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1. Inleiding 
 

Deze rapportage geeft de resultaten weer van de toetsing van de intensieve veehouderij aan De 

Steeg 4 te Reek op duurzaamheid. De kwalificatie duurzame locatie is van belang bij vergroting 

van een intensief agrarische bouwblok in een verwevingsgebied. In verwevingsgebieden kunnen 

bouwblokken vergroot worden tot maximaal 2.5 ha, voor zover nodig, gezien de beoogde 

bedrijfsomvang- en omzet. 

 

Een duurzame locatie wordt in het reconstructieplan “ Peel en Maas” als volgt gedefinieerd: 

Een bestaande agrarisch bouwblok met een zodanige ligging dat het zowel vanuit milieuoogpunt 

(ammoniak, stank en dergelijk) als vanuit ruimtelijk oogpunt (natuur, landschap en dergelijke) 

verantwoord is om het te laten groeien tot een bouwblok van maximaal 2,5 hectaren voor een 

intensieve veehouderij. 

 

Voor de beoordeling is een handleiding opgesteld waarin een toetsingskader is opgenomen voor 

de beoordeling van duurzame locaties en duurzame projectlocaties. Het betreft in deze de 

“Handleiding duurzame locatie en duurzame projectlocaties voor de intensieve veehouderij” 

vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 2 december 2003. In de handleiding is een tabel 

opgenomen met verschillende criteria en voorwaarden waarmee de duurzaamheid van de locatie 

bepaald kan worden. Deze tabel is verder gevolgd voor de beoordeling van de locatie De Steeg 4 

te Reek. 
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2. Beoordeling toets duurzame locatie 
 

Onderstaande luchtfoto geeft een beeld van de ligging van het bedrijf. 

 

 

Figuur 1: luchtfoto ligging bedrijf 

 

2.1 Randvoorwaarden vanuit interimstructuurvisie / paraplunota 

 

Binnen de interimstructuurvisie is de locatie gelegen binnen AHS-landbouw. De AHS-landbouw 

omvat ten slotte de meest pure landbouwproductiegebieden, zie figuur 2. De natuurwaarden en 

de daarmee samenhangende landschapswaarden die in deze gebieden voorkomen zijn zo 

algemeen of komen alleen in zulke kleine gebiedjes voor, dat een aanduiding daarvan op de 

kaart Ruimtelijke Hoofdstructuur achterwege is gelaten. Binnen de paraplunota wordt het gebied 

nader aangeduid als AHS-landbouw, overig, zie figuur 3. In de overige gedeelten van de AHS krijgt 

de landbouw in beginsel de ruimte om zich in de door haar gewenste richting te ontwikkelen, 

zonder dat daarbij in het kader van de provinciale ruimtelijke ordening een voorkeur geldt voor 

bepaalde vormen van landbouw.  
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Figuur 2: uitsnede kaart interimstructuurvisie 
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Figuur 3: uitsnede kaart paraplunota 

 

De inrichting aan De Steeg is in de Interimstructuurvisie en het ontwerp Waterplan van de 

provincie gelegen in een gebied aangeduid als “Lange termijn reservering winterbed”.  

 

Deze aanduiding is overgenomen uit het advies Integrale Verkenning Maas-2 (2006) opgesteld 

door Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Bekeken is hoe gevolgen kunnen worden beperkt als 

een overstroming dreigt. Een van de mogelijkheden is het aanwijzen van noodoverloopgebieden. 

Voor de Maas is de Beersche Overlaat in het onderzoek als mogelijk overloopgebied aangewezen. 

De inrichting aan De Steeg is gelegen binnen de Beersche Overlaat. In 2006 zou het kabinet een 

Rampenbeheersingsstrategie Overstromingen Rijn en Maas (RBSO) vaststellen waarin duidelijk 

zou worden of de Beersche Overlaat als overloopgebied wordt aangemerkt. In 2006 en 2007 zijn 

verschillende onderzoeken uitgevoerd en rapportages opgesteld waarbij de investeringskosten in 

kaart zijn gebracht om zo te bepalen of het rendabel is om de Beersche Overlaat als 

bedrijfslocatie 
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overloopgebied aan te wijzen (zoals Syntheserapport onderzoekprogramma 

Rampenbeheeringsstrategie Overstromingen Rijn en Maas van 25 april 2006).  Op 10 november 

2007 heeft het kabinet het standpunt hierover ingenomen (Kabinetsstandpunt Rampenbeersing 

Overstromingen). Besloten is dat een beginselkeuze of investeringsbeslissing op dit punt niet 

genomen kan worden. Vervolgens zijn verkenningen en onderzoeken uitgevoerd die in 2008 

hebben uitgemond in een nota over Waterveiligheid. Besluiten over onder meer de ruimtelijke 

reservering van het noodoverloopgebied Beersche Overlaat zouden in dit kader meegenomen 

worden. 

 

In juni 2008 is het synthesedocument “Waterveiligheid 21e eeuw” gepubliceerd, dat onder 

andere de verschillende beleidskeuzes beschrijft die zijn gemaakt. Wat betreft de Beersche 

Overlaat is de volgende keuze gemaakt: “Er lijkt geen reden te zijn om de ruimtelijke reservering 

van de Beersche Overlaat als noodoverloopgebeid (van kracht tot 2011) te verlengen”. Een van 

de argumenten hiervoor is dat de technische invulling van de maatregel te onzeker is en de 

afgelopen jaren is gebleken dat de opvattingen over het op voorhand aanwijzen van 

noodoverloopgebieden aanzienlijk zijn veranderd waardoor het niet mogelijk is gebleken om tot 

een gedegen aanpak te komen. 

 

De ontwerp beleidsnota Waterveiligheid is 18 december 2008 vastgesteld, in deze nota wordt 

beschreven dat het kabinet heeft besloten om niet over te gaan tot inrichting van de Beersche 

Overlaat als noodoverloopgebied.  

 

De aanduiding van Lange termijn reservering winterbed binnen het gebied waar de inrichting aan 

De Steeg 4 te Reek is gelegen hoeft dan ook geen belemmering te geven voor de voorgenomen 

uitbreidingsplannen van BV Landgoed de Princepeel. 

 

Onderstaande tabel geeft de randvoorwaarde weer die wordt gesteld aan de zone “AHS-overig” 

met betrekking tot duurzame locaties. 

 

Tabel 1: Randvoorwaarde en uitwerking "AHS-overig" 

Zone AHS-overig 

Randvoorwaarde Geen specifieke randvoorwaarden voor duurzame locaties 
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2.2 Overige randvoorwaarden  

 

Naast de specifieke randvoorwaarden per subzone uit de paraplunota kunnen er 

randvoorwaarden van natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische, water- en 

bodemhuishoudkundige of milieuhygiënische aard aanwezig zijn. De van toepassing zijnde 

thema’s worden in deze paragraaf uitgewerkt. 

 

Stankgevoelige objecten 

In de volgende tabel wordt het thema “stankgevoelige objecten”  besproken welke voorwaarden 

worden gesteld met betrekking tot duurzame locaties. 

 

Tabel 2: Randvoorwaarde en uitwerking stankgevoelige objecten 

Thema Stankgevoelige objecten 

Randvoorwaarde 1 In kernrandzones zijn duurzame locaties niet mogelijk 

uitwerking De locatie is niet gelegen binnen 250 meter van een kernrandzone (afstand 

bedraagt ca. 380 meter tot de kern van Reek na uitbreiding van het bedrijf. 

Randvoorwaarde 2 De ontwikkeling moet passen binnen de wet- en regelgeving voor stank (stankwet 

en -regelgeving) 

uitwerking Bij een uitbreiding wordt aan de regelgeving voor geur voldaan. 

 

 
Figuur 4: ligging geurgevoelige objecten 
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Voor verzuring gevoelige gebieden 

In de volgende tabel wordt het thema “ voor verzuring gevoelige gebieden”  besproken welke 

voorwaarden worden gesteld met betrekking tot duurzame locaties. 

 

Tabel 3: Randvoorwaarde en uitwerking voor verzuring gevoelige gebieden 

Thema Voor verzuring gevoelige gebieden 

Randvoorwaarde 1 In een zone van 250 meter rondom de zeer kwetsbare bos- en natuurgebieden zijn 

duurzame locaties niet mogelijk (Streekplan). 

Uitwerking De locatie is niet gelegen binnen 250 meter van een voor verzuring gevoelig 

gebied, de afstand naar het dichtstbijzijnde voor verzuring gevoelige gebied (zeer 

kwetsbaar bosgebied) bedraagt circa 1.950 meter. 

Randvoorwaarde 2 De ontwikkeling moet passen binnen de wet- en regelgeving voor ammoniak (Wet 

ammoniak en veehouderij, MER, IPPC, Natuur-beschermingswetgebieden, 

Habitatrichtlijngebieden, Vogelrichtlijngebieden). 

Uitwerking De locatie ligt niet binnen 3000 meter van een natuurbeschermingswet, habitat- of 

vogelrichtlijngebied. Aan de regelgeving voor MER en IPPC wordt voldaan. 

 

 

 

Figuur 5: uitsnede kaart Wav-gebieden 
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Ecologische verbindingszones 

In de volgende tabel wordt het thema “ecologische verbindingszones”  besproken welke 

voorwaarden worden gesteld met betrekking tot duurzame locaties. 

 

Tabel 4: Randvoorwaarde en uitwerking ecologische verbindingszones 

Thema Ecologische verbindingszones 

Randvoorwaarde  De breedte en inrichting van de ecologische verbindingszones dient gehandhaafd 

te blijven 

uitwerking Na uitbreiding van het bedrijf wordt de ecologische verbindingszones niet 

doorkruist. 

