 33,5 13,0 
3S,3 19.1 25,4 35, 4 13,3 
33.4 13 , 0 20,1 33,4 69,4 
42,2 1, 1 26,2 42,2 11,6 

25,1 " , 18,0 28.0 63, 4 

11-5-200714 :24:08 
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AKOESTISCH ONDERZOEK - Maatschap Heljmans 

Hodel :projectnummer 9210/2 2001 
Groep:hoofdgroep 
Lijst Vln Puntbronnen, voor reken.ethode Industriallwasi - IL 

,. 
01 
02 

" .. 
" 
" 07 
OB 

" 10 

11 
12 
13 .. 
IS 

16 

" lB 

" 20 

21 
22 

" " as 

Geonoise V5.40 

Groep .. , 
"" ,OS 
,OS 

'" 
'OS 
,OS 

'" "" '" 
'"' lB' 
'OS 

'" 'OS 

'" ,OS 

'" '"' ,OS 

'"' '"' '" 'OS 

'"' 

bijlage 
23 van 37 

db/a consuttants v.o.t. 

, , 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 

3 

• , 
3 
3 

3 
3 , , 
3 

3 
3 , 
3 
3 
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AKOESTISCH ONDERZOEK - Maatschap Heijmans 

Model:proj.ctnu~.r 9210/2 2001 
Groep:bootdgroep 
Lij,t van Puntbronnen, vooe reken.athQde lnd~'trlelawaal - IL 

Llfr 81t 

" !H,!>O 
02 38,60 
OJ 38,60 

" 38,60 

" 36,84 

06 38,60 

" 36,114 

" 38,60 .. 39,85 
10 3B,60 

U 87,20 

" 87,20 
13 81,20 

" 89,10 
15 119,70 

" 89,70 

" 89,10 

" 89,70 

" 89,10 
20 89,10 

" 89,70 
22 S9,10 
2J 89,70 

" 89,70 

" 91.10 

Geonolse V5.40 

Lwr Totaal 

103,92 
61,!>9 
61,!l9 
61, $9 
!l9,n 

61,59 
!l9,B3 
61. 59 
62.84 
61,59 

99,43 
99.43 
99,43 

10t,15 
10t,1$ 

104,1$ 
10' , 15 
10',15 
10t,15 
lOt. IS 

104,15 
104,15 
104,15 
10t,15 
100, 09 

Gevel 

13 
13 
13 
13 

" " " 15 
15 

bijlage 
22 van 37 

db/a consultants v.o.r. 

Geen reflectie item - ~!cbrljving 

Luchtwa!lier Btal J 
Luchtwas!er nal J 
Lucht"'esse r atal J 
Luchtwasser atal J 

Lucbtweaser atal 2 
Luchtwils~er sUI 2 
Luchtwa,,!er atal 2 
Luchtwasser stal J 
Luchtwasser atsl J 

11-5-2007 14 :21:56 



AKOESTISCH ONDERZOEK - Maatschap Heijmans db/a consultants v,o,f, 

KOdel : proj.ctnu~.r 9210/2 2001 
Groep : hoofd9roep 
Llj.t "'" Puntbronnen, voor reke~ethode Industrielew"al -Ie 

,. ,"". '" Red. " Red. 2k Red. 4k Red. S> Lwr 31 Lwr 63 Lwr 12~ Lwr 250 Lwr 500 c., " Lwr 2k Lwr 4k 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 0,00 0,00 0,00 
02 0,00 0,00 0,00 
03 0,00 0,00 0,00 

" 0,00 0,00 0,00 

" 1,76 1,16 1.76 

" 0 , 00 0.00 0.00 

" 1,76 1,16 1,16 

" 0,00 0,00 0,00 

" -1,25 -1,25 -1,25 
10 0,00 0,00 0,00 

11 0,00 0,00 0,00 

" 0,00 0,00 0,00 
13 0,00 0,00 0,00 
1< 0,00 0,00 0,00 
1> 0,00 0,00 0,00 

1. 0,00 0 , 00 0,00 
n 0.00 0,00 0,00 
10 0,00 0,00 0.00 

" 0,00 0,00 0,00 
20 0,00 0,00 0,00 

21 0,00 0.00 0,00 
22 0,00 0,00 0,00 

" 0,00 0,00 0,00 

" 0,00 0,00 0,00 
25 0,00 0,00 0,00 

Geonolse VS.40 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1.16 

0,00 
1,76 
0,00 

-1,25 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 61,00 81,40 
0 , 00 39,90 43,90 
0,00 39,90 43 , 90 
0,00 39,90 43,90 
1,16 38.14 42. H 

0,00 ]9,90 43,90 
1,16 3B, 14 42,14 
0,00 39,90 43,90 

- 1,25 (l,15 45, 15 
0,00 39,90 43,90 

0,00 56 , 90 66,20 
0,00 56,90 66,20 
0,00 56,90 66,20 
0,00 44,10 61, (0 
0,00 44,10 67,40 

0 , 00 H,70 61, (0 
0,00 44,10 61,40 
0,00 44,10 61, (0 
0,00 44,10 61, (0 
0.00 H,10 61,40 

0,00 44,10 61,40 
0,00 ",70 61, (0 
0,00 U,10 61, (0 
0,00 44,10 61,40 
0,00 J],80 52.50 

bijlage 
21 van 37 

86,10 92,10 95 , 00 98,10 91, BO n, ]0 
48,40 52,70 56,10 54,80 51,50 54,10 
4B, to 52,70 56,10 54,80 51.50 54,10 
48,40 52,10 56,10 54,80 ~l,50 54,10 
46.64 ~O,H 54,34 53.0t U.14 52.9( 

48,40 52.10 56,10 ~4 .80 51.50 54.10 
46,64 50,9' 54, ]4 53,04 49,14 52,94 
4B,40 52,10 56,10 54.80 51,50 5(,10 
49 , 65 53,95 51 ,35 56,05 52.15 55,95 
48, (0 52,10 56,10 5(,80 51,50 54,70 

18,20 81,10 92,20 93, (0 93, (0 92,10 
18,20 81,10 92 , 20 9].(0 93, (0 91,10 
18,20 81,10 92,20 9].(0 93,40 92,10 
18,30 86, aD 92,20 9B,50 99,90 91,80 
18,30 86, aD 92,20 9B,50 99,90 91 , BO 

18,30 B6,80 92,20 98,50 99,90 91, BO 
18,30 86,80 92,20 98,50 99,90 91,80 
78,30 86,80 92,20 9B,50 99,90 91,80 
18 , 30 86,80 92,20 9B,50 99, 91l 91,80 
18,30 86, aD 92,20 98,50 99,90 91,80 

18,30 86,80 92,20 98 . 50 99,90 n,80 
18,30 86,80 92,20 98,50 99,90 91, eo 
lB,30 86,80 92,20 99,50 99,90 97,80 
79,30 86, BO 92,20 ge,50 99,90 9',BO 
64 ,20 11,80 61,10 93,10 94,10 94 , 90 

11-5-2007 14:21:56 



AKOESTISCH ONDERZOEK • Maatschap Heijmans db/a consultants: v.o.f. 

Hodel:proj.ctnu .. er 9210/2 2001 
Groep:hoofdqroep 
Lljat van Puntbronnen, voor nk.rnaethode Induatriel.waai • " .. Pbtuj to) PbUltD) "'tAl Pbtu) tA, Pbnl!"') ebeN) Pb(ul (til PbnJ ttll Red. " Rod. 63 Red. 12S Red. 250 
•••.......... ----...... ---..... --._ ......•• -...............•• ---_ ...••• •••..•.••••............ --...•.. _ ......•. _------
01 1,SOO 
02 12,000 
OJ 12 , 000 

" 12,000 

" 12,000 

" 12,000 
07 12,000 
OS 12,000 

" 12,000 
10 12,000 

11 1 , ODD 

" " 1,000 .. O,2S0 

" 0,250 

" 0,250 

" 0 , 250 

" O,2S0 
19 0,250 
20 0,2S0 

" 0,250 
22 0,250 
2l 0,250 

" D, 2S0 
25 D,2S0 

Geonolse V5.40 

12,SO) 
100,000 0,00 
100,000 0,00 
100,000 0,00 
100.000 0,00 

100,000 0,00 
100,000 0,00 
100,000 0,00 
100,000 0,00 
100,000 0,00 

8,337 

8,331 
2,084 
2,084 

2,084 
2,084 
2,084 
2,084 
2,Oe4 

2,084 
2,084 
2,084 
2,084 
2,Oe4 

4 , 000 
4,000 
4,000 
.,000 

4,000 
4,000 
.,000 
4,000 
4,000 

100,000 0,00 
100 , 000 0,00 
100, 000 0,00 
100,000 0,00 

100 , 000 0,00 
100,000 0,00 
100,000 0,00 
100,000 0,00 
100,000 0,00 

i , OJ 

bijJage 
20 van 37 

0,00 0,00 0,00 0,00 
8,000 100,000 0,00 0,00 0,00 0,00 
8,000 100,000 0,00 0,00 0,00 0,00 
8,000 100,000 0,00 0,00 0,00 0,00 
8,000 100, 000 1. 16 1,76 1,16 1,16 

8,000 100,000 0,00 0,00 0,00 0,00 
8,000 100,000 1,16 1. 16 1,16 1,76 
B,OOO 100,000 0,00 0,00 0,00 0,00 
8,000 100 , 000 ·1,25 ·1,25 -1.2S -l,2S 
8,000 100,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0, DO 0,00 0,00 
1,000 12,503 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0 , 00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0 , 00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0.00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

11-5-2007 14:21:56 



AKOESTISCH ONDERZOEK - Maatschap Heijmans 

Model:projectnummer 9210/2 2001 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenm.ethode Industrielawaai - IL 

Id Omsehrijving 

01 Bulkauto 108sen 
02 Luchtwasser stal 1 
03 Luchtwasser sta1 1 
04 Luchtwasser stal 1 
05 Luchtwasse.r stal 1 

06 Luchtw6sser stal 2 
07 Luchtwasser sta1 2 
08 Luchtwasser stal 2 
09 Luchtwasser stal 3 
10 Luchtwasser stal 3 

11 Laden vleesvarkens 
12 Laden v1eesvarkens - IBS 
13 Laden vlee~varkens 
14 Oppompen van mest 
15 Oppompen van mest 

16 Oppompen van mest 
17 Oppompen van mest 
18 Oppompen van mest 
19 Oppompen van mest 
20 Oppompen van mest 

21 Oppompen van mest 
22 Oppompen van mest 
23 Oppompen van meat 
24 Oppompen van mest 
25 Gebruik spoelp1aats 

Geonolse V5.40 

floogte 11aaiveld Brontype 

1,00 
O,~O 
0,10 
0,10 
0,10 

0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,10 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1, 00 
1,00 
1,00 
1, 00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1, 00 

bijlage 
19 van 37 

0,00 Normaal 
5,00 Oak IIt·IRI-II .8 
5,00 Oak HMRI-II.8 
5,00 Oak HHRl-II .8 
5,00 Oak HMRI-II . 8 

5,00 Oak HMRI- U.8 
5,00 Oak HMRI-II. 8 
5,00 Oak HMRI-II. 8 
5,00 Oak HMRI-II.8 
5,00 Dak IIMRI-II.1l 

0,00 Normaal 
0,00 Normaal 
0,00 Normaal 
0,00 Normaal 
0,00 Normaal 

0 , 00 Normaal 
0,00 Normaal 
0/ 00 Normaal 
0,00 Normaa1 
0 / 00 Normaal 

0, 00 Normaal 
0, 00 Not:maal 
0 / 00 Normaa1 
0 / 00 Normaal 
0,00 Normaal 

db/a consultants v.o.f. 

Rieht. Hoek Cb(D) 

0,00 360 / 00 9, 03 
0,00 360 ,00 0,00 
0,00 360,00 0,00 
0,00 360,00 0,00 
0, 00 360,00 0, 00 

0/ 00 360 , 00 0,00 
0, 00 360 , 00 0, 00 
0 / 00 360,00 0, 00 
0,00 360 / 00 0,00 
0 / 00 360 , 00 0,00 

0, 00 360 / 00 10,79 
0,00 360 , 00 
0,00 360 / 00 10,79 
0,00 360 , 00 16,81 
0,00 360 , 00 16,81 

0, 00 360 , 00 16,91 
0/ 00 360 , 00 16,81 
0, 00 360 , 00 16,81 
0, 00 360 , 00 l6,81 
0, 00 360,00 16',81 

0, 00 360,00 16,81 
0, 00 360 , 00 16, 81 
0,00 360 , 00 16,81 
0 ,00 360,00 16,81 
0,00 360 , 00 16, 81 

11-5-2007 14:21:56 



AKOESTISCH ONDERZOEK - Maatschap Heijmans Elsendorp 

bijlage 
18 van 37 

db/a consultants v.o.f. 
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AKOESTISCH ONDERZOEK • Maatschap Heljmans 

Hodel, pcojectnu~r 92 10/2 2001 
Groep, hoofdg roep 
Uj8t van Hobiele bron, voor rekenaethode Industrlelawaai • lL 

,. 
" " " " " 
" 08 
09 

" U 

12 

" " " 

Geonolse V5. 40 

Groep 

"" "" '" '" '" 
' ''' '" '" thIq geluidniYtaulI 
LAeq Qeluldniy.aull 

LAeq gel uidniveaue 
LAeq QeluidnlYeaue 
LAeq 9,1uidniveau, 
thIq geluldniYeaue 

bijlage 
17 van 37 

db/a consultants v.o.f. 

~nt.puntb ID gcoep 

" J 

" J 

" • 2J J 

" 3 

2J J 
2J 3 
23 3 

" 
, 

" 
, 

" 
, 

12 , 
12 , 
12 , 

11-5·200714:17:03 



AKOESTISCH ONDERZOEK - Maatschap Heljmans db/ a consultants v.o.f. 

Hodel:projtctn~~r 921012 2007 
Groep: hoo!d'lroep 
Lij.t Yen Hobl.l. bran, .~, rekenmethode Ind~striela~a.1 - " 
" Itad. o. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr '" , .. " 1M. 2k L~r 4k Lwr 8k L~r Tot.,l Nodes 
._--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 0,00 80,00 91,40 93, GO 

" 0 , 00 80,00 91,40 93,00 
OJ 0,00 80, 00 91,40 93,00 

" 0,00 80,00 91,40 93,00 

" 0,00 80,00 91,40 93,00 

" 0, 00 BO , OO 91,40 93,00 
08 0,00 20 , 50 44.10 60,20 
09 0,00 22 , 50 45.80 64, '0 

" 0,00 22, !'to (!'t,80 64, '0 
a 0,00 20. !'to 44,10 60,20 

" 0,00 80,00 91,40 93,00 

" 0,00 22,50 45,80 64,10 

" 0,00 20 , so 44,10 60,20 

" 0,00 80,00 91,40 93,00 

Geonoise VS.40 

94,40 93,20 100,90 
U,40 93,20 100,90 
9t,40 93,20 100, 90 
94 ,tO 93,20 100,90 
U,40 93,20 100,80 

94,40 93,20 100 , 80 
'0.20 79.60 84,80 
':>.40 B4.30 89,80 
':>, 40 84,30 n,80 
'0,20 79,60 84,80 

94,40 93,20 100,90 
75,40 84,30 89,80 
10,20 79,60 84,90 
94,40 93,20 100,80 

bijlage 
16 van 37 

99,60 
99,60 
99,60 
99,60 
99,60 

99,60 
85,30 
90,30 
90,30 
85,30 

99,60 
90,30 
85,30 
99,60 

92,6G 96,00 IG5,01 • 92,60 86,00 105,01 , 
92,60 86,00 105,01 , 
92,60 86,00 105,01 • 
92,60 86,00 105,01 , 
92,60 86,00 10!'t,Ol • 81,10 n,30 89,16 • 86,20 79.50 U,53 • 86,20 79,50 94,53 • 
81, '0 17,30 89,16 • 
92,60 66,00 105,01 • 86.20 79, so 94,53 3 
81,70 n,30 89,76 3 
92,60 86,00 105,01 3 



AKOE5TISCH ONDERZOEK - Maatschap Heljmans db/ a consultants v.c.f. 

MQdel:prOjectnu..er 9210/2 2001 
Groep:hoc)fdlj)roep 
Llj$t van KOblele bron, ,~, reken •• thoda Industrial.waai - " 
,. ..... '" Cw. ,. .... 2k ..... .. Lv. 8k flad. 31 flad . 63 fled. 12~ fled. 2~0 flad. 500 fled. lk Red. 2k R,d, .. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01 93,20 100,80 99 ,60 92,60 86,00 
02 93,20 100,80 99,60 92,60 B6, 00 
03 93.20 100,80 99,60 92, 60 86,00 

" 93,20 100,80 99,60 92.60 86,00 

" 93,20 100,80 99,60 92.60 86,00 

" 93,20 100,80 99,60 92,60 86,00 
OB 19,60 B4,80 85,30 81,70 71,30 

" 84,30 89,80 90,30 86,20 79,50 
10 84,30 89,80 90,30 86,20 19,50 
11 19,60 84,80 85,30 81, 70 11,30 

" 93 ,20 100,80 99,60 92,60 86 , 00 

" 8 4,30 B9,80 90,30 86,20 79,~0 .. 19,60 B4,80 85,30 81,10 17 , 30 

" 93,20 100,80 99,60 92,60 86,00 

Geonoise VS.40 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0, 00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0, 00 
0,00 0,00 
0 , 00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

bijlage 
15 van 37 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0 , 00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 O,OG 
0, 00 0,00 
0 , 00 0,00 
0,00 0 , 00 
0,00 0,00 

0 , 00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 0.00 0.00 0, 00 
0,00 0 , 00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0, 00 

O,OG 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0 , 00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

0 , 00 0,00 0,00 0 ,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

11-5-200714 :17:03 



AKOE$TISCH ONDERZQEK - Maatschap Heijmans 

Kodel:projectn~.r 9210/2 2001 
Groep:hoofdgroep 
Lijn vlln Mobhle bron, voor rekenaethode Industrie l.wllal - n, 

db/ a consultants v.o.f. 

Id ABnt.t(O) CbIO) Mntal(,\) Cb(A.) AantallN) Cb(N) Gera . snelhe HIIK.afst. I. ... . 31 L ... . 63 I. .... 125 Lw. 250 

01 
02 
03 

" " 
" 2 

" • 
09 2 

" 2 
H • 
12 , 
" 2 
U • 
" 

, 

Geonolse V5.40 

40,88 
(0,89 

40,88 
40,83 

31,85 
31,86 2 
34,88 
(2,67 
39,66 2 

31,89 
42,81 
n,n 2 
38,01 

30,10 

31,89 

38,01 

1 39,12 

2 33,11 

2 40,90 

2 41,08 

bijlage 
14 van 37 

10 10 , 00 80,00 !U,40 93,00 94, 40 

" 10,00 80,00 91. 40 93,00 94,40 

" 10,00 80,00 91,40 93,00 H, (0 
10 10,00 80,00 91,40 93,00 94,40 
10 10, 00 80,00 91, 40 93,00 94,40 

10 10,00 80,00 91,41) 93,00 '4, 40 , 10,00 20,50 44 , 10 60,20 10,20 , 10,00 22,50 (5 . 80 64,10 15, 40 
30 10,00 22 , 50 45,80 64,10 15,40 
30 10,00 20,50 44,10 60.20 10,20 

30 10.00 80.00 91, (0 93, 00 94,40 
30 10,00 22, SO 45,80 64,10 15,4 0 
30 10,00 20,50 44,10 60,20 10, 20 
30 10,00 80.00 91. 40 93,00 94,40 

11-5-200714:17:03 



AKOESTISCH ONDERZOEK • Maatschap Heijmans 

Hodel:projectnumrner 9210/2 2001 
Groep :hoofdgroep 

db/a consultants v.oJ. 

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode lndustrielawaai - LL 

Id Omschrijving 

01 VA brengen bulkvoer 
02 VA ophalen vleE!svar'kens 
03 VA opha~en vleesvarkens -- IBS 
04 VA ophalen slachtzeugen 
06 VA ophalen mest 

01 VA div . [spui, ZUUI: en2. ) 
08 PA personeel en bezoekers 
09 SA koeriersdiensten 
10 Bl\: -- I ndirect Cost 
11 PA - Ind:irect Oost 

12 VA. - I ndirect Cost 
13 BA -- I ndirect West 
14 PA I ndirect West 
15 VA -- Indirect West 

Geonoise VS.40 

ISO H ISO maalvel dhoogte HDef. tengte 

1, 00 
1, 00 
1,00 
1,00 
1 , 00 

1,00 
0, 50 
0 , 80 
0,80 
0, 50 

1,00 
0,80 
0,50 
1 , 00 

bijlage 
13 van 37 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0, 00 
0 , 00 
0 , 00 
0 , 00 

0 , 00 
0 , 00 
0,00 
0, 00 

Bigen waarde 214,51 
Bigen waarde 311,84 
Eigen waarde 312,34 
Eigen waarde 225 , 61 
Eigen waarde 515,10 

Bigen waarde 226 , 15 
Bigen waa.rde ·224,95 
Eigen waarde 224 , 38 
Eige.n waarde 340, 52 
Eigen waarde 341 , 01 

Eigen w.aarde 341 , 34 
Bigen waarde 113 , 04 
Eige·n waarde 112,36 
Eigen waarde 112 , 21 

11-5-2007 14:17:03 
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AKOESTISCH ONDERZOEK - Maatschap Heijmans Eisendorp 

bijlage 
10van 37 
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db/a consultants v.o.f. 
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AKOESTlSCH ONDERZOEK - Mts. Heljmans 

Hodel: projactnumaer 9210/2 2001 
Lijat van IIOdeI .t9(mech'ppan 

Model tlgen3chap 

o.schrijvlnl,l 
Verantwoordelijkt 
aaktnrnathoda 
Modelgnn~en 

..... nge.ukt door 
Laatlt inge~ltn door 
Modal aangelllaikt mat 

Originele datlba.e 
Originele om.chrljvlng 
Get~porteerd door 

OeUnltief 
OeUnltief verklaard door 

Het.orologhche correct!e 
Standl'~ bodt~t.ctor 
Ab.orptle Itandaarden 
Luchtdemplnl,l [dB/kill 
Oetailnlveau ra.ult.ten ontvengar. 
Detdlniveau r .. ,-,luten grids 
Rekenoptlaalisa tia ailn 

Aile g0toonde dB-w.arden lijn A-geWOgen 

Geonoise V5.4Q 

projectn~r 9210/2 2007 
AdBinhtntor 

" 1-150,00, -120,00) - (550,00, 490,00) 

AdPUnl.trator op 9-1-2006 
AdBinistr.tor op 11-~-2001 
Geo;>noht v5.2J 

lI1et van toepallling 
!flet van toepaaaing 
lIiet van toepa •• 1ng 

IIlet van toepaselnl,l 
IIlet van toepasslng 

ToepuMn standa.rd. ~. 0 
' .0 
KHRI-II.I 
0,02 0,0.1 0,25 0,16 1,63 2,86 6,23 19 , 00 67,40 
Bronnsulteten 
Groepsre.ultaten 
"0 

bijlage 
9 van 37 

dbj a consultants v.o.f. 
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AKOESTISCH ONDERZOEK - Mts. Heijmans 

HQdel:p,ojectnumme, 9210/2 2001 
Groep:hoofd9roep 
Lljst van Ontvanqers, vOQr rekenmethode Industrlelawaa! - IL 

, 
01 .0,11 
02 143,51 
03 361,62 

" 441,(0 

" 139, OS 

06 1(4,32 

" 481,11 

Geonolse VS.40 

, 
257,16 
281,97 
3U,21 
301 ,91 
13~,12 

38,33 
215,48 

Gevel 

JJ 

" .. 
40 

bijlage 
8 van 37 

db/a consultants v.o.f. 

Geen reflect!e item - OIIIschrljvinq 

Keizersbe r q 16 
Kel>;ersberq 40 
Keinrsber9 42 
Keize uberq 37 

11-5-2007 14 :03 :57 



AKOESTISCH ONDERZOEK - Mts. Heijmans 

Hodel:proj.ctnu~lr 92 10/2 2001 
Gtoep : hoofdgroep 
l.lj.t van Ontvilngen , voor (ekefUIIlthode Indu.trlelawIlll - 11. 

ld OrUChtljving 

01 vG J<11zeuberg 36 
02 VG lCehenberg 40 
03 VG 1Ce1:teraberg 42 

" tG lCehersberg 37 

" Reflrentiepunt 50. Weat 

06 Rlterenttepunt So. t.uid 

" Reterlnttepunt 50n Dost 

Geonoise V5.40 

Ha.lveld Hooq t e detinitie 

0,00 Eigen waarde 
0,00 ElgIn >l1l.rde 
0,00 ElgIn wla rde 
0,00 Elgen wBarde 
0, 00 Elgin w.arda 

0,00 &1'1ln 
0,00 ElgIn 

bijlage 
7 van 37 

waarde 
walrde 

dbja consultants v.o.f. 

KOOVte A Koogte B 

1,50 5,00 
1,50 5,00 
1,50 5,00 
1,50 5,00 
5,00 

' .00 '.00 

11-5-200714:03:57 



AKOESTISCH ONDERZOEK - Mts. Heijmans db/a consultants v.o.f. 

Model:projectnurnmer 9210/2 2007 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Gebouwen, v~~r rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Oppervlak Cp Ref1. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. lk Ref1. 2k Refl. 4 k Refl. 8k 
- ------------- - - ------- - - - ------- ------------------- - - - --- -------------------------- -----,--------
01 6097,88 0 dB 0,80 0,80 
02 4880,84 2 dB 0,20 0,20 
03 3467,06 2 dB 0,20 0,20 
04 1601,89 2 dB 0,20 0,20 
05 5062,69 0 dB 0,80 0,80 

06 4095,74 2 dB 0,20 0,20 
07 2917,52 2 dB 0,20 0,20 
08 1294,52 2 dB 0,20 0,20 
09 3585,00 0 dB 0,80 0,80 
10 2875,13 2 dB 0,20 0,20 

11 2085,09 2 dB 0,20 0,20 
12 949,18 2 dB 0,20 0,20 
13 93,39 0 dB 0,80 0,80 
14 93,39 o dB 0,80 0,80 
15 93,39 o dB 0,80 0,80 

16 218,51 0 dB 0,80 0,80 
17 218,51 a dB 0,80 0,80 
18 3,23 a dB 0,80 0,80 
19 3,23 o dB 0,80 0,80 
20 3,23 o dB 0,80 0,80 

21 3,23 o dB 0,80 0,80 
22 3,23 o dB 0,80 0,80 
23 3,23 a dB 0,80 0,80 
24 3,23 o dB 0,80 0,80 
25 3,23 o dB 0,80 0,80 

26 3,23 a dB 0,80 0,80 
27 3,23 o dB 0,80 0,80 
28 3,23 o dB 0,80 0,80 
29 3,23 a dB 0,80 0,80 
30 3,23 OdS 0,80 0,80 

31 3,23 a dB 0,80 0,80 
32 86,51 0 dB 0,80 0,80 
33 178,63 0 dB 0,80 0,80 
34 1146,13 0 dB 0,80 0,80 
35 1146,13 0 dB 0,80 0,80 

36 1411,56 0 dB 0,80 0,80 
37 146,08 a dB 0,80 0,80 
38 168,40 o dB 0,80 0,80 
39 277,50 o dB 0,80 0,80 
40 142,78 o dB 0,80 0,80 

41 515,56 o dB 0,80 0,80 
42 772,06 o dB 0,80 0,80 
43 824,75 o dB 0,80 0,80 
44 279,97 o dB 0,80 0,80 
45 1797,49 o dB 0,80 0,80 

46 445,31 a dB 0,80 0,80 

Geonoise V5.40 

0,80 
0,20 
0,20 
0,20 
0,80 

0,20 
0,20 
0,20 
0,80 
0,20 

0,20 
0,20 
0,80 
0,80 
0,80 

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 

0,80 

bijlage 
6 van 37 

0,80 
0,20 
0,20 
0,20 
0,80 

0,20 
0,20 
0,20 
0,80 
0,20 

0,20 
0,20 
0,80 
0,80 
0,80 

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 

0,80 
0, 80 
0,80 
0,80 
0,80 

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 

0,80 
0,80 
0,80 
0,80 
0,80 

0,80 

0,80 0,80 
0,20 0,20 
0,20 0,20 
0,20 0,20 
0,80 0,80 

0,20 0,20 
0,20 0 , 20 
0,20 0,20 
0,80 0,80 
0,20 0,20 

0,20 0,20 
0,20 0,20 
0,80 0,80 
0,80 0,80 
0,80 0,80 

0,80 0, ,80 
0,80 0,80 
0,80 0,80 
0,80 0,80 
0,80 0,80 

0,80 0,80 
0,80 0,80 
0,80 0 , 80 
0,80 0,80 
0,80 0,80 

0,80 0,80 
0,80 0,80 
0,80 0 , 80 
0,80 0,80 
0,80 0, 80 

0,80 0,80 
0,80 0,80 
0,80 0,80 
0,80 0,80 
0,80 0,80 

0,80 0,80 
0,80 0,80 
0,80 0,80 
0,80 0,80 
0,80 0,80 

0,80 0,80 
0,80 0,80 
0,80 0,80 
0,80 0,80 
0,80 0,80 

0,80 0,80 

0,80 0,80 0,80 
0,20 0,20 0,20 
0,20 0,20 0,20 
0,20 0,20 0,20 
0,80 0,80 0,80 

0,20 0,20 0,20 
0,20 0,20 0,20 
0,20 0,20 0,20 
0,80 0,80 0,80 
0,20 0,20 0,20 

0,20 0,20 0,20 
0,20 0,20 0 , 20 
0,80 0,80 0 , 80 
0,80 0,80 0,80 
0,80 0,80 0,80 

0,80 0,80 0 , 80 
0,80 0,80 0,80 
0,80 0,80 0,80 
0,80 0,80 0,80 
0,80 0,80 0,80 

0,80 0,80 0,80 
0,80 0,80 0,80 
0,80 0,80 0,80 
0,80 0,80 0,80 
0,80 0,80 0,80 

0,80 0,80 0,80 
0,80 0,80 0,80 
0,80 0,80 0,80 
0,80 0,80 0,80 
0,80 0,80 0,80 

0,80 0,80 0,80 
0,80 0,80 0,80 
0,80 0,80 0,80 
0,80 0,80 0,80 
0, 80 0,80 0,80 

0,80 0,80 0,80 
0,80 0,80 0,80 
0,80 0,80 0,80 
0,80 0,80 0,80 
0,80 0,80 0,80 

0,80 0,80 0,80 
0,80 0,80 0,80 
0,80 0,80 0,80 
0,80 0,80 0,80 
0,80 0,80 0 , 80 

0,80 0,80 0,80 

11-5-2007 14:03:45 



AKOESTISCH ONDERZOEK - Mts. Heijmans 

Model:projectnummer 9210/2 2007 
Groep:hoofdgroep 
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrlelawaal - IL 

Id Omschrljving 

db/a consultants v.D.f. 