 

 

Figuur 6: ligging ecologische verbindingszone 
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Cultuurhistorische waardevolle gebieden 

In de volgende tabel wordt het thema “ cultuurhistorische waardevolle gebieden”  besproken 

welke voorwaarden worden gesteld met betrekking tot duurzame locaties. 

 

Tabel 5: Randvoorwaarde en uitwerking cultuurhistorische waardevolle gebieden 

Thema Cultuurhistorische waardevolle gebieden 

Randvoorwaarde  In de historisch landschappelijke vlakken met hoge en zeer hoge waarden, zoals 

weergegeven op de Cultuurhistorische Waardenkaart zijn alleen ruimtelijke 

ingrepen toelaatbaar die gericht zijn op de voortzetting of het herstel van de 

historische functie en die leiden tot behoud of versterking van de 

cultuurhistorische (landschaps)waarden. 

Uitwerking In de nabijheid van de bedrijfslocatie is een historische geografische lijn gelegen 

welke met een redelijk hoge waarde is aangemerkt, dit betreft de weg De Steeg. 

Daarnaast is het gebied aangemerkt als een historisch geografisch vlak met een 

redelijk hoge waarde.  De bedrijfslocatie is niet gelegen in de nabijheid van 

objecten waarbij sprake is van historische bouwkunst. Bij de nieuwbouw wordt 

aangesloten bij de bestaande bebouwing. 

 

 

Figuur 7: cultuurhistorische waardenkaart 
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Openheid 

In de volgende tabel wordt het thema “ openheid ”  besproken welke voorwaarden worden 

gesteld met betrekking tot duurzame locaties. 

 

Tabel 6: Randvoorwaarde en uitwerking openheid 

Thema Openheid 

Randvoorwaarde  Instandhouding van openheid in de zee- en rivierkleigebieden. 

Uitwerking De locatie is gelegen in een gebied waar de openheid in stand gehouden dient te 

worden. Uitbreiding van het bouwblok leidt niet tot verstoring van belangrijke 

zichtrelaties. Figuur 7 geeft de zichtrelaties weer. De bebouwing ligt niet binnen 

een zichtrelatie. Doordat bij de bouw wordt aangesloten op de bestaande 

bebouwing blijft de openheid binnen het gebied herkenbaar. 

 

Archeologische waarden 

In de volgende tabel wordt het thema “ archeologische waarden”  besproken welke voorwaarden 

worden gesteld met betrekking tot duurzame locaties. 

 

Tabel 7: Randvoorwaarde en uitwerking archeologische waarden 

Thema Archeologische waarden 

Randvoorwaarde  In gebieden met een hoge of middelhoge archeologische verwachtingswaarde (zie 

Cultuurhistorische Waardenkaart) dienen door middel van vooronderzoek de 

archeologische waarden in beeld te worden gebracht. 

Uitwerking De locatie is gelegen in een gebied met een lage verwachtingswaarde, 

vooronderzoek is dan ook niet noodzakelijk bij een eventuele uitbreiding. 

 

 

Figuur 8: cultuurhistorische waardenkaart, archeologische verwachtingswaarde 

bedrijfslocatie 
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Aardkundig waardevolle gebieden 

In de volgende tabel wordt het thema “ aardkundig waardevolle gebieden”  besproken welke 

voorwaarden worden gesteld met betrekking tot duurzame locaties. 

 

Tabel 8: Randvoorwaarde en uitwerking voor aardkundig waardevolle gebieden 

Thema Aardkundig waardevolle gebieden 

Randvoorwaarde  Aardkundig waardevolle gebieden zoals beekdalen, kreekgebieden, stuifzand- en 

landduinen dienen behouden te blijven. 

Uitwerking De locatie is niet gelegen in een gebied aangemerkt als waardevol aardkundig 

gebied. 

 

 

Figuur 9: aardkundig waardevolle gebieden 
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Grondwaterbeschermingsgebieden 

In de volgende tabel wordt het thema “ grondwaterbeschermingsgebieden”  besproken welke 

voorwaarden worden gesteld met betrekking tot duurzame locaties. 

 

Tabel 9: Randvoorwaarde en uitwerking grondwaterbergingsgebieden 

Thema Grondwaterbeschermingsgebieden 

Randvoorwaarde  De risico’s voor de kwaliteit van het grondwater mogen niet toenemen. 

Uitwerking De locatie is niet gelegen in een 25- of 100-jaars beschermingszone. 

 

 

Figuur 10: grondwaterbeschermingsgebieden 
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Regionale waterberging 

In de volgende tabel wordt het thema “ regionale waterberging”  besproken welke voorwaarden 

worden gesteld met betrekking tot duurzame locaties. 

 

Tabel 10: Randvoorwaarde en uitwerking regionale waterberging 

Thema Regionale waterberging 

Randvoorwaarde  Geschiktheid van zoekgebied voor regionale waterberging dient niet verloren te 

gaan. 

Uitwerking De locatie is gelegen in een zoekgebied voor rivierverruiming, zie verder onderwerp 

ruimte voor de rivier.  

 

 
Figuur 11: regionale waterberging 

 
Ruimte voor de rivier 

In de volgende tabel wordt het thema “ ruimte voor de rivier”  besproken welke voorwaarden 

worden gesteld met betrekking tot duurzame locaties. 

 

Tabel 11: Randvoorwaarde en uitwerking ruimte voor de rivier 

Thema Ruimte voor de rivier 

Randvoorwaarde  Geschiktheid van zoekgebied voor rivierverruiming dient niet verloren te gaan 

Uitwerking De locatie is gelegen in een zoekgebied voor rivierverruiming. Zoekgebieden 

houden geen beperking in voor de in het buitengebied aanwezige bebouwing. Aan 

uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijen zal over het algemeen 

medewerking kunnen worden verleend. Voor een verdere beschrijving wordt 

verwezen naar paragraaf 2.1. De gebieden zijn nog niet definitief aangewezen en 

naar verwachting zal het gebied in de omgeving van De Steeg ook niet worden 

aangewezen als gebied voor rivierverruiming. 

bedrijfslocatie 
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Potentieel natte gebieden 

In de volgende tabel wordt het thema “ potentieel natte gebieden”  besproken welke 

voorwaarden worden gesteld met betrekking tot duurzame locaties. 

 

Tabel 12: Randvoorwaarde en uitwerking potentieel natte gebieden 

Thema Potentieel natte gebieden 

Randvoorwaarde  Potentieel natte gebieden zijn van nature niet of minder geschikt voor bebouwing  

Uitwerking De locatie ligt in een potentieel nat gebied. 

Duurzame locaties zijn in principe mogelijk. Bij de inrichting dient rekening 

gehouden te worden met specifieke waterdoelen en daarvoor benodigde 

maatregelen. De specifieke waterdoelen zijn reeds behandeld in deze rapportage, 

zie onderwerp Ruimte voor rivier. In de landelijke regio's zijn grootschalige, 

kapitaalintensieve functies uitgesloten in de potentieel natte gebieden. 

(grootschalige) kapitaalintensieve functies zijn functies, zoals woonwijken, 

bedrijventerreinen, vestigingsgebieden 

voor de glastuinbouw, inplaatsingsgebieden voor de intensieve veehouderij en 

grote recreatiecomplexen. 

De ligging in een potentieel nat gebied vormt geen beperking voor de ontwikkeling 

van het bedrijf. De ontwikkeling betreft geen kapitaalintensieve functie. 

 

Beperken van directe hinder   

In de volgende tabel wordt het thema “ beperken van directe hinder”  besproken welke 

voorwaarden worden gesteld met betrekking tot duurzame locaties. 

 

Tabel 13: Randvoorwaarde en uitwerking beperken van directe hinder 

Thema Beperken van directe hinder 

Randvoorwaarde  Er dient rekening gehouden te worden met andere (agrarische) functies. 

Uitwerking De directe hinder zal niet groter zijn dan bij vergelijkbare bedrijven. Bij de  

uitbreiding van het bedrijf wordt directe hinder zoveel als mogelijk beperkt worden. 

 
Reconstructiezonering 

In de volgende tabel wordt het thema “ reconstructiezonering”  besproken welke voorwaarden 

worden gesteld met betrekking tot duurzame locaties. 

 

Tabel 14: Randvoorwaarde en uitwerking reconstructiezonering 

Thema Reconstructiezonering 

Randvoorwaarde  Duurzame locatie moet passen binnen doelstellingen reconstructiezonering. 

Uitwerking De locatie ligt in een verwevingsgebied en voldoet hiermee aan de doelstellingen. 

 



 16 Toets duurzame locatie 

De Steeg 4, Reek 

 

Figuur 12: kaart integrale zonering 

 

(Toekomstige) ruimtelijke ontwikkelingen 

In de volgende tabel wordt het thema “ toekomstige ruimtelijke ontwikkeling”  besproken welke 

voorwaarden worden gesteld met betrekking tot duurzame locaties. 

 

Tabel 15: Randvoorwaarde en uitwerking toekomstige ruimtelijke ontwikkeling 

Thema Toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen 

Randvoorwaarde  Rekening houden met ontwikkeling andere functies. 

uitwerking In de directe omgeving van het bedrijf zijn geen geplande ruimtelijke 

ontwikkelingen bekend.  
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3. Conclusie 
 

De locatie aan de Steeg 4 te Reek is in onderhavig onderzoek getoetst op het aspect 

duurzaamheid aan de hand van de handleiding “Handleiding duurzame locaties en duurzame 

projectlocaties voor de intensieve veehouderij” opgesteld door Provincie Noord-Brabant. 

 

De locatie bevindt zich in een verwevingsgebied in het kader van het reconstructieplan en is 

verder gelegen in een gebied aangeduid als AHS-landbouw volgens de Paraplunota ruimtelijke 

ordening. Verwevingsgebieden laten de uitbreiding van agrarische bouwblokken toe tot een 

oppervlakte van 2,5 ha.  

 

In de nabijheid van de bedrijfslocatie is een historisch geografische lijn gelegen welke met een 

redelijk hoge waarde is aangemerkt, dit betreft de weg De Steeg. Het gebied is ook aangemerkt 

als een historisch geografisch vlak met een redelijk hoge waarde. Daarnaast is de locatie gelegen 

in een gebied waar de openheid in stand gehouden dient te worden. Uitbreiding van het 

bouwblok leidt niet tot verstoring van belangrijke zichtrelaties. De bebouwing ligt niet binnen een 

zichtrelatie. Doordat bij de bouw wordt aangesloten op de bestaande bebouwing blijft de 

openheid binnen het gebied herkenbaar en wordt de waarde van het historisch geografisch vlak 

in stand gehouden 

 

De locatie is gelegen in een zoekgebied voor rivierverruiming. Zoekgebieden houden geen 

beperking in voor de in het buitengebied aanwezige bebouwing. Aan uitbreiding van bestaande 

intensieve veehouderijen zal over het algemeen medewerking kunnen worden verleend. De 

gebieden zijn nog niet definitief aangewezen en naar verwachting zal het gebied in de omgeving 

van De Steeg ook niet worden aangewezen als gebied voor rivierverruiming. 

 

De locatie ligt in een potentieel nat gebied. Duurzame locaties zijn in principe mogelijk. Bij de 

inrichting dient rekening gehouden te worden met specifieke waterdoelen en daarvoor benodigde 

maatregelen. De specifieke waterdoelen zijn reeds behandeld in deze rapportage, zie onderwerp 

Ruimte voor rivier. In de landelijke regio's zijn grootschalige, kapitaalintensieve functies 

uitgesloten in de potentieel natte gebieden. (grootschalige) kapitaalintensieve functies zijn 

functies, zoals woonwijken, bedrijventerreinen, vestigingsgebieden voor de glastuinbouw, 

inplaatsingsgebieden voor de intensieve veehouderij en grote recreatiecomplexen. De ligging in 

een potentieel nat gebied vormt geen beperking voor de ontwikkeling van het bedrijf. De 

ontwikkeling betreft geen kapitaalintensieve functie. 

 

Aangegeven is dat er met de te nemen maatregelen voldaan kan worden aan de daarvoor 

geldende randvoorwaarden, dit betekent dat de locatie als duurzaam aangemerkt kan worden. 

 

Geconcludeerd kan worden dat de locatie aan De Steeg 4 een duurzame locatie is.  
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Noordhoek 26, 28, 30 

Noordhoek 33, 33a 

Noordhoek 22 

Noordhoek 20 

Noordhoek 16, 18 

Noordhoek 12, 14 

Msg. Borretstraat 41 



 
  Milieueffectrapportage 

De Steeg 4, Reek 

 

Kerkstraat 2 

Overlangel 

Dr. Ruijsstraat 24 

Overlangel 



 
  Milieueffectrapportage 

De Steeg 4, Reek 

 

Tolschestraat 2 Velp 

Beukenlaan 5-7 

Velp 



 
  Milieueffectrapportage 

De Steeg 4, Reek 

 

Haagstraat 8a 

Schaijk 

Haagstraat 8a 

Schaijk 

P. van Winkelstraat 

10  Schaijk 



 
  Milieueffectrapportage 

De Steeg 4, Reek 

 

Naam van de berekening: vigerende vergunning 

Gemaakt op: 14-10-2009  16:17:10 

Rekentijd:  0:00:14 

Naam van het bedrijf: BV Landgoed de Princepeel, De Steeg 4 

Reek, vigerende vergunning 

 

Berekende ruwheid: 0,160 m 

Meteo station: Eindhoven 

 

Brongegevens:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 stal 1 175 355 418 408   3,5   4,1   0,5   4,00  19 320 

2 stal 2 175 382 418 363   3,5   4,8   0,5   4,00  12 336 

3 stal 3 175 401 418 414   3,5   4,1   0,5   4,00  24 334 

 

 

Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

4 De Steeg 1 Reek 175 214 417 985  12,00    4,32 

5 Helstraat 4 Reek 175 053 417 972  12,00    3,64 

6 Helstraat 1 Reek 175 172 417 948  12,00    3,82 

7 Noordhoek 35 Reek 175 204 417 926  12,00    3,54 

8 Helstraat 3 Reek 175 137 417 946  12,00    3,65 

9 Noordhoek 34 Reek 175 233 417 872   3,00    3,00 

10 De Steeg 5 Reek 175 315 419 022  12,00    3,21 

11 Noordhoek 32 Reek 175 236 417 861   3,00    2,96 

12 Noordhoek 30 Reek 175 238 417 837   3,00    2,80 

13 Noordhoek 28 Reek 175 236 417 825   3,00    2,75 

14 Noordhoek 26 Reek 175 237 417 813   3,00    2,64 

15 Tolschestraat 2 Velp 177 539 417 545   3,00    0,43 

16 Beukenlaan 5-7 Velp 177 672 417 654   3,00    0,40 

17 PvWinkelstr 110 Scha 173 359 417 339   2,00    0,41 

18 Haagstraat 8a Schaij 173 937 417 299   3,00    0,55 

19 Kerkstraat 2 Overlan 175 615 420 598   6,00    0,50 

20 Dr. Ruijsstraat 24 O 174 803 420 628   6,00    0,46 

21 Noordhoek 33a Reek 175 199 417 777   3,00    2,41 

22 Noordhoek 33 Reek 175 205 417 767   3,00    2,36 

23 Noordhoek 22 Reek 175 237 417 776   3,00    2,46 

24 Noordhoek 20 Reek 175 256 417 758   3,00    2,32 

25 Noordhoek 18 Reek 175 282 417 747   3,00    2,37 

26 Noordhoek 16 Reek 175 293 417 744   3,00    2,43 

27 Noordhoek 14 Reek 175 308 417 739   3,00    2,44 

28 Noordhoek 12 Reek 175 318 417 735   3,00    2,42 

29 De Steeg 2 175 289 418 150  20,00    8,94 

30 De Steeg 6 175 350 418 679  20,00   10,55 

31 De Steeg 3 175 252 418 261  20,00   16,01 

32 mgs Borretstr 41 175 387 417 092   3,00    0,92 

 



 
  Milieueffectrapportage 

De Steeg 4, Reek 

 
  



 
  Milieueffectrapportage 

De Steeg 4, Reek 

 

Naam van de berekening: voorkeursalternatief 

Gemaakt op: 6-11-2009    8:48:33 

Rekentijd:  0:00:35 

Naam van het bedrijf: BV Landgoed de Princepeel, De Steeg 4 Reek gewenste 

situatie 

 

Berekende ruwheid: 0,16 m 

Meteo station: Eindhoven 

 

Brongegevens:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 stal 1 175 405 418 423   3,8   4,1   1,6   4,05   3 680 

2 stal 2 175 351 418 408   3,8   4,1   1,4   3,19   1 725 

3 stal 3 175 339 418 389   7,3   5,5   0,5   4,00   6 696 

4 stal 4 175 412 418 363   6,1   4,7   1,6   5,02   7 199 

5 stal 5 175 413 418 331   8,3   6,5   2,3   6,00  19 969 

6 stal 5 175 413 418 310   8,3   6,5   2,3   6,00  19 969 

7 stal 5 175 413 418 288   8,3   6,5   2,3   6,00  19 955 

 

 

Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

8 De Steeg 1 Reek 175 214 417 985  12,00    4,03 

9 Helstraat 4 Reek 175 053 417 972  12,00    3,38 

10 Helstraat 1 Reek 175 172 417 948  12,00    3,67 

11 Noordhoek 35 Reek 175 204 417 926  12,00    2,95 

12 helstraat 3 Reek 175 137 417 946  12,00    3,58 

13 Noordhoek 34 reek 175 233 417 872   3,00    2,41 

14 De Steeg 5 reek 175 315 419 022  12,00    2,53 

15 Noordhoek 32 Reek 175 236 417 891   3,00    2,60 

16 Noordhoek 30 Reek 175 238 417 837   3,00    1,96 

17 Noordhoek 28 Reek 175 236 417 825   3,00    1,86 

18 Noordhoek 26 Reek 175 237 417 813   3,00    1,73 

19 Tolschestraat 2 Velp 177 539 417 545   3,00    0,26 

20 Beukenlaan 5-7 Velp 177 672 417 654   3,00    0,24 

21 PvWinkelstr 110 Scha 173 359 417 339   2,00    0,42 

22 Haagstraat 8a Schaij 173 937 417 299   3,00    0,51 

23 Kerkstraat 2 Overlan 175 615 420 598   6,00    0,46 

24 Dr. Ruijsstraat 24 O 174 803 420 628   6,00    0,37 

25 Noordhoek 33a Reek 175 199 417 777   3,00    1,74 

26 Noordhoek 33 Reek 175 205 417 767   3,00    1,56 

27 Noordhoek 22 Reek 175 237 417 776   3,00    1,59 

28 Noordhoek 20 Reek 175 256 417 758   3,00    1,38 

29 Noordhoek 18 Reek 175 282 417 747   3,00    1,29 

30 Noordhoek 16 Reek 175 293 417 744   3,00    1,28 

31 Noordhoek 14 Reek 175 308 417 739   3,00    1,27 

32 Noordhoek 12 Reek 175 318 417 735   3,00    1,26 

33 De Steeg 2 175 289 418 150  20,00   12,60 

34 De Steeg 6 175 350 418 679  20,00    7,21 

35 De Steeg 3 175 252 418 261  20,00   16,63 

36 Msg. Borretstr 41 175 387 417 092   3,00    0,45 



 
  Milieueffectrapportage 

De Steeg 4, Reek 

 