Hoogte Maaiveld HDef. omtrak 
------------------------------- -----------------------------------------------------------
01 Stall 
02 Oaklljn stal 
03 Daklljn stal 
04 Oaklijn stal 
05 Stal 2 

06 Daklijn stal 2 
07 Daklijn stal 2 
08 Dakl1jn stal 2 
09 Stal 3 
10 Daklijn stal 3 

11 Daklijn stal 3 
12 Daklijn stal 3 
13 Lucht.wasser stal 
14 Luchtwasser stal 
15 Luchtwasser stal 

16 Voersllo 
17 Voersl1o 
1B Voersilo 
19 Voersllo 
20 Voersilo 

21 Voersilo 
22 Voersilo 
23 Voeesllo 
24 Voersilo 
25 Voersilo 

26 Voersilo 
27 Voeesilo 
28 Voersilo 
29 VoersUo 
30 Voersilo 

31 Voersilo 
32 Bedrij fswoning 
33 Keizersberg 36 
34 gebouw 
35 gebouw 

36 gebouw 
37 Kelzersberg 40 
38 gebouw 
39· gebouw 
40 Keizersberg 37 

41 gebouw 
42 gebouw 
43 gebouw 
H KeizerSberg 42 
45 Keizersberg 37 

46 gebouw 

Geonolse V5.40 

3 
2 
3 

bijlage 
5 van 37 

2,50 
5,00 
7,50 

10,00 
2,50 

5 , 00 
1,50 

10,00 
2, 50 
5,00 

7,50 
10, 00 
5,00 
5,00 
5,00 

3,00 
3,00 
6,00 
6, 00 
6, 00 

6, 00 
6, 00 
6, 00 
6,00 
6,00 

6,00 
6, 00 
6, 00 
6,00 
6,00 

6,00 
6,00 
6,00 
4,50 
4,50 

4,50 
6,00 
4,50 
4,50 
6, 00 

4,50 
4,50 
4,50 
6,00 
6,00 

4,50 

0,00 
0,00 
0 , 00 
0,00 
0,00 

0 , 00 
0,00 
0 , 00 
0 , 00 
0 , 00 

0, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0 , 00 
0 , 00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0, 00 
0 , 00 

0, 00 
0 , 00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0 , 00 
0,00 
0,00 

0 , 00 
0,0() 
0,00 
0 , 00 
0 , 00 

0,00 
0 , 00 
0,00 
0, 00 
0 , 00 

O,()O 

Eigen waarde 352,88 
Elgen waa.rde 334,12 
Eigen waaIde 312,28 
Eigen waarde 283 , 48 
.E1gen waarde 310,96 

Eigen waax:de 293,21 
Eigen waarde 211,59 
Eigen waarde 241 , 86 
Eigen waarde 248,B4 
Eigen waarde 230,89 

Eigen waarde 210,93 
Eigen waarde 182,21 
Eigen waarde 49,96 
Eigen waa'tde 49,96 
Eigen waarde 49,96 

£igen waarde 52 , 50 
Elgen waarde 52,50 
E:igen waarde 6,40 
Elgen waarde 6,40 
Eigen waarde 6,39 

Eigen waarde 6,39 
Eigen waarde 6,~0 
Eigen waarde 6 , ~O 
Eigen waa.tde 6,~0 
Eigen waarde 6, ~O 

Eigen waarde 6,40 
Eigen waarde 6,39 
Elgen waarde 6,40 
Eigen waarde 6,40 
Bigen waarde 6,40 

Elgen waarde 6,40 
Eigen waa.rde 37 , 88 
Eigen waarde 57,08 
E1gen waarde 172,13 
Eigen waarde 112,13 

Eigen waaLde 195 ,4 6 
Eigen waarde 5B,B1 
Eigen waarde 56,10 
Eigen waarde 66,71 
Eigen waaede 4·9, 07 

Eigen waarde 102,29 
Eigen waaede 140,2 2 
Eigen waaede 143,72 
Eigen waarde 73,51 
Eigen waarde 204 , 66 

Eigen waarde 92,Bl 

11-5-2007 14:03:45 



AKOESTISCH ONDERZOEK - Mts. Heijmans 

Hodel:p[oj ectnu~[ 9210/2 2001 
Gr04lp:hoofdg roep 
Lij8t van liOde...ge bleden, voor nkenalethod. lndus triehwaal - IL 

" 
01 
OJ 
02 

" 

Geonolse V5.40 

Opp.rvhk 

26(9, 10 
4221. 84 
1265,51 

56 , 9( 

" 
0,00 
0 , 00 
0,50 
0,00 

bijlage 
4 van 37 

db/a consultants v.o.f . 
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AKOESTISCH ONDERZOEK ~ Mts. Heij mans 

Hodel : proj.ctnuaner 9210/2 2001 
GrOGp: hoofdgr oep 
Lijllt van Bodent.gebleden, voor rekenrroethode Industrhhw ... ai - n. 

01 
03 
02 

" 

I<elzenberg 
Erfbeatratlng 
I<eile t.berq 
Spoelpi"'i!ots 

Geonolse V5.40 

$6,02 
l6l,9) 
164,91 
333,03 

bijlage 
3 van 37 

236,66 
2$2.88 
262,14 
112.81 

db/ a consultants v.oJ. 

10 

" • • 

OnItrek 

894.18 
619. (8 
(29,62 
30,9' 

11-5-200714:03:11 



AKOESTISCH ONDERZOEK - Maatschap Heijmans Elsendorp 

bijlage 
2 van 37 
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db/a consultants v.o.f. 
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db / a consultants v.o.f. 

8. Bijlagen [01-37]. 

B.1. Sifuafie. 

B.2. Data invoer berekening geluidoverdracht. 

B.3. Resultaten. 

akoestieklmilieu 

Rapport AR 921012 van 11-05-'07, akoestisch onderzoek Maatschap Heij mans, Locatie Keizersberg 39 te Elsendorp.19 v 19. 
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1. IN LEIDING 

Pluimveehouderij Maatschap Heijmans wil haar varkensvermeerderings- en vlees
varkensbedrijf aan de Keizersberg 39 te Eisendorp gaan uitbreiden. Voor de te realiseren 
bedrijfssituatie wordt een aanvraag in het kader van de Wet milieubeheer ingediend. In 
dit verband dient een onderzoek in het kader van het Besluit luchtkwaliteit 2005 (zie voor 
een toelichting hierop bijlage 1) te worden uitgevoerd. Oit onderzoek dient inzicht te ge
yen in de luchtkwaliteit ter plaatse van het bedrijf en de gevolgen van de bedrijfsactivitei
ten op de luchtkwaliteit in de omgeving. Het gaat daarbij in hoofdzaak om fijnstof. 

In de voorliggende rapportage worden de uitgangspunten van het onderzoek 
weergegeven. Daarnaast worden de resultaten van de berekeningen ten aanzien van de 
emissie van fijn stof en de verspreiding naar de directe omgeving van het bedrijfsperceel 
gepresenteerd. 

2. 8EDRIJFSOMSCHRIJVING 

2.1 Situatie 

De inrichting is gelegen op circa 550 meter ten oosten van Elsendorp (gemeente Ge
mert-Bakel). De ontsluiting van het bedrijf vindt plaats via de Keizersberg, een landelijke 
weg die direct langs de noordzijde van het perceel loopt. In figuur 1 is de ligging van het 
bedrijf weergegeven. 

2.2 8edrijfsactiviteiten 

2.2.1 Vergunde situatie 

Binnen de inrichting worden legkippen gehouden. In de huidige situatie zijn er ten behoe~ 
ve van de huisvesting van het pluimvee twee stallen in gebruik (stallen A en B). Er is ver
gunning voor het houden van 12.066 kippen. Ten aanzien van de uitstoot van fijn stof zijn 
geen emissiebeperkende maatregelen genomen. 

2.2.2 Aan te vragen situatie 

In de aan te vragen situatie zullen maximaal 7.836 vleesvarkens, 3.060 gespeende 
biggen, 650 dragende zeugen, 154 opfokzeugen, 200 kraamzeugen en 4 beren worden 
gehuisvest. Hiervoor worden drie nieuwe stallen gebouwd. Eem en ander is weergegeven 
op de plattegrondtekening bij de vergunningaanvraag Wet milieubeheer (projectnummer 
M05105 d.d.12-D2-2007). 

Bij elke nieuwe stal wordt een luchtwasser geplaatst, die wordt ingezet om (naast de 
ammoniakuitstoot) het fijn stof dat aanwezig is in de ventilatielucht van de stallen te 
reduceren. Deze technologie is aan te merken als Beste Beschikbare Technieken (BBT). 
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2.2.3 Emissierelevante activiteiten 

Ten gevolge van de volgende bedrijfsactiviteiten komt (fijn) stof vrij: 
1. ventileren van de stallen (huid-, mest-, voer- en strooiseldeeltjes); 
2. overslag van krachtvoer naar en vanuit de voedersilo's; 
3. bedrijfsgebonden verkeer-/transportbewegingen (m.n. roetdeeltjes). 

Deze activiteiten vinden zowel in de vergunde als in de aangevraagde (toekomstige) be
drijfssituatie plaats. 

In het voorliggende rapport wordt de emissie van fijn stot ten gevolge van boven
genoemde activiteiten en de verspreiding hiervan in de omgeving inzichtelijk gemaakt. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van twee verschillende rekenmodellen, geschikt voor het 
rekenen aan respectievelijk stationaire (stallen en voedersilo's) en mobiele bronnan 
(verkeer/transport). Beide berekeningsmethoden en de hiermee verkregen resultaten 
worden in de volgende hoofdstukken atzonderlijk toegelicht. 

3. AFBAKENING 

Het Besluit luchtkwaliteit is averal in Nederland van toepassing, met uitzondering van de 
arbeidsplaats. De beoordeling van de luchtkwaliteit vindt daarom plaats aan de grenzen 
van het bedrijfsperceel en daarbuiten. Hierbij is de aangevraagde bedrijtssituatie als uit
gangspunt gehanteerd. Om het verschil met de huidige situatie inzichtelijk te maken, zijn 
ook berekeningen uitgevoerd voor de vergunde bedrijtssituatie. 

De volgende emissies zijn in beeld gebracht en beoordeeld: 
1. stationaire bronnen : de emissie van fijn stof vanuit stallen en voersilo's; 
2. mabiele bronnen transport- en verkeersbewegingen. 

4. METHODE VAN ONDERZOEK 

4.1 Stationaire bronnen 

De stallen en de silo's voor de opslag van droogvoer (of grondstoffen hiervoor) zijn rele
vant in relatie tot de uitstoot van stot. Ten aanzien van de uitstoot van stof vanuit de stal
len is uitgegaan van de vergunde respectievelijk de aangevraagde bedrijfssituatie. 

Voor de verspreidingsberekeningen is gebruik gemaakt van het PluimPlus model van 
TNO, versie 3.6 (Programmapakket Nieuw Nationaal Model voor de verspreiding van 
luchtverontreiniging) . Met behulp van dit programma zijn jaargemiddelde concentratie
bijdragen van PM10 op leefniveau berekend. 
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4.2 Mobiele bronnen 

De berekeningen aan mobiele bronnen zijn uitgevoerd met behulp van het software pak
ket CAR II (versie 6.1.1). Met dit rekenprogramma kunnen via verspreidingsberekenin
gen concentraties langs wegen op een zodanige wijze worden vastgesteld, dat deze niet 
meer dan 30% van de werkelijke jaargemiddelde concentraties (zullen) afwijken. 

Met behulp van het CAR II rekenprogramma kan een prognose voor de jaren 2001 tim 
2010, 2015, 2017 en/of het jaar 2020 gemaakt worden. De resultaten die voor toekom
stige jaren berekend worden zijn bij dezelfde invoergegevens gelijk aan of iets gunstiger 
dan die voor een eerder jaar. Dit wordt veroorzaakt door de veronderstelling dat de ach
tergrondconcentraties in de loop der jaren zullen afnemen doordat er allerlei maatregelen 
worden getroffen. 

4.3 Cumulatie en toetsing 

De resultaten van de verspreidingsberekeningen ten aanzien van de stationaire bronnen 
zijn weergegeven als verspreidingscontouren. Hierbij is gebruik gemaakt van het pro
gramma Surfer (versie 8.0) . De contouren zijn weergegeven op een topografische on
dergrond. De maximale bijdrage die de stationaire bronnen leveren aan de PMw 
concentraties op leefniveau ter hoogte van de inrichtingsgrens, is afgelezen van de con
tourkaartjes. 

De atgelezen concentratiebijdragen van stationaire bronnen zijn met behulp van de 
sommatiemodule in het CAR-model opgeteld bij de met dit model berekende concentra
ties ten gevolge van de mobiele bronnen en de achtergrondconcentraties (Iangs het cor
responderende deel van de perceelsgrens). Deze module berekent aan de hand van de 
totale jaargemiddelde concentraties van PM10 het bijbehorende aantal overschrijdingen 
van de 24-uurgemiddelde grenswaarde voor deze stot. 
Door het optellen van de maximale concentratiebijdragen van de mobiele en de statio
naire bronnen is er sprake van een worstcase benadering, aangezien de maxima Ie waar
den meestal niet langs het hele deel van de perceelsgrens optreden. 

De gecumuleerde waarden vormen, na het uitvoeren van de toegestane correcties, het 
uitgangspunt voor de toetsing aan de grenswaarden uit het Besluit luchtkwaliteit. 

5. INVOERGEGEVENS EN INSTELLINGEN 

5.1 Stationaire bronnen 

5.1.1 Emissiecijfers 

Voor de be paling van de emissies van fijn stot vanuit stallen is gebruik gemaakt van het 
rapport 'Fijn-stof uit stallen : Berekeningen in het kader van het NSL' (ECN-rapport 
06-045, uitgegeven door ECN, 2006). Bijlage 2 geeft een overzicht van de berekende fijn 
stofemissies. 
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5.1.2 Broneigenschappen 

Voor de stallen in de vergunde bedrijfssituatie is ervan uitgegaan dat deze aetief worden 
geventileerd, door middel van meerdere ventilatoren met eigen emissiepunten. Deze 
puntbronnen zijn per stal als een tictieve verzamelbron in het model opgenomen. De 
ventilatiedebieten zijn berekend op basis van de benodigde ventilatiecapaeiteit per dier. 
De diameters van de ventilatoren zijn ingesehat op ervaringen met soortgelijke bedrijven. 
De luchtsnelheid is berekend op basis van de totale diameter en het debiet. 

De stallen in de aangevraagde situatie worden aetief geventileerd. De ventilatielueht 
wordt vervolgens door een luchtwasser geleid. Per stal zijn de ventilatiedebieten be
rekend op basis van de benodigde ventilatiecapaciteit per dier. Aan de hand van de op
pervlakte van het emissiepunt per luchtwasser is vervolgens de luchtsnelheid berekend. 
De gegevens zijn gebaseerd op leveranciersgegevens (Iuchtwasser) en informatie uit de 
vergunningaanvraag. 