 
  



 
  Milieueffectrapportage 

De Steeg 4, Reek 

 

Naam van de berekening: gehele inrichting combiwasser BWL 2006.14.V1 

Gemaakt op: 6-11-2009    8:52:10 

Rekentijd:  0:00:24 

Naam van het bedrijf: BV Landgoed de Princepeel, De Steeg 4 Reek gewenste 

situatie 

 

Berekende ruwheid: 0,16 m 

Meteo station: Eindhoven 

 

Brongegevens:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 stal 1 175 405 418 423   3,8   4,1   1,6   4,05   3 680 

2 stal 2 175 351 418 408   3,8   4,1   1,4   3,19   1 725 

3 stal 3 175 339 418 425   6,1   5,5   1,4   3,21   2 016 

4 stal 4 175 412 418 363   6,1   4,7   1,6   5,02   7 199 

5 stal 5 175 413 418 331   8,3   6,5   2,3   6,00  19 969 

6 stal 5 175 413 418 310   8,3   6,5   2,3   6,00  19 969 

7 stal 5 175 413 418 288   8,3   6,5   2,3   6,00  19 955 

 

 

Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

8 De Steeg 1 Reek 175 214 417 985  12,00    3,90 

9 Helstraat 4 Reek 175 053 417 972  12,00    2,92 

10 Helstraat 1 Reek 175 172 417 948  12,00    3,57 

11 Noordhoek 35 Reek 175 204 417 926  12,00    2,81 

12 helstraat 3 Reek 175 137 417 946  12,00    3,34 

13 Noordhoek 34 reek 175 233 417 872   3,00    2,22 

14 De Steeg 5 reek 175 315 419 022  12,00    2,25 

15 Noordhoek 32 Reek 175 236 417 891   3,00    2,39 

16 Noordhoek 30 Reek 175 238 417 837   3,00    1,75 

17 Noordhoek 28 Reek 175 236 417 825   3,00    1,68 

18 Noordhoek 26 Reek 175 237 417 813   3,00    1,61 

19 Tolschestraat 2 Velp 177 539 417 545   3,00    0,24 

20 Beukenlaan 5-7 Velp 177 672 417 654   3,00    0,22 

21 PvWinkelstr 110 Scha 173 359 417 339   2,00    0,39 

22 Haagstraat 8a Schaij 173 937 417 299   3,00    0,48 

23 Kerkstraat 2 Overlan 175 615 420 598   6,00    0,43 

24 Dr. Ruijsstraat 24 O 174 803 420 628   6,00    0,34 

25 Noordhoek 33a Reek 175 199 417 777   3,00    1,59 

26 Noordhoek 33 Reek 175 205 417 767   3,00    1,42 

27 Noordhoek 22 Reek 175 237 417 776   3,00    1,44 

28 Noordhoek 20 Reek 175 256 417 758   3,00    1,26 

29 Noordhoek 18 Reek 175 282 417 747   3,00    1,13 

30 Noordhoek 16 Reek 175 293 417 744   3,00    1,14 

31 Noordhoek 14 Reek 175 308 417 739   3,00    1,10 

32 Noordhoek 12 Reek 175 318 417 735   3,00    1,12 

33 De Steeg 2 175 289 418 150  20,00   12,41 

34 De Steeg 6 175 350 418 679  20,00    6,51 

35 De Steeg 3 175 252 418 261  20,00   16,51 

36 Msg. Borretstr 41 175 387 417 092   3,00    0,37 



 
  Milieueffectrapportage 

De Steeg 4, Reek 

 

 
  



 
  Milieueffectrapportage 

De Steeg 4, Reek 

 

Naam van de berekening: gehele inrichting combiwasser BWL 2007.01.V1 

Gemaakt op: 6-11-2009    8:54:48 

Rekentijd:  0:00:23 

Naam van het bedrijf: BV Landgoed de Princepeel, De Steeg 4 Reek gewenste 

situatie 

 

Berekende ruwheid: 0,160 m 

Meteo station: Eindhoven 

 

Brongegevens:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 stal 1 175 405 418 423   3,8   4,1   1,6   4,05   3 091 

2 stal 2 175 351 418 408   3,8   4,1   1,4   3,19   1 448 

3 stal 3 175 339 418 425   6,1   5,5   1,4   3,21   1 680 

4 stal 4 175 412 418 363   6,1   4,7   1,6   5,02   6 260 

5 stal 5 175 413 418 331   8,3   6,5   2,3   6,00  16 785 

6 stal 5 175 413 418 310   8,3   6,5   2,3   6,00  16 785 

7 stal 5 175 413 418 288   8,3   6,5   2,3   6,00  16 785 

 

 

Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

8 De Steeg 1 Reek 175 214 417 985  12,00    3,28 

9 Helstraat 4 Reek 175 053 417 972  12,00    2,45 

10 Helstraat 1 Reek 175 172 417 948  12,00    3,00 

11 Noordhoek 35 Reek 175 204 417 926  12,00    2,36 

12 helstraat 3 Reek 175 137 417 946  12,00    2,82 

13 Noordhoek 34 reek 175 233 417 872   3,00    1,86 

14 De Steeg 5 reek 175 315 419 022  12,00    1,88 

15 Noordhoek 32 Reek 175 236 417 891   3,00    2,03 

16 Noordhoek 30 Reek 175 238 417 837   3,00    1,47 

17 Noordhoek 28 Reek 175 236 417 825   3,00    1,41 

18 Noordhoek 26 Reek 175 237 417 813   3,00    1,35 

19 Tolschestraat 2 Velp 177 539 417 545   3,00    0,20 

20 Beukenlaan 5-7 Velp 177 672 417 654   3,00    0,18 

21 PvWinkelstr 110 Scha 173 359 417 339   2,00    0,33 

22 Haagstraat 8a Schaij 173 937 417 299   3,00    0,41 

23 Kerkstraat 2 Overlan 175 615 420 598   6,00    0,36 

24 Dr. Ruijsstraat 24 O 174 803 420 628   6,00    0,29 

25 Noordhoek 33a Reek 175 199 417 777   3,00    1,33 

26 Noordhoek 33 Reek 175 205 417 767   3,00    1,19 

27 Noordhoek 22 Reek 175 237 417 776   3,00    1,22 

28 Noordhoek 20 Reek 175 256 417 758   3,00    1,07 

29 Noordhoek 18 Reek 175 282 417 747   3,00    0,96 

30 Noordhoek 16 Reek 175 293 417 744   3,00    0,97 

31 Noordhoek 14 Reek 175 308 417 739   3,00    0,94 

32 Noordhoek 12 Reek 175 318 417 735   3,00    0,95 

33 De Steeg 2 175 289 418 150  20,00   10,45 

34 De Steeg 6 175 350 418 679  20,00    5,53 

35 De Steeg 3 175 252 418 261  20,00   13,94 

36 Msg. Borretstr 41 175 387 417 092   3,00    0,31 



 
  Milieueffectrapportage 

De Steeg 4, Reek 

 

 
 

 



Bijlage 5 Gegevens V-Stacks Gebied



Bronbestand vigerende situatie De Steeg 4 
      "idnr  X_coord Y_coord ep-hoogte gemgebh ep-bndiam ep-uittree E-vergund E-max Gemeente Postcode 

25802 176845 417412 5 6 0.5 4 213.6 213.6 Grave 5363SZ1 

25803 176818 417504 5 6 0.5 4 0 0 Grave 5363TA1 

25807 177264 418336 5 6 0.5 4 0 0 Grave 5363TJ7 

25814 176928 419240 5 6 0.5 4 0 0 Grave 5363TT1 

25815 176605 419181 5 6 0.5 4 0 0 Grave 5363TV2 

25816 176048 418918 5 6 0.5 4 12923.7 12923.7 Grave 5363TV6 

25817 176017 418906 5 6 0.5 4 17020 17020 Grave 5363TV8 

29400 174241 418388 5 6 0.5 4 624 624 Oss 5371KX3 

29451 174508 420149 5 6 0.5 4 391.6 391.6 Oss 5371PX1 

29452 176160 419868 5 6 0.5 4 0 0 Oss 5371RA1 

29456 175736 420196 5 6 0.5 4 11377.2 11377.2 Oss 5371RB2 

27299 173559 418894 5 6 0.5 4 30360 30360 Landerd 5374BE7 

900903 173392 418075 5.64 3.95 0.55 0.4 4993.9 4993.9 Landerd Kerkweg 1 

900904 173392 418099 5.9 3.95 0.55 0.4 5362.6 5362.6 Landerd Kerkweg 1 

900905 173387 418124 3.47 4.45 0.79 0.4 6278.4 6278.4 Landerd Kerkweg 1 

900906 173424 418145 7.5 4.9 0.5 4 9947.5 9947.5 Landerd Kerkweg 1 

27320 174028 417276 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5374CT10 

27317 173741 417376 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5374CT13 

27325 174180 417062 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5374CZ1 

27326 174087 417105 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5374CZ2 

900915 174104 418217 6 5.8 2 4.5 25502 25502 Landerd Waterstraat 2 

900916 174104 418210 6 5.8 1.4 4.5 12751 12751 Landerd Waterstraat 2 

900917 174066 418186 2.6 3.8 0.5 4 21264 21264 Landerd Waterstraat 2 

300298 173860 418106 5 6 0.5 4 847.5 847.5 Landerd 5374KB5 

34426 173917 418180 5 6 0.5 4 56856 56856 Landerd 5374KB7 

27521 173949 418476 5 6 0.5 4 56457.9 56457.9 Landerd 5374LA3 

27383 176036 417583 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375AL21 



27382 176055 417509 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375AL25 

27384 176042 417527 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375AL29 

27516 176081 417397 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375AP30 

27386 175740 417258 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375BG33 

27517 174669 418915 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375BL1 

27387 174269 417328 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375KC1 

27389 174831 417190 5 6 0.5 4 17 17 Landerd 5375KC16 

27538 174227 417225 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375KC2 

27390 174562 416853 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375KD3 

27536 174819 417355 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375KE1 

27392 174867 417952 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375KG11 

27394 174549 418039 5 6 0.5 4 460 460 Landerd 5375KG19 

27395 174377 418155 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375KG23 

27399 175230 418288 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375KH3 

27398 175381 418698 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375KH6 

27400 175211 419135 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375KJ1 

27532 176069 417120 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375KK1 

27541 175843 416713 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375KR3 

27530 175445 416620 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375KZ84 

900912 173460 417806 2.8 3.8 1.6 4.79 18032 18032 Landerd Kerkweg 6 

900913 173486 417813 4.4 4.4 1.6 4.32 16229 16229 Landerd Kerkweg 6 

900914 173509 417853 2.8 4.4 1.9 5.06 29753 29753 Landerd Kerkweg 6 

102337 173865 417440 3.5 3.53 0.5 4 16514 16514 Landerd Haagstraat 17 

102338 173869 417418 5.5 3.48 0.5 4 7433 7433 Landerd Haagstraat 17 

102339 174084 417379 5.12 5.12 0.5 0.4 11280 11280 Landerd Schaijkseweg 19 

102340 174052 417385 5.1 5.1 0.5 0.4 3277 3277 Landerd Schaijkseweg 19 

102341 174052 417364 4.51 4.51 0.5 0.4 3760 3760 Landerd Schaijkseweg 19 

102342 174049 417350 3.3 2.5 0.35 4 2280 2280 Landerd Schaijkseweg 19 

102343 174065 417403 7.15 5.7 0.5 0.4 113 113 Landerd Schaijkseweg 19 



900910 173563 417558 3.34 4.08 0.86 0.4 7920 7920 Landerd Haagstraat 1 en 3 

900911 173561 417663 3.5 4.9 0.88 0.4 8880 8880 Landerd Haagstraat 1 en 3 

102352 174115 416887 2.7 2.55 0.35 4 3266 3266 Landerd Everardusweg 6 

102353 174086 416894 2.5 3.8 0.35 4 6624 6624 Landerd Everardusweg 6 

102354 174081 416898 2.6 3.85 0.4 4 9200 9200 Landerd Everardusweg 6 

102438 176516 417364 3.5 5.75 0.4 4 2254 2254 Landerd Heijtmorgen 44 

102439 176531 417361 8 5.5 0.45 4 2553 2553 Landerd Heijtmorgen 44 

102440 176509 417342 4.5 3.25 0.5 4 3680 3680 Landerd Heijtmorgen 44 

102441 176522 417342 1.5 2.75 0.5 0.4 345 345 Landerd Heijtmorgen 44 

102442 176512 417323 4.5 3.25 0.45 4 4968 4968 Landerd Heijtmorgen 44 

102443 174782 417946 5.6 3.5 0.5 4 1228 1228 Landerd Helstraat 13 en 13a 

102444 174759 417859 7.7 5.15 0.5 4 4675 4675 Landerd Helstraat 13 en 13a 

102445 174751 417907 3.2 3.85 0.5 4 3082.7 3082.7 Landerd Helstraat 13 en 13a 

102446 174767 417920 3.2 3.85 0.5 4 3177.6 3177.6 Landerd Helstraat 13 en 13a 

102447 174783 417870 5.25 3.9 0.5 4 4082.4 4082.4 Landerd Helstraat 13 en 13a 

102448 174782 417903 6.2 4.15 0.5 4 4266 4266 Landerd Helstraat 13 en 13a 

102449 174641 418081 1.5 5.13 0.5 0.4 448.8 448.8 Landerd Helstraat 6 

102450 174627 418083 4.5 3.5 0.5 4 1907.4 1907.4 Landerd Helstraat 6 

102451 174635 418105 3.5 4 0.5 4 3211.2 3211.2 Landerd Helstraat 6 

102452 174638 418119 3.6 3.3 0.5 4 9768.9 9768.9 Landerd Helstraat 6 

102453 174644 418147 3.6 4.1 0.5 4 11500 11500 Landerd Helstraat 6 

102455 175355 418408 3.5 4.1 0.45 4 19320 19320 Landerd De Steeg 4 

102456 175382 418363 3.5 4.8 0.45 4 12355.9 12335.9 Landerd De Steeg 4 

102457 175401 418414 3.5 4.1 0.45 4 24334 24334 Landerd De Steeg 4 

102462 176040 416811 1.5 4.7 0.5 0.4 1200.8 1200.8 Landerd Rijksweg 90 

            



Bronbestand gewenste situatie De Steeg 4 
      "idnr  X_coord Y_coord ep-hoogte gemgebh ep-bndiam ep-uittree E-vergund E-max Gemeente Postcode 

25802 176845 417412 5 6 0.5 4 213.6 213.6 Grave 5363SZ1 

25803 176818 417504 5 6 0.5 4 0 0 Grave 5363TA1 

25807 177264 418336 5 6 0.5 4 0 0 Grave 5363TJ7 

25814 176928 419240 5 6 0.5 4 0 0 Grave 5363TT1 

25815 176605 419181 5 6 0.5 4 0 0 Grave 5363TV2 

25816 176048 418918 5 6 0.5 4 12923.7 12923.7 Grave 5363TV6 

25817 176017 418906 5 6 0.5 4 17020 17020 Grave 5363TV8 

29400 174241 418388 5 6 0.5 4 624 624 Oss 5371KX3 

29451 174508 420149 5 6 0.5 4 391.6 391.6 Oss 5371PX1 

29452 176160 419868 5 6 0.5 4 0 0 Oss 5371RA1 

29456 175736 420196 5 6 0.5 4 11377.2 11377.2 Oss 5371RB2 

27299 173559 418894 5 6 0.5 4 30360 30360 Landerd 5374BE7 

900903 173392 418075 5.64 3.95 0.55 0.4 4993.9 4993.9 Landerd Kerkweg 1 

900904 173392 418099 5.9 3.95 0.55 0.4 5362.6 5362.6 Landerd Kerkweg 1 

900905 173387 418124 3.47 4.45 0.79 0.4 6278.4 6278.4 Landerd Kerkweg 1 

900906 173424 418145 7.5 4.9 0.5 4 9947.5 9947.5 Landerd Kerkweg 1 

27320 174028 417276 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5374CT10 

27317 173741 417376 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5374CT13 