De emissie ten gevolge van de aanvoer en opslag van krachtvoer in de vergunde situatie 
is bij stal A opgeteld en in de aangevraagde situatie bij stal B. 

Voor een overzicht van de ingevoerde bronnen en broneigenschappen wordt verwezen 
naar bijlage 3. 

5.1.3 Gebouwen 

Ten behoeve van de berekeningen zijn meerdere gebouwen gemodelleerd. De modelin
voer is hie rna vermeld: 

Stallen vergunde situatie Stallen aangevraagde situatie 

6. B A B C 
Gebouwlengte 48 m 42 m 130 110 79 
Gebouwbreedte 13,5 m 13,5 m 47 47 45 
Gebouwhoogte 4m 4m 6,3 6,3 6,2 
Co6rdinaten midden 209; 235 222; 217 338; 227 288; 205 228; 229 

Hoek lange zijde 
T.o.v. Oost-west as : 166 166 77 77 77 

Elke stal, in zowel de vergunde als aangevraagde situatie, is afzonderlijk als gebouw 
ingevoerd en gekoppeld aan het emissiepunt van de eigen stal. 

5. 1.4 Maatregelen 

In de vergunde situatie is er vanuit gegaan dat er geen emissiereducerende maatregelen 
zijn getrotfen. 

In de aangevraagde situatie wordt de ventilatielucht van elke stal door een luchtwasser 
geleid. In de literatuur worden voor luchtwassers afvangpercentages voor fijn stot ge
geven die liggen tussen de 70 en 90% (ECN-rapport 06-045, uitgegeven door ECN, 
2006). Navraag bij de leverancier (Uniqfill) van de /uchtwassers die toegepast gaan wor
den, gaf een voorlopige (praktijk)uitslag van een reductiepercentage voor fijnstof van 
62%. Dit percentage is ook aangehouden ten behoeve van de berekeningen. 
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5.1.5 Overige instellingen 

De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd volgens de "uur-bij-uur-methode". Hierbij 
zijn de volgende algemene instellingen gebruikt: 

type berekening 
meteogegevens 
receptorpunten 
centrumcotirdinaten 
roosterafstanden 

ruwheidsklasse 
receptorhoogte 

aileen jaargemiddelde concentratiebijdrage 
1995 - 1999 
regelmatig polair receptorrooster 
206; 247 
25, 50, 75, 100, 150,200, 250 en 300 m afstand vanaf centrum, 
12 sectoren 
5, bouwland met afwisselend hoog/laag gewassen (0,25 m) 
1,5 m (standaard) 

De gemodelleerde brennen zijn continu in bedrijf (24 uur per dag, 7 dagen per week). 

5.2 Mobiele bronnen 

5.2.1 Verkeersintensiteiten 

In het onderzoek zijn de verkeersbewegingen van en naar de inrichting betrokken. Even
tuele voertuigbewegingen QQ het terrein van de inrichting zijn, gezien de lage intensiteit, 
niet relevant in verhouding tot de overige bronnen en daarom niet apart in het onderzoek 
betrokken. 

De verkeersbewegingen voor de vergunde situatie zijn ingeschat op basis van ervarings
cijfers. In de vergunde situatie is er sen in-/uitrit waar al het verkeer gebruik van maakt. 
Deze in-/uitrit is aan de westzijde van de inrichting gesitueerd en sluit aan op de Keizers
berg. 

De verkeersbewegingen van en naar de inrichting in de aangevraagde situatie zijn af
komstig uit het akoestisch onderzoek (projectnummer AR 9210/2 d.d. 11 mei 2007), dat 
is uitgevoerd door db/a consultants v.o .f. In de aangevraagde situatie zijn twee in
/uitritten voorzien . Het verkeer in de aangevraagde situatie komt en gaat via beide in
/uitritten , waarbij de rijroutes zowel met de klok mee als tegen de klok in kunnen voor
komen. 

Opgemerkt wordt dat het aantal verkeersbewegingen van en naar de inrichting twee 
maal het aantal voertuigen is dat de inrichting aandoet. 

De gemeente Gemert-Bakel beschikt niet over verkeersgegevens van de Keizersberg. 
De verkeersintensiteiten veor de Keizersberg zijn daarom berekend op basis van een 
spitsuurtelling. Deze telling is uitgeveerd op 26 juli 2007 tussen 07.00 - 09.00 uur ter 
hoogte van het plangebied. Tijdens de telling zijn er 14 personenvoertuigen, 1 middel
zware vrachtwagen en 4 zware vrachtwagens gepasseerd. Gelet op het verkeerspatroon 
is aangehouden dat de spitsuurintensiteit tijdens de telling 10% van de etmaalintensiteit 
bedraagt. De etmaalintensiteit komt hiermee uit op 140 personenwagens, 10 middelzwa
re vrachtwagens en 40 zware vrachtwagens . 

In bijlage 4 is een overzicht van de verkeersintensiteit opgenomen. 

8e::.ICll1tlsIlOJam: 0722 t R01 Mis Heiirn .. ns Ie Elscntlarp BU< doc 
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5,2,2 Peiljaren en rekenvarianten 

De berekeningen zijn uitgevoerd voor het peiljaar 2007 (realisatiejaar), 

De valgende berekeningen zijn uitgevaerd: 
O. een berekening zonder verkeer, om (het aantal overschrijdingen van grenswaar

den als gevolg van) de achtergrondconcentraties te bepalen; 
1. een berekening voar het noordelijke deel van de terreingrens, waarbij het verkeer 

over de Keizersberg is meegenomen; 
2. een berekening v~~r het oostelijke deel van de terreingrens (waarbij het verkeer 

langs de oostelijke terreingrens is meegenomen, m.u.v. vergund, omdat er mo
menteel van sen In-/uitrit gebruik wordt gemaakt); 

3. een berekening v~~r het zuidelijke dee I van de terreingrens, waarbij geen ver
keersbewegingen zijn meegenomen; 

4. een berekening voor het westelijke deel van de terreingrens (waarbij het verkeer 
langs de westelijke terreingrens is meegenomen). 

Bij de berekeningen onder 1 tim 4 is voor het peiljaar 2007 steeds onderscheid gemaakt 
tussen de vergunde (a) en de aangevraagde bedrijfssituatie (b). 

Met de bovenstaande varianten kan zowel de luchtkwaliteit ter hoogte van het plangebied 
als de invloed van het bedrijf op de luchtkwaliteit in de omgeving inzichtelijk worden ge
maakt. 

5.2.3 Overige instellingen 

De Keizersberg is direct langs de perceelsgrens gelegen. Voor de bijdrage van het weg
verkeer is daarom gerekend op de minimale rekenafstand van de wegas (5 m I worst
case). 
Er is gerekend met het snelheidstype buitenweg, aangezien dit representatief is voor de 
rijsnelheid op de Keizersberg. Ais wegtype is veor de Keizersberg gerekend met wegtype 
2 en met een bomenfactor van 1,5. Voor de overige punten is gerekend met een weg
type 2 en een bomenfacter van 1. 

Voer een verklaring van de invoerparameters snelheidstype, wegtype en bomenfactor 
wordt verwezen naar bijlage 5. 

Voor aile berekeningen is gebruik gemaakt van meerjarige meteorologie, aangezien de
ze het meest representatief is. De schalingsfactoren voor de diverse voertuigcategorieen 
zijn op 1 gesteld (neutraal). 

Een totaaloverzicht van de gehanteerde invoergegevens is opgenomen in bijlage 6. 

Bt!~t'Hllhnaam 01221 FWl MIs Heijmans Ie Elselldorp BLK dOG 
OpslaOdalum: ,·11·2001 9:16 



-9- 07.221.R01 

6. RESULTATEN 

6.1 Stationaire bronnen 

De door het PluimPlus model gegenereerde berekeningsjournaals zijn opgenomen als 
bijlage 7 (exclusief ingevoerde bronnen). De contouren van de berekende 
jaargemiddelde PMwconcentraties zijn weergegeven in bijlage 8. 

In tabel 1 zijn de afgelezen maximale bijdragen van de stationaire bronnen op of buiten 
de inrichtingsgrens aan de jaargemiddelde concentraties op leefniveau weergegeven. De 
nummers in de tabel komen overeen met die in figuur 1 en 2. 

Tabel1 : maximale jaargemiddelde concentratieblldragen PM10 (Il! 1m '1 
- Deel van de Vergunde bedriifssituatie Aangevraagde bedrijfssituatie 

Inrichtlngsgrens Afgelezen (max.) Inveer cumulatie Afgelezen (max.) Inveer cumulatie 
1 Keizersberg I <0,7 0,7 1,65 1,65 

Noerdelilke terreingrens 
2 Oostelllke terreingrens 32 32 <0,95 0,95 
3 Zuidelijke terreingrens <1 1 1 1 <0,15 0,15 
4 Westellfke terreingrens <1,1 1 1 <0,5 05 

Bovengenoemde bijdragen zijn als invoer gebruikt voor de sommatiemodule in het CAR
model, zoals beschreven in paragraaf 4.3. 

6.2 Mobiele bronnen 

De modeluitvoer van de berekeningen aan mobiele bronnen is opgenomen als bijlage 9.1 
(a = vergunde situatie en b = aangevraagde situatie). 

Uit de rekenresultaten blijkt dat langs de Keizersberg ten gevolge van het extra verkeer 
door de planrealisatie, in vergelijking met de huidige / vergunde situatie: 

• de jaargemiddelde N02-concentratie maximaal 0, 1 ~g/m3 toeneemt; 
• de jaargemiddelde PMwconcentratie maximaal 0,9 ~g/m3 toeneemt; 
• het aantal overschrijdingsdagen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde voor 

PM10 met 4 toeneemt. 

Ten aanzien van de overige staffen uit het Besluit luchtkwaliteit zijn geen relevante bij
drages berekend. 

6.3 Cumulatie en toetsing 

De rekenresultaten van de cumulatiemadule in het CAR-model zijn opgenomen als 
bijlage 9.2 (a = vergunde situatie en b ::: aangevraagde situatie). 

In bijlage 10 is een overzicht gegeven van de bijdrage van de (natuurlijke) achtergrond 
en de gecumuleerde bijdrage van het bedrijfs- en/of wegverkeer en de stationaire 
brannen aan de berekende jaargemiddelde concentraties en aantallen overschrijdingen 
van de 24-uursgemiddelde grenswaarde voar PM1Q. fn dit overzicht is oak de correctie 
voar de natuurlijke achtergrond van PM 10 apgenomen. 
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Uit bijlage 10 blijkt dat er zich op de oostelijke inrichtingsgrens in de vergunde situatie 
een overschrijding van de 24-uursgemiddelde grenswaarde voor PM10 voordoet. 

In de aangevraagde situatie doet zich op geen van de maatgevende beoordelingspunten 
een overschrijding van de grenswaarde uit het 8esluit luchtkwaliteit v~~r. De totale bij
drage van het bedrijf in de aangevraagde situatie (stationaire bronnen inc!. maatregelen 
+ verkeer) aan de luchtkwaliteit op of buiten de inrichtingsgrens beperkt zich tot maxi~ 
maal: 

• 0,6 IJg/m3 aan de jaargemiddelde N02-concentratie; 
• 1,7 IJg/m 3 aan de jaargemiddelde PMwconcentratie; 
• 7 overschrijdingsdagen van de 24~uurgemiddelde grenswaarde voor PM10. 

7. CONCLUSIES 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat er op basis van het uitgevoerde onder
zoek in de aangevraagde bedrijfssituatie wordt voldaan aan het 8esluit luchtkwaliteit 
2005. Oit Besluit vormt dan ook geen belemmering voor de vergunningsprocedure Wet 
milieubeheer. 

Schoonderbeek en Partners Advies BV 

/ ' 
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SITUERING EN BEOORDELINGSPUNTEN 
Vergunde situatie 
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Figuur 1 
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SITUERING EN BEOORDELINGSPUNTEN 
Aangevraagde situatie 
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07.221.R01 
Bijlage 1 

TOETSINGSKADER 

1. Grenswaarden 

Ten aanzien van de kwallteit van de buitenlucht zijn in het Besluit luchtkwaliteit (Stb. 2005, 316, 
d.d. 20 juni 2005), dat ap 5 augustus 2005 in werking is getreden, grensstoffen bepaald. Oit zijn 
stikstofdioxide (N02), zwevende deeltjes (= fijn stof, PM 1O), zwaveldioxide (S02), koolmonoxide 
(CO), benzeen (CeHs) en lood. 
De normen die het Besluit luchtkwaliteit stelt voar stikstofoxide kunnen met name langs 
(snel)wegen overschreden worden. De normen voar zwevende deeltjes worden op meer plaatsen 
in Nederland overschreden. 
In Nederland komen nauwelijks overschrijdingen voor van de normen voor de luchtverontreiniging 
door zwaveldioxide, koolmonoxide, benzeen en load. 

In onderstaande tabel zijn de normen ten aanzien van de luchtkwaliteit weergegeven . Deze grens
waarden gelden overal in Nederland, met uitzondering van arbeidsplaatsen. Er dient getoetst te 
worden aan de luchtkwaliteitseisen die gelden vanaf het jaar 2010 (voar fijn stot gelden deze eisen 
al sinds 2005). 

Stof Type norm Jaar 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20.08 2009 

802 1 350 350 350 350 350 350 350 350 350 
2 125 125 125 125 125 125 125 125 125 

N02 3 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
4 290 280 270 260 250 240 230 220 210 
5 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
6 58 56 54 52 50 48 46 44 42 

PM10 5 40 40 40 40 40 40 40 40 40 --
6 46 45 43 42 40 
7 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
8 70 65 60 55 50 

r~nzeen I 
9 

I~ 
6 6 6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

5 10 ~ 10 .-1.~ 10 10 10 10 
6 9 8 7 6 

BaP 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Type norm: 
1 grenswaarde (humaan; uur gemlddelde da! 24 keer per jaar mag worden overschreden in ~g/m3) 
2 grenswaarde (humaan; 24-uurgemiddelde da! 3 keer per jaar mag worden overschreden in ~g/m3) 
3 grenswaarde (humaan; uurgemiddelde da! 18 keer per jaar mag worden overschreden in ~g/m3) 

2010 
350 
125 
200 
200 
40 
40 
40 

50 

3,6 
5 
5 
1 

4 plandrempel voor zeer drllkke verkeerssltuatles (uurgemiddelde da! 18 keer per jaar mag worden over-
schreden in 1J9/mJ) 

5 grenswaarde (humaan; jaargemiddelde in IJg/m3
) 

6 plandrempel Oaargemiddelde in "'91m3) 
7 grenswaarde (humaan: 24-ulirgemlddelde dal 35 keer per jaar mag worden overschreden in IJg/m3) 
8 plandrempel (hllmaan; 24-1I1irgemiddelde del 35 keer per jaar mag worden overschreden in ~g/m3) 
9 grenswaarde (humaan: 98 percentiel van 8 uurgemiddelden in mg/m\ 3,6 mg/m" geldl als equivalent 

van de feilelijke CO grenswaarde (10 mg/m' als 8 uurgemlddelde concentratie) 



- 2-

1. 1 Affrek voor zwevende dee/ljes 

07.221.R01 
Bijlage 1 

Voor zwevende deeltjes mag ingevolge de Meetregeling luchtkwaliteit 2005 (Stb. 2005, 142, d.d. 
26 juli 2005) voorafgaande aan de toetsing gecorrigeerd worden voor zwevende deelijes die zich 
van nature in de lucht bevinden (natuurlijke achtergrond, m.n. zeezout). 
De in de gemeente Gemert-Bakel toegestane correctie van de jaargemiddelde concentratie van 
PM10 voor de natuurlijke achtergrond bedraagt 3 !-Ig/m3. 
Het berekende aantal overschrijdingen van de 24-uurgemiddelde norm voor PM10 mag voor aile 
locaties in Nederland met 6 dagen verminderd worden. 