27325 174180 417062 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5374CZ1 

27326 174087 417105 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5374CZ2 

900915 174104 418217 6 5.8 2 4.5 25502 25502 Landerd Waterstraat 2 

900916 174104 418210 6 5.8 1.4 4.5 12751 12751 Landerd Waterstraat 2 

900917 174066 418186 2.6 3.8 0.5 4 21264 21264 Landerd Waterstraat 2 

300298 173860 418106 5 6 0.5 4 847.5 847.5 Landerd 5374KB5 

34426 173917 418180 5 6 0.5 4 56856 56856 Landerd 5374KB7 

27521 173949 418476 5 6 0.5 4 56457.9 56457.9 Landerd 5374LA3 

27383 176036 417583 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375AL21 



27382 176055 417509 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375AL25 

27384 176042 417527 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375AL29 

27516 176081 417397 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375AP30 

27386 175740 417258 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375BG33 

27517 174669 418915 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375BL1 

27387 174269 417328 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375KC1 

27389 174831 417190 5 6 0.5 4 17 17 Landerd 5375KC16 

27538 174227 417225 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375KC2 

27390 174562 416853 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375KD3 

27536 174819 417355 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375KE1 

27392 174867 417952 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375KG11 

27394 174549 418039 5 6 0.5 4 460 460 Landerd 5375KG19 

27395 174377 418155 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375KG23 

27399 175230 418288 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375KH3 

27398 175381 418698 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375KH6 

27400 175211 419135 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375KJ1 

27532 176069 417120 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375KK1 

27541 175843 416713 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375KR3 

27530 175445 416620 5 6 0.5 4 0 0 Landerd 5375KZ84 

900912 173460 417806 2.8 3.8 1.6 4.79 18032 18032 Landerd Kerkweg 6 

900913 173486 417813 4.4 4.4 1.6 4.32 16229 16229 Landerd Kerkweg 6 

900914 173509 417853 2.8 4.4 1.9 5.06 29753 29753 Landerd Kerkweg 6 

102337 173865 417440 3.5 3.53 0.5 4 16514 16514 Landerd Haagstraat 17 

102338 173869 417418 5.5 3.48 0.5 4 7433 7433 Landerd Haagstraat 17 

102339 174084 417379 5.12 5.12 0.5 0.4 11280 11280 Landerd Schaijkseweg 19 

102340 174052 417385 5.1 5.1 0.5 0.4 3277 3277 Landerd Schaijkseweg 19 

102341 174052 417364 4.51 4.51 0.5 0.4 3760 3760 Landerd Schaijkseweg 19 

102342 174049 417350 3.3 2.5 0.35 4 2280 2280 Landerd Schaijkseweg 19 

102343 174065 417403 7.15 5.7 0.5 0.4 113 113 Landerd Schaijkseweg 19 



900910 173563 417558 3.34 4.08 0.86 0.4 7920 7920 Landerd Haagstraat 1 en 3 

900911 173561 417663 3.5 4.9 0.88 0.4 8880 8880 Landerd Haagstraat 1 en 3 

102352 174115 416887 2.7 2.55 0.35 4 3266 3266 Landerd Everardusweg 6 

102353 174086 416894 2.5 3.8 0.35 4 6624 6624 Landerd Everardusweg 6 

102354 174081 416898 2.6 3.85 0.4 4 9200 9200 Landerd Everardusweg 6 

102438 176516 417364 3.5 5.75 0.4 4 2254 2254 Landerd Heijtmorgen 44 

102439 176531 417361 8 5.5 0.45 4 2553 2553 Landerd Heijtmorgen 44 

102440 176509 417342 4.5 3.25 0.5 4 3680 3680 Landerd Heijtmorgen 44 

102441 176522 417342 1.5 2.75 0.5 0.4 345 345 Landerd Heijtmorgen 44 

102442 176512 417323 4.5 3.25 0.45 4 4968 4968 Landerd Heijtmorgen 44 

102443 174782 417946 5.6 3.5 0.5 4 1228 1228 Landerd Helstraat 13 en 13a 

102444 174759 417859 7.7 5.15 0.5 4 4675 4675 Landerd Helstraat 13 en 13a 

102445 174751 417907 3.2 3.85 0.5 4 3082.7 3082.7 Landerd Helstraat 13 en 13a 

102446 174767 417920 3.2 3.85 0.5 4 3177.6 3177.6 Landerd Helstraat 13 en 13a 

102447 174783 417870 5.25 3.9 0.5 4 4082.4 4082.4 Landerd Helstraat 13 en 13a 

102448 174782 417903 6.2 4.15 0.5 4 4266 4266 Landerd Helstraat 13 en 13a 

102449 174641 418081 1.5 5.13 0.5 0.4 448.8 448.8 Landerd Helstraat 6 

102450 174627 418083 4.5 3.5 0.5 4 1907.4 1907.4 Landerd Helstraat 6 

102451 174635 418105 3.5 4 0.5 4 3211.2 3211.2 Landerd Helstraat 6 

102452 174638 418119 3.6 3.3 0.5 4 9768.9 9768.9 Landerd Helstraat 6 

102453 174644 418147 3.6 4.1 0.5 4 11500 11500 Landerd Helstraat 6 

102455 175405 418423 3.8 4.1 1.63 4.05 3680 3680 Landerd De Steeg 4 

102456 175351 418408 3.8 4.1 1.41 3.19 1724.8 1724.8 Landerd De Steeg 4 

102457 175339 418389 7.3 5.5 0.5 4 6696 6696 Landerd De Steeg 4 

102457 175412 418363 6.1 4.7 1.63 5.02 7199 7199 Landerd De Steeg 4 

102457 175413 418331 8.3 6.5 2.3 6 19968.6 19968.6 Landerd De Steeg 4 

102457 175413 418310 8.3 6.5 2.3 6 19968.6 19968.6 Landerd De Steeg 4 

02457 175413 418288 8.3 6.5 2.3 6 19954.7 19954.7 Landerd De Steeg 4 

102462 176040 416811 1.5 4.7 0.5 0.4 1200.8 1200.8 Landerd Rijksweg 90 
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Handelskade 39, 7417 DE Deventer

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. De analyses zijn, tenzij

anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid "Analyse voor milieuhygiënisch

bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met

Klantenservice.

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Ir. Hans Vissers, Tel. 0570/699479

ANALYSERAPPORT

10.08.2009Datum

35004950Relatienr

145251Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht 145251 Bodem / Eluaat

G&O CONSULT ,   Jeroen Verhoeven

Distributeur

G&O CONSULT 

POSTBUS 12

5845 ZG SINT ANTHONIS

Opdrachtgever 35004950 G&O CONSULT

Referentie 2832bo0309

Opdrachtacceptatie 04.08.09

Monsternemer Opdrachtgever
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Handelskade 39, 7417 DE Deventer

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Metalen

PAK

Minerale olie

Koningswater ontsluiting

Mengen 10 monsters

Mengen 6 monsters

Mengen 7 monsters

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof (Ds)

IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Cobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Benzo(k)fluorantheen

Chryseen

Fenanthreen

Fluorantheen

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen

Naftaleen

Som PAK (VROM)

Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

%

% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

822767 822768 822769 822770

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

++ ++ ++ ++

++ ++

++

++

++ ++ ++ ++

92,0 92,1 88,2 87,7

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0

1,7 2,7 0,9 <0,1

4,4 3,6 2,0 <1,0

27 20 <15 <15

0,24 0,26 <0,17 <0,17

3,6 5,3 3,2 2,6

13 18 <5,0 <5,0

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05

17 18 <13 <13

<1,5 5,5 <1,5 <1,5

4,2 6,7 <3,0 <3,0

37 40 <17 <17

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010

0,016 <0,010 <0,010 <0,010

0,016 0,011 <0,010 <0,010

0,011 0,011 <0,010 <0,010

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010

0,020 0,014 <0,010 <0,010

0,030 0,015 <0,010 <0,010

0,038 0,030 <0,010 <0,010

0,024 0,015 <0,010 <0,010

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010

0,16 0,096 n.a. n.a.

0,18 0,12 0,070 0,070

<20 31 24 <20

<4,0 <4,0 <4,0 <4,0

<4,0 <4,0 <4,0 <4,0

x) x) x) x)

x) x)

#) #) #) #)

Eenheid

822767

822768

822769

822770

04.08.2009

04.08.2009

04.08.2009

04.08.2009

Monstername Monsteromschrijving

Mix (GM1.1+GM2.1+GM3.1+GM4.1+GM5.1+GM6.1+GM7.1+GM8.1+GM9.1+GM10.1)

Mix (GM11.1+GM12.1+GM13.1+GM14.1+GM15.1+GM16.1+GM17.1+GM18.1+GM19.1

Mix (GM1.2+GM1.3+GM3.2+GM3.3+GM3.4+GM10.2+GM10.3)

Mix (GM11.2+GM11.3+GM18.2+GM18.3+GM20.2+GM20.3)

Monsternr.

Mix

(GM1.1+GM2.1+GM3.1+

Mix

(GM11.1+GM12.1+GM1

Mix

(GM1.2+GM1.3+GM3.2+

Mix

(GM11.2+GM11.3+GM1

Opdracht 145251 Bodem / Eluaat Blad 2 van 3



Handelskade 39, 7417 DE Deventer

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Minerale olie

Polychloorbifenylen

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB 28

PCB 52

Som PCB (7 Ballschmiter)

Som PCB (7 Ballschmiter)

(Factor 0,7)

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

mg/kg Ds

822767 822768 822769 822770

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

<2,0 <2,0 <2,0 <2,0

<2,0 <2,0 <2,0 <2,0

<2,0 2,7 3,4 <2,0

<2,0 8,5 6,9 <2,0

<2,0 11 5,6 3,9

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

<0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020

<0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020

<0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020

<0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020

<0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020

<0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020

<0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020

n.a. n.a. n.a. n.a.

0,0098 0,0098 0,0098 0,0098
#) #) #) #)

Eenheid

Verklaring: "<" of n.a. betekent kleiner dan de rapportagegrens .

de daadwerkelijke rapportagegrens kan in sommige gevallen afwijken van de standaard waarde voor de betreffende analyse door bijvoorbeeld
matrixeffecten of te weinig monstermateriaal.

++ Deze handeling is uitgevoerd.

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens,
dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt

gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 5,4%

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. De onderzoekstijd omvat de periode tussen acceptatie
van de opdracht en rapportage. Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Ir. Hans Vissers, Tel. 0570/699479

Toegepaste methoden

conform AS 3000: 

conform AS 3000: 

conform AS 3000 en NEN 5754: 

conform AS 3000/NEN 6961/NEN-EN 13657/ISO 11466: 

Koolwaterstoffractie C10-C40 Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40 Som PAK (VROM) Som PCB (7 Ballschmiter) Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Mengen 10 monsters Mengen 6 monsters Mengen 7 monsters Voorbehandeling conform AS3000 Droge stof (Ds)

Barium (Ba) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Cobalt (Co) IJzer (Fe2O3) Koper (Cu) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Kwik (Hg)

Zink (Zn) Fractie < 2 µm Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Grond

Blad 3 van 3

Mix

(GM1.1+GM2.1+GM3.1+

Mix

(GM11.1+GM12.1+GM1

Mix

(GM1.2+GM1.3+GM3.2+

Mix

(GM11.2+GM11.3+GM1

G&O CONSULT ,   Jeroen Verhoeven

Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de

vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening

rechtsgeldig.