1.2 Normoverschrijding en de sa/dobenadering 

Bij overschrijding van de grenswaarde(n) kan besloten worden de ontwikkeling toch door te laten 
gaan indien: 

a. de concentratie in de buitenluchl van de desbetreffende stof als gevolg van die beslissing 
per saldo verbetert of ten minsle gelijk blijft; 

b. bij een beperkte toe name van de concentralie van de desbetreffende stof, door een met 
de beslissing samenhangende maatregel of optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo 
verbetert. 

De hiervoor genoemde afwijkmogelijkheden worden ook wei aangeduid als saldobenadering of 
saldering (gebaseerd op artikel 7.3 van het besluit luchtkwaliteit 2005). 

V~~r de toe passing van deze afwijkingsmogelijkheden gelden beperkingen naar inhoud, plaats en 
tijd. Zie daartoe oak de brief van de Staatsecretaris Van VROM van 20 juli 2005 over dit onderwerp. 
In de Regeling saldering luchtkwaliteit 2005 (Staatscourant nr. 53, d.d. 15 maart 2006) zijn de be
perkingen globaal als voigt vertaald in algemene criteria: 

• de verslechtering die binnen het plangebied optreedt moet bij voorkeur en zoveel mogelijk 
in de directe nabijheid van het plangebied gecompenseerd worden; 

• de verslechtering en de compensatie (verbetering) dienen gelijktijdig op te treden; 
• compensatie dient plaats te vinden voor dezelfde stof; 
• de compensatie dient gegarandeerd te zijn. 

2. Maatregelen bij normoverschrijding 

In het Nationaal Luchtkwaliteitsplan 2004 van het Ministerie van VROM van februari 2005, wordt 
het bestrijdingsbeleid beschreven om tijdig aan de grenswaarden voor zwevende deettjes en 
stikstofdioxide te voldoen. 

Ten aanzien van de zwevende deeltjes zullen de concentraties gereduceerd moeten worden door 
de inzet van landelijke en Europese maatregelen. Dit betekent dat een beroep wordt gedaan op 
aile overheden (rijk, provincies en gemeenten) am binnen de mogelijkheden die zij hebben, een 
bijdrage te leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit. 
Voor stikstofdioxide geldt dat provincies en gemeenten in staat worden geachl am maatregelen te 
treffen om overschrijdingen van de normen die voor deze stof gelden Ie voorkomen. 

Oak kunnen de provincies en gemeenten een bijdrage leveren aan het voorkomen van tokale 
verhogingen van de concentraties van zwevende deeltjes. Het spreekt voor zich dat provincies en 
gemeenten niel verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de overschrijding van de normen 
ten aanzien van zwevende deeltjes voor zover die word! veroorzaakt door hoge 
achtergrondconcentraties die een gevolg zijn van activiteiten buiten hun gebied. 
Hier moet de oplossing gevonden worden door acties op rijks- en europees niveau. 

Et'!sl:mtJ:.n.:i~lIl: 07221 1~U1 Ml~ HClJm:;m: J~ EJ~cnjurp BU~ dO(; 
Op!'.lagufllvm 1·f!2001 !lll) 
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Schoondertleek en Partners Advles BV 

Naam bedrijf: 

Locatie: 

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

PM'O p"" OIi<!W - I 

Pluimve!!houderiJ 

Kei1.ersberg 39 te ElSendorp 

Vergunde. situatie 

M~ll<fI1:c>"'" Jongv"e 
GrupstaV fokkerij 

ligbo'Xenstal 

297 S~ 

RunClvC'~ 

StalVleesvee ~'.n 

496 2<:« 

Emissiefac:tor voor fij.nstof uit staJlen Br:tn; ECN rapport 06-045 

gram I dier{plaats) : jaar (op basis ... an ':;65 staldagen per jaar) 

Emlss,e uit stallen 
S ... I 

Rundvee 
Meli1Jr:"G.uml JCI.rtgt.lee S!ar .. !eesV'.e~ ~oei"" 

Gtuosral! fold<enj 
Llg~Xen!!'i1.<d 

S!a1,A 

5.018 

TO/nil 

_.u .... _~ ... ~ .... ...... _~_. _ 
StalA SlalB 

Ven~!aueca.padle(t • 1,8 1,8- m3/ tll diet 
Aanvraag !ctaal 5:500 5,566 smks 

11.700 10,01'3 m3lo 

\liens.-
kalveren 

1()4 

vtees-
IcJlVeren 

EmI~f .. .ctQ( p(lr cJltl'C<il togorie 

Varke:n:l PJulmvee. I 

"108£- F!Xtcl.'l1eTl Gu.,el Ell!!!!'" L.ogpIuIrm-' M ... tb;loe. V/ee.<-
I varkens dragende Scharrelsial baUerij pluimvee Leghennen 

z.eugen (incl, <1Swk 
~ig) I 

305' 619 2.31 147 61 5,' 65 24 ",; 

"'nW dl"",,, "." cll"-"'~o';. Emlss ie 
V~ns PllIImve<> PM'O~ur 

VlIleS- fOlQa.--;eo G'.ISIeI ili;Qen l!!~plulm_ Most:>atld· ~ 
varicens ~ ~ a'lleril P4rimVN' legnOM<m (="", ... f'ItIlc:l .. ~x 

-:CUIIl'" (ond. <'f8~ ~per 

bl;) "-"="';o<ieJ 

6,500 ~.82E-1)2 

S,~ 1IS.1:3E-02 

8.9;;;;:-<>2 

~o;!iode veniilab'ec:aoadleU 
Stand¥1'CI venUlatienormen vlt de gebrulkershandlelding V-Stacks vergunning (www.infomil.nIJ. De waarden genoemd in de gebruikershandleiding V..stacks vergunning zijn representatieve 
gemiddelde waarden. waarbij rekening is gehouden met onder andere de groeifasen met bijbehorende ventilatiebehoef\e en de pieken en dalen van seizoensinvloeden. 

EMISSIE tg,v, aanvoer en opslag KRACH1VOER 

Categorie Emissiefactor 
PM10 flonlktonl 

StalAen B 
Meel 0,1 
Brokken 0,005 
IQIAAl STALA en B 

~ .. SDn.:~,.,: 07221 !hr.'"I"'"' .. ~ ...... '"" ...... ~_., 
O?~rum '+~79:'; 

Verbruik Emissie 
[klan/iaarl PM10 Ike/ul 

507 1,4SE·06 
0.000 O.OOE+OQ 

1.45E·oS 

07,221.ROI 
Bijlage 2 



Schoonderbeek en Part.,ers Advies 9V 

N,*_mt:&driji: 

Loc.:Itle: 

-..... . ""._-_. ... -.. ~ ... -.",~.-.... 

Vark.eM5houdcrij Mts_ Hcijrnzn!; 

Kelze.rsberg 19 te EJs~rp 
~ngItYra~gde situiltie 

RuM>w 
&nu."kofOdQr piIIr IGcrCllk9Ofl,r-

V,uUfU. p-
""'.'" .,.,»00"""1 Jongveo ' ~~I "'"-"' Vl<es-Grups12!i fo~ koltveren "'."""'''''1 '0"'-""' ""'w ..... ~."...1 zevgen f'"'.c;I, big) ' __ '~I ~ I "--I Sd-2.fle~ baKe", pll.l!mv« Legnennen 

l.JD>o_ 
P.!.IU)O_d ~J~'. W 

Emissi.ef~cIO( yoor lijrostof lin sQlk:ta 9fon~ eCN rapper 05-045_ 

Slram i dier(I:IQ~ts) J jaar (op basis ... an ~5S stah;!agen per j~r) 

e:m.mie-u11 SQUen 
Sg, 

9' <96 22< '0' 

.......... ............. 
Grupstall 

Ligbo'Xe1\s(al 

Jongvee 
rokkef1j 

s:.Mo=c I ~ ... _ v. .... 
i(alvcren 

SttlA 

$'" a 

SQlC 

j~Hi! 

Vle~sl[arkcns 

G~peel1de bl9sel1 

V1eecvarkeos: 

Guste/,*8Slende 2euglln 

~e/dngende 2eug~ 

Kraamzet.lgen 

Opfokzeugen 

Beren 

EMISSIE I 9 v aanvoer en opslag KRACHlVOER 

Carogorie EmI$Sle~~ 
PM'Ollcnlk 

Stal A. Ben C 

I Meel 01 
6rok<en 0.005 
TOTAlI.L STAI. AlBIC I I 
6ron emis.sielac::tcr: AlfernH'OlPport 682, biz. 12 

Verbruik Emis-si. 
Il«onliaar] PMWIKQ/lJI 

0 O,OOE+OO 
1850 2 .. 64E-07 

2.&:E.Q7 _. 

~ 619 211 

~ ditTcn ou dicl'Q:tegoria 

v_ 
"""""""9 ~"I(;"'iia .. _ 

::eugt=11 (.-.cl, biG) + 
Kraamzeugen + 
Opfokz~l.Igen ... 

5A74 

2,352 

15. 

S""n 

S7l1 

72 

200 

En'li,,~e~:ramClJ:!rs Slat A SlaJ 3 Sia: C 

t<c7 

~ 

]..060 

51 

le~ 
Sd1arrelsbl 

Vcn'llaIle!:;I,,=eI:· 3\.0 . 31,0 ~Z,O ISB.O- 1 58.0 75.0 1 58.0 75.0 m31h / Qer 
AaINr.a~ U>\a31 S.:;~ I 2.352 I 3.068 I 578 n «Xl 15<: ~ SIu!<s 
S"neClodeVl'nl~~tia~lell - 1 169.69<; 172912136720 -1 33.52~ ,-G.l761 ls.ocol 11.9:12 I - 300 mMl 

5.< .S 

P»l ....... 
"~al:I.anO. I ..,. ..... 

bCJt.t:;J pUnvee 

I 
c1awk 

24 

Leghenl1lm 
ctSwk 

Emiss.&.: 

PM10 Itgluur 

( .. hel il2nt.1 dieren '" 
emissic(actDrper 

diercategorie) 

'.'91E-O' 

5.1lE-C!:Z 

8,'f9E~ 

1.52E-02 

1,90E-03 

5,27E....Q:J 

t .09E~2 

1.05E...(!4 

.J_,s7E4r 

-S!~nd'~41,-d V{)tUiJ:ltJ~ u.: ee-~eWke;Sha.rtdetrjlng V-SI i)it.S(s· ... 8f9Uo~tn; ty.~ ... w It'Jem.i -nsy o~ Wa411ie:n g~ in cfo-~Mk.e:r.sniOall:tidir\gV.:.s.~ vergunning 2ljn representatieve gemiddelde waardenl 
v.raarbl) reke~mg IS g-et'lcuden met o.""i'Ce ar,dere de Qrosl1aser. m~~ blJb2horenae "'2n1tlal~e~ehoefte en d.~ p lekon en cUrlen vat\ S(!i:toens,ilWloeden, 

PM10 tmissie y:.nu!:t, stallcn 
En'IISSIe SI",*" 
R""uc(t<!J)reC!!,.,,~ b_iISSl}( • 

tTCJtUII! etnls5fo v.a.,"uie 5taiJen r'RII 

em'$$~&d.ueet~ ted"l."~ 
• ,.. __ _ • ..... __ 1... _ -_., 

._ .... ..,~_ :If'r.:~ ---.-.~ ...-........---. ... _", ...... , 
':::O"~I~:'O::" ' -

Sl3IA 
1.9'E-<Jl 

52% 
7,2"e.a2 

StalS Stale 
~.33e·m 3.3-CE~Z 

62% 62'!!> 

I 5.06E.()2 1.27E.Q2 

07221 ROl 
Bijliilgl!: 2 
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Schoonderbeek en Partners Advies BV 

Vergunde situatie (mechanische ventilatie) 

EmissieQarameter StalA 
Aantal emissiepunten (actieve ventilatie) 4 
Diameter per emissiepunt (m) 0,40 
Ventilatiedebiet (m3/u) 11.700 
Luchtsnelheid (m/s) ~ 6,47 
Diameter verzamelbron (m) ~ 0,80 
Gemiddelde luchttemperatuur (K) .. 293 
Bronhoogte em) .. 4 
Bronsterkte (kgfu) .. 4,82E-02 
X-coordinaat verzamelbron .. 209 
Y-coordinaat verzamelbron .. 235 

Aangevraagde situatie (mechanische ventilatie) 

EmissleQarameter 

Aantal emissiepunten (actieve ventilatie) 
Ventilatiedebiet (m3/u) 
Luchtsnelheid (m/s) .. 
Diameter verzamelbron em) ~ 
Gemiddelde luchttemperatuur (K) .. 
Bronhoogte (m) " 
Bronsterkte (kg/u) 
X-coordinaat verzamelbron .. 
Y-coordinaat verzamelbron * 

--

• :::; broninvoer PluimPlus 

Bcstandsnaam: 07221 Berekenlng $talemrssies en \'e(l(aer xis 
Opslagdatum 1-8-2007919 

Stal A 

1 
169.694 

1,33 
6,72 
293 

6 
7,24E-02 

324 
293 

Stal B 
3 

0,40 
10.019 
7,38 
0,69 
293 
4 

4,13E-02 
222 
217 

Sial B 

1 
109.632 

1,35 
5,36 
293 

6 
5.06E-02 

275 

'----~1 

Toelichtino/herkomst informatie 
Ingeschat obv vergelijkbare be 
Ingeschat obv vergelijkbare be 
Berekend obv benodigde venti 
Berekend op basis van diamet, 
Berekend 
Geschat 
Opgaaf opdrachtgever + berek 
Berekend (zie hijlage 2) 
Plattegrondtekening 
Plattegrondtekening 

drijven 
drijven 
atiecapaciteit 
r en debiet 

nd 

Stale Toelicht.ing/herkomst informatie 

1 Plattegrondtekening 
61.932 Berekend obv benodigde venti atiecapaciteit 

1,07 Berekend 
4,53 Berekend op basis van luchtsn elheid en debiet 
293 Geschat 
6 Opgaaf opdrachtgever + berek end 

1.27E-02 Berekend obv emissiereductie van 62% biowasser (zie bijlage 2) 
218 Plattegrondtekening 
269 Plattegrondtekening 

07.221.R01 
Bijlage 3.1 
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BRONNENOVERZICHT PLUIMPLUS 

07.221 .R01 
Bijlage 3.2 

Overzicht van de bronnen uil projeclbestand : H:\1-Documenlen. server\1-Conceplen MILlEU\07221 Mis. 
Heijmans te Elsendorp\07221 Mis. Heijmans.ppf 
Datum: 1-8-20078:07:58 

=====-======::.::..==.=.======-========:=======-=:===:::::-:===== =====-: =========== 