Opdracht 145251 Bodem / Eluaat
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Handelskade 39, 7417 DE Deventer

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden

en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze

verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met

Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

AL-West B.V. Ir. Hans Vissers, Tel. 0570/699479

ANALYSERAPPORT

10.08.2009Datum

35004950Relatienr

145110Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht 145110 Water

G&O CONSULT ,   Jeroen Verhoeven

Distributeur

G&O CONSULT 

POSTBUS 12

5845 ZG SINT ANTHONIS

Opdrachtgever 35004950 G&O CONSULT

Referentie 2832bo0309

Opdrachtacceptatie 04.08.09
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Handelskade 39, 7417 DE Deventer

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Metalen

Aromaten

Chloorhoudende koolwaterstoffen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Cobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

m,p-Xyleen

o-Xyleen

Som Xylenen

Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen

Styreen

Dichloormethaan

Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

Cis-1,2-Dichlooretheen

trans-1,2-Dichlooretheen

Som cis/trans- 1,2-

Dichlooretheen

Som cis/trans-1,2-

Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)

Tetrachlooretheen (Per)

1,1-Dichloorpropaan

1,2-Dichloorpropaan

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

821821 821822

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

41 300

<0,80 <0,80

<5,0 33

23 7,8

<0,05 <0,05

<10 <10

<3,0 <3,0

12 25

<20 97

<0,20 <0,20

<0,30 <0,30

<0,30 <0,30

<0,20 <0,20

<0,10 <0,10

n.a. n.a.

0,21 0,21

0,078 <0,050

<0,30 0,34

<0,20 <0,20

<0,60 <0,60

<0,10 <0,10

<0,60 <0,60

<0,60 <0,60

<0,10 <0,10

<0,10 <0,10

<0,10 <0,10

<0,10 <0,10

<0,10 <0,10

<0,10 <0,10

n.a. n.a.

0,14 0,14

<0,60 <0,60

<0,10 <0,10

<0,30 <0,30

<0,30 <0,30

#) #)

#) #)

Eenheid

821821

821822

PB 1

PB 2

03.08.2009

03.08.2009

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

PB 1 PB 2

Opdracht 145110 Water Blad 2 van 3



Handelskade 39, 7417 DE Deventer

Postbus 693, 7400 AR Deventer

Tel. +31(0)570 699765, Fax +31(0)570 699761

e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

AL-West B.V. 

Chloorhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie

Broomhoudende koolwaterstoffen

1,3-Dichloorpropaan

Som Dichloorpropanen

Som Dichloorpropanen (Factor

0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

Tribroommethaan (bromoform)

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

821821 821822

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

-- --

<0,30 <0,30

n.a. n.a.

0,63 0,63

<100 <100

<20 <20

<20 <20

<10 <10

<10 <10

<10 <10

<10 <10

<10 <10

<10 <10

<0,60 <0,60

#) #)

Eenheid

Verklaring: "<" of n.a. betekent kleiner dan de rapportagegrens .

de daadwerkelijke rapportagegrens kan in sommige gevallen afwijken van de standaard waarde voor de betreffende analyse door bijvoorbeeld
matrixeffecten of te weinig monstermateriaal.

++ Deze handeling is uitgevoerd.

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7; indien een som is berekend uit minimaal één verhoogde rapportagegrens,
dan dient voor het resultaat "<" gelezen te worden.

Toelichting

Probenehmer: 0 peilbuis 1 boring 3

Probenehmer: 0 peilbuis 2 boring 18

821821

821822

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal. De onderzoekstijd omvat de periode tussen acceptatie
van de opdracht en rapportage. Monsters met onbekende herkomst, kunnen slechts beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Ir. Hans Vissers, Tel. 0570/699479

Toegepaste methoden

conform AS 3000: 

conform AS 3000: 

Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tetrachloormethaan (Tetra)

Tolueen Ethylbenzeen 1,1-Dichloorethaan 1,2-Dichloorethaan Som Xylenen Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride 1,1-Dichlooretheen Som cis/trans- 1,2-Dichlooretheen Trichlooretheen (Tri)

Tetrachlooretheen (Per) Som Dichloorpropanen Koolwaterstoffractie C10-C40 Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20 Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32 Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

Barium (Ba) Lood (Pb) Cadmium (Cd) Cobalt (Co) Koper (Cu) Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Kwik (Hg) Zink (Zn)

Som Xylenen (Factor 0,7) Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Blad 3 van 3

PB 1 PB 2

G&O CONSULT ,   Jeroen Verhoeven

Distributeur

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de

vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport zonder handtekening

rechtsgeldig.

Opdracht 145110 Water



�

�

������������	��
	�����	����		�����	�������������������������

�

��������	�

�

��������	
���������	��	�����������

����



AL-West B.V.
Handelsk.39, NL-7417 DE Deventer

Tel.: +31 (0)570 699765

Fax: 0031/570699666 , eMail: info@al-west.nl

RAPPORTAGE

Laboratorium : AL-West B.V., Handelsk.39, NL-7417 DE Deventer

Matrix : Vaste stoffen

Projectnaam : 2832bo0309

Datum binnenkomst : 04.08.2009

Rapp.datum : 10.08.2009

CRM : AL-West B.V. Ir. Hans Vissers, Tel. 0570/699479

OpdrachtNr : 145251

AnalyseNr : 822767

Monsteromschrijving : Mix (GM1.1+GM2.1+GM3.1+GM4.1+GM5.1+GM6.1+GM7.1+GM8.1+GM9.1+GM10.1)

Monsterdatum : 04.08.2009

SubMatrix : Bodem / Eluaat

Versie : 1

Humus(%) : 1.7

Lutum(%) : 4.4

Analysepakketten Resultaat Eenheid Toetsing Indicatief A T I

Organische stof 1.7 % Ds

Mengen 10 monsters ++

Voorbehandeling conform AS3000 ++

Koningswater ontsluiting ++

Droge stof (Ds) 92.0 %

IJzer (Fe2O3) <5.0 % Ds

Cadmium (Cd) 0.24 mg/kg Ds - N 0.36 4.05 7.73

Koper (Cu) 13 mg/kg Ds - N 20.7 59.6 98.5

Nikkel (Ni) 4.2 mg/kg Ds - N 14.4 27.8 41.1

Zink (Zn) 37 mg/kg Ds - N 65.8 202 338

Lood (Pb) 17 mg/kg Ds - N 33 192 350

Kwik (Hg) <0.05 mg/kg Ds - N 0.11

Barium (Ba) 27 mg/kg Ds - N 63.7 186 309

Cobalt (Co) 3.6 mg/kg Ds - N 5.39 36.8 68.2

Molybdeen (Mo) <1.5 mg/kg Ds - N 1.5 95.8 190

Koolwaterstoffractie C10-C40 <20 mg/kg Ds - N 38 519 1000

Koolwaterstoffractie C10-C12 <4.0 mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C12-C16 <4.0 mg/kg Ds
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Koolwaterstoffractie C16-C20 <2.0 mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C20-C24 <2.0 mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C24-C28 <2.0 mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C28-C32 <2.0 mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C32-C36 <2.0 mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C36-C40 <2.0 mg/kg Ds

Chryseen 0.020 mg/kg Ds

Fenanthreen 0.030 mg/kg Ds

Benzo(a)anthraceen 0.016 mg/kg Ds

Benzo(k)fluorantheen <0.010 mg/kg Ds

Benzo(ghi)peryleen 0.011 mg/kg Ds

Anthraceen <0.010 mg/kg Ds

Benzo(a)pyreen 0.016 mg/kg Ds

Fluorantheen 0.038 mg/kg Ds

Naftaleen <0.010 mg/kg Ds

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0.024 mg/kg Ds

Som PAK (VROM) 0.16 mg/kg Ds - N 1.5 20.8 40

Fractie < 2 µm 4.4 % Ds

PCB 28 <0.0020 mg/kg Ds

PCB 52 <0.0020 mg/kg Ds

PCB 101 <0.0020 mg/kg Ds

PCB 118 <0.0020 mg/kg Ds

PCB 138 <0.0020 mg/kg Ds

PCB 153 <0.0020 mg/kg Ds

PCB 180 <0.0020 mg/kg Ds

Som PCB (7 Ballschmiter) n.a. mg/kg Ds - N 0.004 0.1 0.2

Som PAK (VROM) (Factor 0,7) 0.18 mg/kg Ds - N 1.5 20.8 40

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) 0.0098 mg/kg Ds * N 0.004 0.1 0.2

Toetsing Verklaring symbolen

<< Geen achtergrondwaarde (AW)

>> Geen interventiewaarde (IW)

- Resultaat <= Achtergrondwaarde

* Achtergrondwaarde < Resultaat <= Tussenwaarde

** Tussenwaarde < Resultaat <= Interventiewaarde

*** Resultaat > Interventiewaarde

Ik ga ermee accoord dat AL-WEST dit evaluatie-programma alleen voor mijn eigen gebruik ter beschikking stelt en dat de
gegevens en uitkomsten op geen enkele wijze rapporten of toetsingen van of door AL-WEST inhouden. Ik ga er ook mee accoord
dat AL-WEST geen enkele aansprakelijkheid treft voor de geproduceeerde resultaten - tenzij er sprake is van grove nalatigheid.
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AL-West B.V.
Handelsk.39, NL-7417 DE Deventer