Naam van de bron : 07221 Sial A_vergund_06-06-2007 
X-coordinaat bron (m) : 209 
Y-coordinaat bron (m) : 235 
Type bron : puntbron 
Hoogte bron (m) : 4 
Inw. diameter bron (m): 8.00000000000182E-0001 
Uitw.diameter bron (m) : 9.00000000000546E-0001 
Rookgassnelheid (m/s): 6.47000000000116E+OOOO 
Rookgastemp. (K) : 2.93000000000000E+0002 
Warmte outpul (MW) : 3.14309999999978E-0002 
Gebouwenbesland : 07221 Sial A_vergund.bld 
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf 
Emissie(s) : Stofnaam Emissie Eenheid N02 Fraclle 

Fijnstof(PM 1 0) 4.820E-0002 kg/hr 

Naam van de bron : 07221 Stal B_vergund_06-06-2007 
X-coordinaal bron (m) : 222 
Y-coordinaat bron (m) : 217 
Type bron : puntbron 
Hoogte bron (m) : 4 
Inw. diameter bron (m): 6.89999999999600E-0001 
Uitw.diameter bron (m) : 7.89999999999964E-0001 
Rookgassnelheid (m/s) : 7.37999999999738E+OOOO 
Rookgaslemp. (K) : 2.93000000000000E+0002 
Warmte oUlput (MW) : 2.66699999999958E-0002 
Gebouwenbestand : 07221 Sial B_vergund.bld 
Tijdprofiel bron : contlnu_emissie.prf 
Emissie(s) : Stofnaam Emissie Eenheid N02 Fractie 

Fijnstof(PM10) 4.130E-0002 kg/hr 

Naam van de bron : 07221 Sial A_aangevraagd_06-06-2007 
X-coordinaal bron (m) : 324 
Y-coordinaal bran (m) : 293 
Type bron : punlbron 
Hoogte bron (m) : 6 
Inw. diameter bron (m): 6.72000000000116E+0000 
Uilw.diameter bron (m): 6.81999999999971 E+OOOO 
Rookgassnelheid (m/s) : 1.32999999999993E+0000 
Rookgastemp. (K) : 2.93000000000000E+0002 
Warmte oulput (MW) : 4.55887000000075E-0001 
Gebouwenbestand : 07221 Sial A_aangevraagd.bld 
TiJdprofiel bron : continu_emissie .prf 
Emissie(s) : Stofnaam Emissie Eenheid N02 Fractie 

Fijnstof(PM10) 7.240E-0002 kg/hr 

OO;!:,f)CjS'la<lm 01221 n01 MIs H(!ijll1ans I~ t:ISl!nlJulp 01 It 110(" 
Op'SlrJ{idilhJIIl 7-0-1007 9 11) 
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Naam van de bron : 07221 Stal B_aangevraagd_06-06-2007 
X-coordlnaat bron(rn) : 275 
V-coordlnaat bron (m) : 261 
Type bron : puntbron 
Hoogle bron (m) : {) 
Inw. diameter bron (m): 5.36000000000058E+0000 
Uitw.diameter bron (m); 5.45999999999913E+OOOO 
Rookgassnelheid (m/s): 1.35000000000036E+OOOO 
Rookgastemp. (K) : 2.9300000000DOOOE+0002 
Wsrmte output (MW) : 2.94394999999895E-0001 
Gebouwenbestand : 07221 Sial B_aangevraagd.bld 
TiJdprofiel bron : continu_emlssie.prf 
Emissie(s) : StQfnaam Emissle Eenheid N02 Fraelis 

Fijnstof(PM10) 5.060E-0002 ,kg/hr 

Nsam van de bron : 07221 Stal C_aangevraagd_06-06-2007 
X-coordinaal bron (m): 216 
V-coordinaat bron (m) : 269 
Type bron : pUntbron 
Hoogle bron (m) : 6 
Inw. diameter bron (m): 4,52999999999884E+0000 
Ultw.diameler bran (m): 4.6299999999973BE+OOaO 
Rookgassnelheld (m/s): 1.06999999999971 E+OOOO 
Rookgaslemp. (K) : 2.93000000000000E+0002 
Warmte output (MW) : 1.66666000000077E-0001 
Gebouwenbestand : 07221 Stal C_aangevraagd.bld 
Tijdprofiel bron : continu_emissie.prf 
Emissie(s) : Slofnaam Emlssie Eenheid N02 Freetie 

Fijnstof(PM10) 1.270E-0002 kg/hr 

tlcllllmrn1MUIr ~1~ r nD1 Mll' H~Ijl1'lIIn' Ifl al~dn',. U1. J< lIo~ 
Op<lojJdilU',,- '.~ : wOl ft. ' O 

07.221 .R01 
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Schoonderbeek en Partners Advles BV 

VERKEER VAN EN NAAR HET BEDRIJF 

Voartulg (beweglngon, Categorle Frequentio #/week 
(beweglngen) 

Vergunde sltuatia 
Aanvoer kippenmeel Zv 2 I week 2,() 

Aanvoer pluimvee Zv 18 I jaar 0,3 
Afveer pluimvee Zv 48 I jaar 0,9 
Afveer mesl Zv 2 I maand 0.5 
Schoonmaken stallen Zv 60 I jaar 1.2 

Personenauto's Lv 4 I dag 2B.O 

Aangovraagde sltuatia 
Aanvoer bulkvoer Zv 2 I dag 14.0 
Aanvoer overig (zuur, spui, etc.) Zv 4 I dag 2B.0 
Afvoer vleesvarkens Zv 2 I dag 14.0 
Afveer slachlzeugen Zv 2 I dag 14.0 
Afveer mest Zv 2 I dag 14.0 

Personenauto's Lv 16 I dag 112.0 
Bestelaute's Lv 4 I dag 28.0 

VERDE LING VOERTUIGCATEGORIEEN 
Categorle #/week #/weekdag % 

Vergunda sltuatlo 

Lichte voertuigen 28.0 4.0 85.1 
Middelzware veetuigen 0.0 0.0 0.0 
Zware voertulgen 4.9 0.7 14.9 
TOTAAL 32.9 4.7 100.0 

Aangevraagdo siluetla 

Lichte voertulgen 140.0 20.0 62.5 
Middelzware voetuigen 0.0 0.0 0.0 
Zware voertuigen 84.0 12.0 37,5 
TOTAAL 224.0 32.0 100.0 

WEGVERKEER IN DE OMGEVING 

Toelichting op de gebruikfe afkortingen: 
# = aanlal voertulgbewegingen 
Lv = IIchle voeruigen (aile (beslel)aulo's en vrachlwagens met 4 wielen) 
Mv = middelzware voertuigen (autobussen en vrachlwagens mel 2 assen en 4 achterwielen) 
Zv = zware voertulgen (vrachtwagens met 3 of meer assen, mel aanhanger of mel oplegger) 

[)!!Slimd!>nil<lm: 077:J I []~rp.f.E'f'!J]C f>!ilIHmi~:\ip.!, !'lr. vprl\p.er ;.:Is 

OPfil"!Jd~lu!rl Ol'}( I ll~rr:'Kr.l\ln!J ""!'ffTIh.:'!;ie" ~n vefl:p.~r leis V~"H,-r.I;.uc9,"-'Ienll 
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WEGTYPEN IN CAR II 
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Er worden vijf wegtypen (zie ook onderstaande Figuur 1) onderscheiden, te weten: 

,W--egfYti>~ OmsohrlJvl ri~ Maxlmale 
r¢ken,afstand 

1 Weg door open terrein, incidenteel gebouwen of bomen 300 m 
binnen een straal van 100 meter 

2 Basist~ee, aile wegen anders dan t~ee 1, 3a, 3b of 4 30m 
3a Beide zijden van de weg bebouwing, breedte van de weg 30 m 

kleiner dan 3 maal de hoogte van de bebouwing, maar 
Jlroter dan 1,5 maal de hoogte van de bebouwing 

3b Beide zijden van de weg bebouwing, breedte van de weg 30 m 
kleiner dan 1,5 maal de hoogte van de bebouwing (street 
canyon) 

4 Eenzijdige bebouwing, weg met aan een zijde min of meer 30m 
aaneengesloten bebouwing op een afstand van minder 
dan 3 maal de hoogte van de bebouwing 

~ , , 

lI!lflH1 ~ • H2rli!tt 3A 
I I 

:. 
L1 

.. ~ .. 
L2 ": 

L 1/H1 <3 1,5 < L2/H2 <3 

38 I Itt ~ 
I I I 

L 1/H1 <1 ,5 L2/H2 <1,5 

4~I~U~ __ ~~~AI ______ _ 

L 1/H1 <3 H= Hoagte gebouw (m) 
L= Afstand weg-as tot bebouwing (m) 

Figuur 1: overzicht wegtypes van CAR" 

Opgemerkt wordt dat CAR" een andere volgorde (nummering) hanteert dan Standaard
rekenmethode 1 van het Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit. 



SNELHEIDSTYPERINGEN EN BOMENFACTOREN IN CAR II 
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De rijsnelheid van het verkeer is vastgelegd in vijf snelheidstyperingen. Bij elke type
ring hoort een bepaalde gemiddelde rijsnelheid en een rijkarakteristiek. De volgende 
snelheidstypen worden onderscheiden: 

I ~S neiJ:iel~$,t~p'elll n9' '~ ~l1te omsphtlJVlh{j 
. , 

Snelweg Aigemeen Typisch snelwegverkeer, gemiddelde snelheid 65 km/uur 

Buitenweg Aigemeen Typisch buitenwegverkeer, gemiddelde snelheid 60 km/uur 

Stadsverkeer met minder Doorstromend verkeer, gemiddelde rijsnelheid 30 tot 
congestie 45 km/uur 

Normaal stadsverkeer Typisch stadsverkeer, gemiddelde snelheid 15 tot 30 
km/uur 

Stagnerend stadsverkeer De doorstroming van het verkeer wordt belemmerd, ge-
middelde snelheid <15 km/uur) 

De bomenfactar is een maat vaor de aanwezigheid van bomen. Deze hebben invloed 
op de verspreiding van luchtverontreinigende stoffen. In het CAR-model worden de 
volgende bomenfactaren onderscheiden: 

Bomenfactor . Omschrijving 

1 Hier en daar bamen of in het geheel niet 

1,25 Een of meer rijen bomen met een onderlinge afstand van minder 
dan 15 meter met openingen tussen de kronen 

1,5 De kronen raken elkaar en overspannen minstens een derde ge-
deelte van de straatbreedte 

O(~r,I",,'1f,H;l;J"1 01221 ROl Mis fh)iirn:ln~ I': r:lst:nMrp IJI K rloc 
Ow,lt>[4dalum: 7-1)·2007 9:tO 



CAR-BEREKENINGEN: 

INVOERGEGEVENS 
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BEREKENINGSJOURNAALS 

JOURNAAL BEREKENING NIEUW NATIONAAL MODEL 

TNO Apeldoorn : PluimPLus 3.6 
Naam licentiehouder : tno-mep 
Instelling : tno-mep 0 apeldoorn 
Licentienummer : PLP-0999-2 

Type berekening : NNM berekenlng Uur bij uur methode 
Naarn van de berekening : 07221 FljnstoCvergund_06-06-2007 

Datum en lijd van de berekening : 31-7-2007 16:59:53 

Naam component: Fijnslof(PM10) 
Component type: Fijnstof vlg. OPS-model 

Receptoren : 07221 Regelmatig polair receplorrooster 
Aantal receptoren 96 
Hoogte receptoren 1.50 [m) 

Hoogte windsnelheldsmetingen op het meteorologisch meelslalion [m) : 10.00 
Ruwheidslengte gebied rond het meteorologlsch meetstalion (m) : Windrichtingafhankelijk 
Gekozen ruwheidslengte 0.2500 [m] 
Gemiddelde bodemvochtigheid : 1.00 
Gemiddelde albedo: 0.20 
Geografische breedtegraad : 52.00 
Meteo-data: 
De Meteogegevens : C:\Program Files\TNO\PLUIM-PLUS-versie-36\Library\system\meteo_NL 
Meteo-jaar : 1995 
tot en met jaar : 1999 

Aantal uren met correcte gegevens 43824 
Aantal uren met stabiele weerscondities 28192 
Aantal uren met neutrale weerscondities 4029 
Aantal uren met convectieve weerscondilies 11603 
Totale gevallen regenhoeveelheid [mm): 3912.10 

Wlndroos meteo en achtergrond : 
Meteo en achtergrond bepaald op (RD) X-Coordinaat (km) : 0.21 
Meteo en achtergrond bepaald op (RD) Y-Coordinaat (km): 0.25 

Wind-sector uren in % Ws(m/s) Neersl.(mm) achtergr.Fijnstof(PM10) 
1 ( -15- 15) 2373 5.4 2.9 106.9 0.00 
2 (15- 45) 2407 5.5 3.0 90.4 0.00 
3 (45- 75) 3860 8.8 3.0 98.2 0.00 
4 ( 75-105) 2704 6.2 2,6 102,1 0.00 
5 (105-135) 2685 6.1 2.3 223,8 0,00 
6 (135-165) 2924 6,7 2.3 308 .6 0,00 
7 ( 165-195) 4297 9.8 3.0 495,2 0,00 
8 ( 195-225) 6126 14.0 3.4 736.7 0.00 
9 (225-255) 5833 13,3 3.5 612,8 0.00 
10 (255-285) 4569 10.4 3,0 492,5 0,00 
11 ( 285-315) 3279 7.5 2.7 286,3 0.00 
12 (315-345) 2765 6.3 2,9 158.6 0,00 

GemiddeldlTotaal: 43824 3.0 3912.1 0,00 

07.221.R01 
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De gekozen (reken-)optles : 
Emissielype : Continue of semi-continue 
Berekende percentlelen : Neen 
Berekend : Bronbijdrage exclusief achtergrondconcentratles 

Wlnddraailng : Neen 

GEBOUW HEEFT iNVLOED OP DE CON.GENTRATIES 

Plaats en tlJd van de maxlmaal berekende uurlijksa con.centratle ( ug/m3) : 
X-coordinaat: 193.500 
Y-c.oordinaat : 225.349 
Jaar : 1997 
Maand 5 
Dag 15 
Uur : 15 
Max.concentratJe (blJdrage + achtergrond): 134.48711002 
.Goncentratia bijdrage : 134.48711002 
Concentratle achtergrond 0.0000 

Gemiddelda barekende concentratle over aile grldpunten : 
Hoogst berekende concentralle inhet receptorgebled : 

0.62781080 ug/m3 
4.14546393 ug/ri13 

Plaats en tiJd van de maximaal berekende Natte depositle (moUha/Jaar): 
X-coordlnaat 0.000 
Y-coordlnaat 0.000 
Jaar 0 
Maand 0 
Dag 0 
Uur 0 
Max. natte depositie : 0.00000000 
Aantal uren met neerslag (regen) 8995 
Gem. natte depositle per receptor: 0.00000000 

Plaats en tljd VBn de maxlmaal berekende Droge deposltle (moUha~aar) : 
X-coordlhaat 0.000 
Y-coordlnaat 0.000 
Jaer 0 
Maand 0 
Dag 0 
Uur 0 
Max. droge depositie 0.00000000 
Aan!al uren zander neersla(l (regen) 34829 
Gem. droge deposlUe per receptor : 0.00000000 

UOIJllIIU:trttIlUO: on.;, i nQ. U/:. tl cijU'll:.~:r19ll:1~nrlotf' UU\ d4G 
0J"lilCl'b"lIl H-1lI!I19.IG 
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JOURNAAL BEREKENING NIEUW NATIONAAL MODEL 

TNO Apeldoorn : PluimPLus 3.6 
Naam licentiehouder : tno-mep 
Instelling : tno-mep I apeldoorn 
Licentienummer : PLP-0999-2 

Type berekening : NNM berekening Uur bij uur methode 
Naam van de berekening : 07221 FijnstoCaangevraagd_06-06-2007 

Datum en tijd van de berekening : 31-7-2007 20:38:09 

Naam component: Fijnstof(PM10) 
Component type: Fijnstof vlg. OPS-model 

Receptoren : 07221 Regelmatig polair receplorrooster 
Aantal receptoren 96 
Hoogte receptoren 1.50 [mJ 

Hoogle windsnelheidsmetingen op het meteorologisch meetstation [mJ : 10.00 
Ruwheidslengte gebied rond het meteorologisch meetstation [m]: Windrichtingafhankelijk 
Gekozen ruwheidslengte 0.2500 [mJ 
Gemlddelde bodemvochtigheid : 1.00 
Gemiddelde albedo: 0.20 
Geografische breedtegraad : 52.00 
Meteo-data: 
De Meteogegevens : C:\Program Files\TNO\PLUIM-PLUS-versie-36\Ubrary\system\meteo_NL 
Meteo-jaar : 1995 
tot en met jaar: 1999 

Aantal uren met correcte gegevens 43824 
Aantal uren met stabiele weerscondities 28192 
Aantal uren mel neutrale weerscondities 4029 
Aantal uren met convectieve weerscondities 11603 
Totale gevallen regenhoeveelheid [mm]: 3912.10 

Windroos meteo en achtergrond: 
Meteo en achtergrond bepaald op (RD) X-Coordinaat (km): 0.21 
Meteo en achtergrond bepaald op (RD) Y-Coordinaat (km): 0.25 

Wind-sector uren in % Ws(m/s) Neersl.(mm) achtergr.Fijnstof(PM10) 
1 (-15-15) 2373 5.4 2.9 106.9 0.00 
2 (15- 45) 2407 5.5 3.0 90.4 0.00 
3 (45- 75) 3860 B.8 3.0 98.2 0.00 
4 (75-105) 2704 6.2 2.6 102.1 0.00 
5 ( 105-135) 2685 6.1 2.3 223.8 0.00 
6 (135-165) 2924 6.7 2.3 30B.6 0.00 
7 ( 165-195) 4297 9.8 3.0 495.2 0.00 
8 ( 195-225) 6128 14.0 3.4 736,7 0.00 
9 (225-255) 5833 13.3 3.5 812.8 0.00 
10 ( 255-285) 4569 10.4 3.0 492.5 0.00 
11 (285-315) 3279 7.5 2.7 286.3 0.00 
12 (315-345) 2765 6.3 2.9 158.6 0.00 

Gemiddeldrrotaal: 43824 

De gekozen (reken-)opties : 
Emissietype : Continue of semi-continue 
Berekende percentielen : Neen 
Berekend : Bronbijdrage exclusief achtergrondconcentraties 

Winddraaiing : Neen 

GEBOUW HEEFT INVLOED OP DE CONCENTRATIES 

Beslflndsn~arn: 07221 R01 Mis I lei)mans Ie EI5enuofp BlK doc 
Op!ilDguolum: 7-0-2007 0:16 

3.0 3912.1 
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Plaats en tljd v~n de maxlmaal berekende uurlijkse concentratle ( ug/m3) : 
X-coord ina at : 261.000 
Y-coordinaat: 247.000 
Jaar : 1997 
Maand 6 
Dag 10 
Uur 16 
Max.concentratle (bljdrage + achtergrond): 105.24146013 
Concentratie biJdrage : 105.24146013 
Concentratie achtergrond 0.0000 

Gemiddelde berekende concentratie over aile gridpunten ; 
Hoogst berekende concentratie in het reoeptorgebied : 

0.47071045 ug/m3 
3.26754349 ug/m3 

Plaats en tijd van de maximal'll berekende Natt.e deposltie (mol/ha/jaar): 
X-cDordinaat : 0.000 
Y-coordinaat 0.000 
Jaar 0 
Maand 0 
Dag a 
Uur 0 
Max. natte deposltie 0,.00000000 
Aantal uren met neerslag (regen) 6995 
Gem. nalte deposilie per receptor: 0.00000000 

Plaats en lijd van de maxlmaal berekende Droge depositie (mol/ha/Jaar) ; 
X-coordinaat : 0.000 
Y-coordinaat 0.000 
Jaar 0 
Maand 0 
Dag 0 
Uur 0 
Max. droge depositie 0.00000000 
Aantal uren zonder neerslag (regen) 34B29 
Gem. drogs depositle per receptor: 0.00000000 

th'~ IUIU'J.lIUllln , Dna' ROt M\, I'~~"" nlj lit c, .. ,,·.lIItIrIl P ll\.1( !.lac: 
01 .... Ijd' ' .. n' I, b-:!O!I', 0'10 
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JAARGEMIDDELDE CONCENTRATIEBIJDRAGE PM10: 

CONTOUREN 
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Jaargemlddelde bljdrage stationaire bronnen aan PM10-concentraties ( .... g/m3
) 
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Jaargemiddelde bijdrage stationaire bronnen aan PMtO"concentratles (~g/rn:t) 
in de aangevraagde situatie 
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CAR-BEREKENINGEN: 

REKENRESULTATEN 

(cljfers PM,o nog nlet gecorrigeerd voor natuurllJke achtergrond) 
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CAR-BEREKENINGEN: 

SOMMATIERESULTATEN 
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SAMENSTELLING N02- EN GECUMULEERDE PM1O"CONCENTRATIES 

EN CORRECTIE NATUURLlJKE ACHTERGROND PM1D 



Sc:h~jc t'n P,)l1netS AcMu a. v 

Samenstelling N02 en PM10-concentratles en cOmlctie natuur1ijke achtergrond PM10 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Het onderzoeksgebied aan de Keizersberg 39 te Eisendorp is 3,7ha groot en bestaat 
uit een akker, erf met woonhuis en twee schuren. Hier komt in toekomst een 
varkensbedrijf met 3 stallen. In het kader van de Flora- en faunawet is het 
noodzakelijk inzicht te krijgen in de natuurwaarden die in het onderzoeksgebied 
aanwezig zijn. Hiermee kan worden voorkomen dat in strijd met de Flora- en faunawet 
gehandeld zal worden. In opdracht van Mts. Heijmans heeft derhalve in mei 2007 een 
onderzoek plaatsgevonden in het onderzoeksgebied. 

1.2 Doel 

Doel van het onderliggende onderzoek is te bepalen of de voorgenomen wijzigingen 
binnen het onderzoeksgebied mogelijk leiden tot overtreding van de natuurwetgeving. 
Voor soortbescherming is hierbij de Flora- en faunawet van belang, 
gebiedsbescherming is vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998 en de 
Ecologische Hoofdstructuur. 

Deze rapportage beschrijft de (mogelijke) aanwezigheid van soorten die zijn 
opgenomen op de lijsten van beschermde flora en fauna in het kader van de Flora- en 
faunawet en Natura-2000 lijsten. Ook wordt bepaald op welke wijze en in welke mate 
de voorgenomen werkzaamheden invloed hebben op deze soorten. Op basis daarvan 
kan worden vastgesteld welke maatregelen getroffen en vervolgstappen genomen 
dienen te worden om te voorkomen dat in strijd met de natuurwetgeving zal worden 
gehandeld. Aanvullend zal worden bepaald of voorgenomen ontwikkelingen effect 
hebben op de beschermde natuurwaarden van nabijgelegen natuurgebieden. 

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de in Nederland geldende wet- en regelgeving op het gebied 
van beschermde planten, dieren en natuurgebieden. In hoofdstuk 3 wordt een 
beschrijving gegeven van de onderzoeksmethode, het onderzoeksgebied en de 
aanwezigheid van beschermde soorten. De effecten van de geplande ingreep op 
beschermde natuurwaarden en mogelijke noodzaak tot het treffen van mitigerende en 
compenserende maatregelen worden beschreven in hoofdstuk 4. In het laatste 
hoofdstuk zijn de conclusies uiteengezet. 
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2 Wet en regelgeving 

2.1 Flora- en faunawet (Bron: Minis/erie van LNV) 

De soortbescherming is in Nederland vastgelegd in de Flora- en faunawet (FFwet). 
Los van de zorgplicht (Art. 2), die inhoudt dat zorgvuldig moet worden omgesprongen 
met aile dieren en planten, zijn ongeveer 500 soorten specifiek door de FFwet 
beschermd. Oat is circa anderhalf procent van de soorten die in Nederland 
voorkomen. Doel van de wet is er zorg voor te dragen dat de gunstige staat van 
instandhouding van soorten niet in gevaar komt. 

In de Flora- en faunawet zijn lijsten samengesteld van soorten die binnen de 
Nederlandse wet- en regelgeving een beschermde status genieten. Met name de 
artikelen 2, 8, 9, 10 en 11 van deze wet hebben directe gevolgen voor de wijze 
waarop en de mate waarin planologische ingrepen, maatregelen en feitelijke 
werkzaamheden invloed mogen hebben op de beschermde soorten. 

Sinds de inwerkingtreding van de AMvB Art. 75 van de FFwet in februari 2005 is het 
niet meer altijd nodig een ontheffing te hebben voor het uitvoeren van 
werkzaamheden. Of dat nodig is hangt af van de soorten die het betreft en de mate 
van bescherming die zij genieten. De zorgplicht uit artikel twee blijft echter altijd van 
toepassing op aile in het wild levende planten en dieren en hun directe leefomgeving. 
Voor de soorten van FFlijst 1 is geen ontheffing nodig. Voor de soorten van FFlijst 2 
geldt dat moet worden gewerkt vol gens een door de minister goedgekeurde 
gedragscode. Indien er geen goedgekeurde gedragscode voorhanden is zijn ook de 
soorten uit FFlijst 2 ontheffingsplichtig. Voer soorten van FFlijst 3 moet altijd ontheffing 
worden aangevraagd. Behalve voor beschermde soorten, geldt deze indeling ook voor 
hun vaste rust- en verblijfsplaatsen. 

2.2 Natuurbeschermlngswet 1998 (Bron: Minis/erie van LNV) 

De Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van gebieden die als staats- of 
beschermd natuurmonument zijn aangewezen. Deze juridische status geeft extra 
bescherming aan bijzonder waardevolle en kwetsbare natuurgebieden. Het 
belangrijkste onderdeel van de wet is dat er een aparte vergunning nodig is voor 
activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor het natuurmonument. Het maakt daarbij 
niet uit waar die activiteiten plaatsvinden, dat kan zowel binnen als buiten het 
natuurgebied zijn (de zogenaamde 'externe werking'). Op dit moment is ongeveer 
300.000 ha natuurgebied aangewezen als staats- of beschermd natuurmonument. 

Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet (Nb) 1998 in werking 
getreden. Daarmee voldoet Nederland aan de eisen van de Europese 
natuurwetgeving. De wet biedt een beschermingskader voor de flora en fauna binnen 
de aangewezen beschermde gebieden, de zogenaamde Natura-2000 gebieden. 
Hieronder vallen de speciale beschermingszones vol gens de Vogel- en 
Habitatrichtlijn, gebieden die deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), 
beschermde natuurmonumenten en staatsnatuurmonumenten. 
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Een belangrijk onderdeel van de nieuwe Nb-wet is dat er geen vergunning gegeven 
mag worden voor handelingen of projecten die schadelijk kunnen zijn voor de kwaliteit 
van de habitats van soorten waarvoor een gebied is aangewezen. Wanneer niet op 
voorhand uitgesloten kan worden dat er schadelijke effecten kunnen optreden, dan 
dient de initiatiefnemer een 'passende beoordeling' te maken. Oat betekent een 
onderzoek naar aile aspecten van het project en welke gevolgen die kunnen hebben 
voor datgene wat bescherming geniet. Het bevoegd gezag (in de meeste gevallen is 
dat Gedeputeerde Staten) dient aan de hand van deze beoordeling zekerheid te 
verkrijgen dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet worden aangetast. Kan 
die zekerheid niet verkregen worden, dan mag er geen vergunning verleend worden. 

2.3 Ecologische Hoofdstructuur (Bron: Ministerie van LNV) 

De term 'Ecologische Hoofd Structuur' (EHS) werd in 1990 ge"introduceerd in het 
Natuurbeleidsplan (NBP) van het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. De EHS is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur 
(plant en dier) in feite voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en 
dieren in ge"isoleerde gebieden uitsterven en dat de natuurgebieden hun waarde 
verliezen. De EHS kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. 

De EHS bestaat uit: 
• Bestaande natuurgebieden, reservaten en natuurontwikkelingsgebieden en 

robuuste verbindingen. 
• Landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer 

(beheersgebieden) . 
• Grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de 

Waddenzee). 

De EHS moet in 2018 klaar zijn. Kleinere natuurgebieden, kleine bosjes, sloten, 
rietkragen et cetera maken geen deel uit van de EHS, maar dragen uiteraard wei bij 
aan de natuurkwaliteit van stad en platteland. Het Rijk gaat ervan uit dat deze in 
voldoende mate door andere partijen (gemeente, waterschappen, grondeigenaren 
e.d.) worden beschermd. Het Rijk heeft hiervoor een kwaliteitsimpuls voor het 
landschap opgezet. 
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3 Onderzoek 

3.1 Methode 

Ais eerste heeft een veldbezoek plaatsgevonden waarbij aile in het onderzoeksgebied 
aanwezige biotopen zijn opgenomen. De aanwezigheid van deze biotopen vormt de 
basis voor de mogelijkheid tot het v66rkomen van beschermde soorten. Naast de 
biotopen zijn tevens directe en indirecte aanwijzingen opgenomen die duiden op het 
voorkomen van beschermde soorten. Dergelijke aanwijzingen zijn bijvoorbeeld het 
fysiek aantreffen van exemplaren van soorten maar ook het aantreffen van holen, 
uitwerpselen, prooiresten, vraat-, loop- en veegsporen. Deze waarnemingen zijn bij de 
beoordeling betrokken. De aanwezige biotopen zijn vervolgens vergeleken met de 
habitateisen van beschermde planten- en diersoorten. Op basis van deze vergelijking 
is beoordeeld welke van deze soorten in het onderzoeksgebied kunnen voorkomen. 

Aansluitend op het veldbezoek heeft een bronnenonderzoek plaatsgevonden, waarbij 
is gekeken naar gebiedsgerichte bescherming en mogelijke aanwezigheid van 
beschermde soorten in het onderzoeksgebied. Onder andere is gebruik gemaakt van 
het Natuurloket 1 , diverse verspreidingsatlassen van soorten. De aanwezigheid van 
relevante natuurterreinen in de omgeving en de ligging van Natuurbeschermingswet 
1998 gebieden (o.a. Habitat- en Vogelrichtlijngebieden) en de EHS in Brabant, in de 
nabijheid van het onderzoeksgebied zijn onderzocht. De bevindingen van het 
veldbezoek en het literatuuronderzoek zijn vervolgens gebundeld in deze rapportage. 

Het veldbezoek dat voor dit onderzoek is uitgevoerd, heeft plaatsgevonden op 11 mei 
2007 in de morgen onder de volgende weersomstandigheden: lichte regen, matige 
wind en ca. 14 DC. 

1 Het Natuurloket is een onafhankelijke informatiemakelaar, die gegevens over beschermde soorten toegankelijk 
maakt. Deze gegevens zijn afkomstig uit de databanken van gespecialiseerde organisaties, verenigd in de 
Vereniging Onderzoek Flora en Fauna. 
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3.2 Ligging, beschrijving en impressie onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied van 3,7ha ligt aan de Keizersberg 39 te Eisendorp in de 

gemeente Gernert Bakel (Figuur 1). 

Het merendeel van de oppervlakte bestaat uit akker die op dit moment niet in gebruik 

is. Het erf bestaat uit een betonnen bestrating, woonhuis met tuin en twee lage 

schuren met enkel steens muren en een golfplaten dak. In en om het erf staan een 

aantal berken en een dakplataan. (Zie figuur 2 en foto's op pagina 7.) 

Figuur 1: ligging van het onderzoeksgebied (oranje cirkel) . 

Figuur 2. Luchtfoto met de begrenzing van het onderzoeksgebied (rode lijn). 
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Impressie foto's van het onderzoeksgebied: 

foto 1: impressie ert en akker vanaf N naar Z. folo 2: Impressie woonhuls en ert vanaf Z naar N 

foto 3: eersle schuur vanaf Z foto 4: tweede schuur vanaf Z naar NO 

folo 4: ert mel schuren en woonhuis vanaf ZO folo 5: binnenkanl tweede schuur, 

7 



3.3 Bronnenonderzoek 

Gebieden 

EHS val/end onder de Natuurbeschermingswet 1998 

Het onderzoeksgebied ligt niet in of dicht bij EHS gebieden. Het dichtst bij zijnde EHS 

gebied is landgoed de Groote Slink-Bunthorst in het oosten en natuurgebied De Krim. 

in het zuiden op ca. 1,5 km afstand van het onderzoeksgebied, zie figuur 3. 

Figuur 3: Locatie onderzoeksgebied (oranje cirkel) ten opzichte van EHSgebied (groen). Bron: digita/e at/as 

RLG. 

Natura2000 gebieden 

Er liggen geen Natura2000 gebieden in de buurt van het onderzoeksgebied. 

Beschermde- of Staatsnatuurmonumenten 

Er liggen geen Beschermde- of Staatsnatuurmonumenten in de buurt van het 
onderzoeksgebied . 

Soorien 

Natuurloket 
Het Natuurloket verstrekt informatie over het voorkomen van soorten per 

kilometerhok. Binnen het kader van deze quickscan is het niet mogelijk om vast te 

stellen welke soorten per kilometerhok zijn weergegeven door het Natuurloket. De 

weergave van het Natuurloket kan dan ook aileen als indicatie voor de mogelijke 

aanwezigheid van beschermde soorten worden beschouwd. (bijlage 1) 

Het onderzoeksgebied bevindt zich in kilometerhok 182-399. Het Natuurloket geeft 

aan niet te beschikken over gegevens m.b.t. beschermde soorten in het betreffende 

kilometerhok (bijlage 1). Naast het Natuurloket zijn tevens andere bronnen gebruikt, 
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zoals gegevens die afkomstig zijn van verschillende verspreidingsatlassen. Onder 

andere gegevens over vleermuizen zijn uit dergelijke atlassen afkomstig. De 

beschikbare gegevens zijn besproken in paragraaf 3.5. 

3.4 Beschermde soorten 

Flora 
Na aanleiding van het veldonderzoek kan gesteld worden dat er geen beschermde 

flora in het onderzoeksgebied voorkomt. Het gebied wordt uitdrukkelijk landbouwmatig 

gebruikt. 

Conclusie: Op grond van het veldbezoek kan worden gesteld dat er geen beschermde 

plantensoorten voorkomen in het onderzoeksgebied. 

Vogels 
Tijdens het veldbezoek zijn broedende vogels waargenomen in de eerste schuur en 

het woonhuis. Het gaat hier om boerenzwaluw en spreeuw. Uit mondelinge 

mededelingen van de bewoners blijkt dat ook de bomen op het ert regelmatig gebruikt 

worden door vogels om te broeden. Op de akker zijn geen vogels waargenomen maar 

deze kan wei gebruikt worden door vogels als foerageergebied. Vogels die voorkomen 

in en rond het onderzoeksgebied zijn cultuurvolgende soorten zoals: huismus, 

spreeuw, merel, vink, verschillende mezen, kauw, kraai, ekster, rood borst, 

verschillende duivensoorten en op de akker ook algemene weidevogels zoals kieviten. 

Conclusie: Er komen broedende vogels voor in het onderzoeksgebied. 8epaalde 

delen van het onderzoeksgebied zijn geschikt voor vogels om te broeden en het 

gehele gebied is geschikt voor verscheidene vogelsoorten om te foerageren. 

Zoogdieren 

Het is zeer waarschijnlijk dat het onderzoeksgebied gebruikt wordt door algemene 

zoogdieren (FFlijst 1) zoals muizen, egels en konijnen. Deze soorten gebruiken het 
onderzoeksgebied als algehele verblijfplaats en foerageergebied. Met name de 

schuurtjes en het akkerbouwgebied is geschikt voor deze soortgroep. 

Vleermuizen komen zeer waarschijnlijk ook voor binnen het onderzoeksgebied. 

Er komen vijf soorten vleermuizen voor in de regio van het onderzoeksgebied. Hiervan 
gebruiken twee soorten bebouwing als tijdelijke verblijfplaats. 

Het woonhuis biedt mogelijkheden voor vleermuizen als tijdelijke verblijfplaats. De 

schuren achter het woonhuis zijn niet geschikt als tijdelijke verblijfplaats vanwege de 

te open opbouw. De bomen in het onderzoeksgebied zijn minder geschikt voor 

vleermuizen vanwege hun geringe omvang en het ontbreken van holtes. 

Conclusie: Het onderzoeksgebied is geschikt voor een aantal algemene 

grondgebonden zoogdieren (FFlijst 1). Vleermuizen komen wellicht ook voor en 

gebruiken het gebied als foerageergebied en mogelijk ook als tijdelijke verblijfplaats. 

Reptielen en amfibieen 

V~~r reptielen is het onderzoeksgebied niet geschikt vanwege het niet aanwezig zijn 

van geschikt habitat voor deze soortgroep. Aigemene amfibieen (FFlijst 1) zullen het 
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gebied aileen gebruiken om zich door te verplaatsen omdat de structuur die nodig is 
voor een verblijfsplaats van amfibieen, niet aanwezig is. Voortplanting vindt niet plaats 
vanwege de afwezigheid van oppervlaktewater. 

Conclusie: Er zijn geen geschikte biotopen voor reptielen aanwezig in het 
onderzoeksgebied. Mogelijk maken enkele algemeen voorkomende amfibieen (FFlijst 
1) gebruik van het onderzoeksgebied als landbiotoop. 

Vlinders en libel/en 
Uit het veldonderzoek is gebleken dat het onderzoeksgebied aileen geschikt is voor 
algemene niet beschermde vlinders door de aanwezigheid van geringe hoeveelheid 
beplanting van een eenvoudige samenstelling. Libellensoorten kunnen het gebied 
aileen gebruiken als jachtgebied en kunnen zich er niet voortplanten door het 
ontbreken van oppervlaktewater. Naar verwachting wordt het onderzoeksgebied 
aileen gebruikt door algemene libellen soorten, omdat beschermde libellen (FFlijst 2/3) 
een zeer specifiek habitat nodig hebben. 

Conclusie: Het onderzoeksgebied is aileen geschikt voor algemene, niet beschermde 
soorten vlinders en libellen. Voor beschermde soorten is het onderzoeksgebied niet 
geschikt. Libellen kunnen het gebied enkel gebruiken om te jagen. 

Mieren en kevers 
Wanneer de bevindingen van het veldbezoek worden gecombineerd met de 
habitateisen van beschermde soorten mieren en kevers dan blijkt dat er voor 
dergelijke soorten geen geschikte biotopen aanwezig zijn. Deze soortgroep komt 
aileen voor in biotopen als grote wateren en naaldbossen. 

Conclusie: Er komen geen beschermde so orten mieren en kevers voor in het 
onderzoeksgebied. 

Vissen 
Omdat er geen oppervlakte water gelegen is binnen het onderzoeksgebied zijn er 
geen mogelijkheden voor vissen. 

Conclusie: Er komen geen vissen voor in het onderzoeksgebied. 
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4 Effecten 

4.1 Geplande ingreep 

In de toekomst wordt het onderzoeksgebied in gebruik genomen door een 
varkensbedrijf met 3 grate stallen. Hiervoor worden de nu aanwezige schuren 
gesloopt en blijven het woonhuis de aanwezige bomen gespaard. (zie figuur 4) 

Figuur 4: inrichlingsschets onderzoeksgebled. 

Mogelijke werkzaamheden: 
• Sloop schuren, 
• Aanleggen ondergrondse infrastructuur en gesloten systeem voor stallen, 
• Bouwrijp maken van grond, 
• Bouwen van woningen en stallen en voorzieningen, 
• Aanleggen van infrastructuur en verharding, 
• Aanleggen groenstructuur. 
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4.2 Effecten op beschermde soorten 

Op basis van hetgeen beschreven in hoofdstuk 3 kan worden geconcludeerd dat het 
onderzoeksgebied mogelijk behoord tot het leefgebied van beschermde vogels, 
zoogdieren en amfibieen. Hieronder worden mogelijke effecten beschreven. 

Vogels 
Mogelijk in het onderzoeksgebied voorkomende vogels benutten ten minste een 
schuur, het woonhuis en de aanwezige bomen als broedgelegenheid. Aangezien de 
schuren gesloopt worden, betekend dit verstoring en vernietiging van nestgelegenheid 
voor vogels (FFlijst 2/3). 

Zoogdieren 
Bij het uitvoeren van werkzaamheden in het onderzoeksgebied zullen algemene 
soorten zoogdieren (FFlijst 1) worden verstoord en hun habitat worden vernietigd. 
Mogelijk wordt het onderzoeksgebied door vleermuizen (FFlijst 3) benut als 
foerageergebied en het woonhuis als tijdelijke verblijfplaats. Aangezien de te slop en 
schuren niet geschikt zijn voor vleermuizen treden er ten aanzien van deze soortgroep 
geen nadelige effecten op. 

Amfibie(jn 
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden zallandbiotoop van mogelijk voorkomende 
amfibieen (FFlijst 1) worden vernietigd. 

4.3 Effecten op beschermde gebieden 

Het onderzoeksgebied ligt buiten de EHS en Natura2000 gebieden. Voor zover te 
bepalen binnen de kaders van deze quickscan treden er naar verwachting geen 
effecten op ten aanzien van de beschermde gebieden. 

4.4 Mitigerende en compenserende maatregelen 

Om te voorkomen dat het uitvoeren van de werkzaamheden of het aanpassen van de 
ruimtelijke situatie negatieve effecten heeft op de aanwezige beschermde soorten en 
daarmee strijdig is met de Flora- en faunawet, verdient het aanbeveling om 
maatregelen te treffen om mogelijke schade te voorkomen dan wei zoveel mogelijk te 
beperken; zogenaamde mitigerende en compenserende maatregelen. 

Vogels 
Het slopen van de schuren betekend het verwijderen van nestgelegenheid en 
verstoring van vogels. Wanneer de werkzaamheden echter plaatsvinden buiten het 
broedseizoen (15 maart Um 15 juli) dan zal de verstoring voor vogels minimaal zijn. 

Zoogdieren 
Het is niet noodzakelijk om mitigerende of compenserende maatregelen uit te voeren 
voor de zoogdiersoorten van FFlijst 1. 
Ten aanzien van vleermuizen (FFlijst 3) geldt dat er geen effecten optreden omdat de 
te slopen bebouwing niet geschikt is voor vleermuizen. 
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Amfibieijn 

Het is niet noodzakelijk om mitigerende of compenserende maatregelen uit te vO.eren 
voor de amfibiesoorten van FFlijst 1. 

ZorgpJicht 
Voor aUe aanw9zige flora en fauna geldt de zorgplicht ex art. 2 van de FFwet, die van 
toepassing is op zowel beschermde als onbeschermde dier- en plantensoorten. Op 
grond hiervan dient men zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te handelen op een wijze 
waarop nadelige gevolgen voar flora en fauna kunnen worden voorkomen of, voor 
zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk worden 
beperkt of ongedaan worden gemaakt. 
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5 Conclusies 

In het onderzoeksgebied komen mogelijk verschillende beschermde soorten dieren voor die 
vermeld staan op de lijsten van de Flora- en faunawet. V~~r een aantal van deze soorten geldt 
dat deze zijn vrijgesteld van een ontheffing (FFlijst 1). een klein aantal soorten is feitelijk 
ontheffingsplichtig (FFlijst 2/3). 

Soorien van FFlijst 1 
(Mogelijk) voorkomende grondgebonden zoogdieren en een aantal soorten amfibieen komen 
voor op FFlijst 1. Voor soorten van FFlijst 1 geldt een vrijstelling: bij het uitvoeren van 
ruimtelijke ingrepen is het voor deze soorten niet noodzakelijk een ontheffing aan de vragen. 

Soorien van FFlijst 213 
In het onderzoeksgebied voorkomende vogels staan vermeld op FFlijst 2/3 en zijn feitelijk 
ontheffingsplichtig. Indien echter de werkzaamheden worden uitgevoerd op de wijze zoals is 
beschreven in paragraaf 3.4 (buiten het broedseizoen) dan treden er geen effecten op ten 
aanzien van broedende vogels en is het niet noodzakelijk een ontheffing aan te vragen. 

Mogelijk in het onderzoeksgebied voorkomende vleermuizen staan vermeld op FFlijst 3. Er 
treden geen effecten op ten aanzien van deze soortgroep. omdat de aanwezige te slopen 
bebouwing niet geschikt is voor vleermuizen als tijdelijke verblijfplaats. 

Concluderend kan gesteld worden dat het belangrljk is dat werkzaamheden 
plaatsvlnden buiten het broedselzoen van vogels (15 maart tot 15 juli). 
Ten aanzlen van vleermuizen geldt dat de werkzaamheden kunnen plaatsvlnden zonder 
in overtredlng te zijn met de natuurwetgeving. 
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Bijlage 1 Toelichtende tabel soorten pe.r kilc;>meterhok 

Rdpportaqe ... oor kilofllPterhok x: 182/ Y : 399 

Soortgroep FF1~ FF23* H!Y* RL* Yolledl,held* OeuU* Acbn,lI~it'" 

Vaatplanten nlet 
njet 
onderzocht 

Mossen nlet 1996-2006 

Koystmossen niet 1991-2006 

Paddestoelen nlet 1990-2005 

Zoogdleren nlet 1995-2005 

Broedvoge.ls nlet 19':14-2005 

Watllrvogels J nlet 96/97-03/04 

Reptlelen nlet 1991-2005 

Amflblain nlet 1':191-2005 

Vlnen nlet 1991-2005 

Dagvllnders nlet 1':195-2005 

Nachtvlinders . nlet 1980-2005 

Llbellen nlet 1991-2005 

Sprlnkhanen BE nlet 1991-2005 

Overlge 
nlet 1991-2005 

ongewervelden 
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Bijlage XII: plattegrondtekening en detailtekeningen 
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