Tel.: +31 (0)570 699765

Fax: 0031/570699666 , eMail: info@al-west.nl

RAPPORTAGE

Laboratorium : AL-West B.V., Handelsk.39, NL-7417 DE Deventer

Matrix : Vaste stoffen

Projectnaam : 2832bo0309

Datum binnenkomst : 04.08.2009

Rapp.datum : 10.08.2009

CRM : AL-West B.V. Ir. Hans Vissers, Tel. 0570/699479

OpdrachtNr : 145251

AnalyseNr : 822768

Monsteromschrijving : Mix (GM11.1+GM12.1+GM13.1+GM14.1+GM15.1+GM16.1+GM17.1+GM18.1+GM19.1+GM20.1)

Monsterdatum : 04.08.2009

SubMatrix : Bodem / Eluaat

Versie : 1

Humus(%) : 2.7

Lutum(%) : 3.6

Analysepakketten Resultaat Eenheid Toetsing Indicatief A T I

Organische stof 2.7 % Ds

Mengen 10 monsters ++

Voorbehandeling conform AS3000 ++

Koningswater ontsluiting ++

Droge stof (Ds) 92.1 %

IJzer (Fe2O3) <5.0 % Ds

Cadmium (Cd) 0.26 mg/kg Ds - N 0.37 4.18 7.98

Koper (Cu) 18 mg/kg Ds - N 20.9 60 99.1

Nikkel (Ni) 6.7 mg/kg Ds - N 13.6 26.3 38.9

Zink (Zn) 40 mg/kg Ds - N 64.9 199 334

Lood (Pb) 18 mg/kg Ds - N 33.1 192 351

Kwik (Hg) <0.05 mg/kg Ds - N 0.11

Barium (Ba) 20 mg/kg Ds - N 58.8 172 285

Cobalt (Co) 5.3 mg/kg Ds * N 5.01 34.3 63.5

Molybdeen (Mo) 5.5 mg/kg Ds * N 1.5 95.8 190

Koolwaterstoffractie C10-C40 31 mg/kg Ds - N 51.3 701 1350

Koolwaterstoffractie C10-C12 <4.0 mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C12-C16 <4.0 mg/kg Ds
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Koolwaterstoffractie C16-C20 <2.0 mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C20-C24 <2.0 mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C24-C28 2.7 mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C28-C32 8.5 mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C32-C36 11 mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C36-C40 7.2 mg/kg Ds

Chryseen 0.014 mg/kg Ds

Fenanthreen 0.015 mg/kg Ds

Benzo(a)anthraceen <0.010 mg/kg Ds

Benzo(k)fluorantheen <0.010 mg/kg Ds

Benzo(ghi)peryleen 0.011 mg/kg Ds

Anthraceen <0.010 mg/kg Ds

Benzo(a)pyreen 0.011 mg/kg Ds

Fluorantheen 0.030 mg/kg Ds

Naftaleen <0.010 mg/kg Ds

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0.015 mg/kg Ds

Som PAK (VROM) 0.096 mg/kg Ds - N 1.5 20.8 40

Fractie < 2 µm 3.6 % Ds

PCB 28 <0.0020 mg/kg Ds

PCB 52 <0.0020 mg/kg Ds

PCB 101 <0.0020 mg/kg Ds

PCB 118 <0.0020 mg/kg Ds

PCB 138 <0.0020 mg/kg Ds

PCB 153 <0.0020 mg/kg Ds

PCB 180 <0.0020 mg/kg Ds

Som PCB (7 Ballschmiter) n.a. mg/kg Ds - N 0.0054 0.14 0.27

Som PAK (VROM) (Factor 0,7) 0.12 mg/kg Ds - N 1.5 20.8 40

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) 0.0098 mg/kg Ds * N 0.0054 0.14 0.27

Toetsing Verklaring symbolen

<< Geen achtergrondwaarde (AW)

>> Geen interventiewaarde (IW)

- Resultaat <= Achtergrondwaarde

* Achtergrondwaarde < Resultaat <= Tussenwaarde

** Tussenwaarde < Resultaat <= Interventiewaarde

*** Resultaat > Interventiewaarde

Ik ga ermee accoord dat AL-WEST dit evaluatie-programma alleen voor mijn eigen gebruik ter beschikking stelt en dat de
gegevens en uitkomsten op geen enkele wijze rapporten of toetsingen van of door AL-WEST inhouden. Ik ga er ook mee accoord
dat AL-WEST geen enkele aansprakelijkheid treft voor de geproduceeerde resultaten - tenzij er sprake is van grove nalatigheid.
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AL-West B.V.
Handelsk.39, NL-7417 DE Deventer

Tel.: +31 (0)570 699765

Fax: 0031/570699666 , eMail: info@al-west.nl

RAPPORTAGE

Laboratorium : AL-West B.V., Handelsk.39, NL-7417 DE Deventer

Matrix : Vaste stoffen

Projectnaam : 2832bo0309

Datum binnenkomst : 04.08.2009

Rapp.datum : 10.08.2009

CRM : AL-West B.V. Ir. Hans Vissers, Tel. 0570/699479

OpdrachtNr : 145251

AnalyseNr : 822769

Monsteromschrijving : Mix (GM1.2+GM1.3+GM3.2+GM3.3+GM3.4+GM10.2+GM10.3)

Monsterdatum : 04.08.2009

SubMatrix : Bodem / Eluaat

Versie : 1

Humus(%) : 0.9

Lutum(%) : 2.0

Analysepakketten Resultaat Eenheid Toetsing Indicatief A T I

Organische stof 0.9 % Ds

Mengen 7 monsters ++

Voorbehandeling conform AS3000 ++

Koningswater ontsluiting ++

Droge stof (Ds) 88.2 %

IJzer (Fe2O3) <5.0 % Ds

Cadmium (Cd) <0.17 mg/kg Ds - N 0.33 3.75 7.17

Koper (Cu) <5.0 mg/kg Ds - N 18.6 53.5 88.4

Nikkel (Ni) <3.0 mg/kg Ds - N 12 23.2 34.3

Zink (Zn) <17 mg/kg Ds - N 57.4 176 295

Lood (Pb) <13 mg/kg Ds - N 31.1 181 330

Kwik (Hg) <0.05 mg/kg Ds - N 0.1

Barium (Ba) <15 mg/kg Ds - N 49 143 237

Cobalt (Co) 3.2 mg/kg Ds - N 4.27 29.1 54

Molybdeen (Mo) <1.5 mg/kg Ds - N 1.5 95.8 190

Koolwaterstoffractie C10-C40 24 mg/kg Ds - N 38 519 1000

Koolwaterstoffractie C10-C12 <4.0 mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C12-C16 <4.0 mg/kg Ds
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Koolwaterstoffractie C16-C20 <2.0 mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C20-C24 <2.0 mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C24-C28 3.4 mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C28-C32 6.9 mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C32-C36 5.6 mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C36-C40 5.0 mg/kg Ds

Chryseen <0.010 mg/kg Ds

Fenanthreen <0.010 mg/kg Ds

Benzo(a)anthraceen <0.010 mg/kg Ds

Benzo(k)fluorantheen <0.010 mg/kg Ds

Benzo(ghi)peryleen <0.010 mg/kg Ds

Anthraceen <0.010 mg/kg Ds

Benzo(a)pyreen <0.010 mg/kg Ds

Fluorantheen <0.010 mg/kg Ds

Naftaleen <0.010 mg/kg Ds

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen <0.010 mg/kg Ds

Som PAK (VROM) n.a. mg/kg Ds - N 1.5 20.8 40

Fractie < 2 µm 2.0 % Ds

PCB 28 <0.0020 mg/kg Ds

PCB 52 <0.0020 mg/kg Ds

PCB 101 <0.0020 mg/kg Ds

PCB 118 <0.0020 mg/kg Ds

PCB 138 <0.0020 mg/kg Ds

PCB 153 <0.0020 mg/kg Ds

PCB 180 <0.0020 mg/kg Ds

Som PCB (7 Ballschmiter) n.a. mg/kg Ds - N 0.004 0.1 0.2

Som PAK (VROM) (Factor 0,7) 0.070 mg/kg Ds - N 1.5 20.8 40

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) 0.0098 mg/kg Ds * N 0.004 0.1 0.2

Toetsing Verklaring symbolen

<< Geen achtergrondwaarde (AW)

>> Geen interventiewaarde (IW)

- Resultaat <= Achtergrondwaarde

* Achtergrondwaarde < Resultaat <= Tussenwaarde

** Tussenwaarde < Resultaat <= Interventiewaarde

*** Resultaat > Interventiewaarde

Ik ga ermee accoord dat AL-WEST dit evaluatie-programma alleen voor mijn eigen gebruik ter beschikking stelt en dat de
gegevens en uitkomsten op geen enkele wijze rapporten of toetsingen van of door AL-WEST inhouden. Ik ga er ook mee accoord
dat AL-WEST geen enkele aansprakelijkheid treft voor de geproduceeerde resultaten - tenzij er sprake is van grove nalatigheid.
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AL-West B.V.
Handelsk.39, NL-7417 DE Deventer

Tel.: +31 (0)570 699765

Fax: 0031/570699666 , eMail: info@al-west.nl

RAPPORTAGE

Laboratorium : AL-West B.V., Handelsk.39, NL-7417 DE Deventer

Matrix : Vaste stoffen

Projectnaam : 2832bo0309

Datum binnenkomst : 04.08.2009

Rapp.datum : 10.08.2009

CRM : AL-West B.V. Ir. Hans Vissers, Tel. 0570/699479

OpdrachtNr : 145251

AnalyseNr : 822770

Monsteromschrijving : Mix (GM11.2+GM11.3+GM18.2+GM18.3+GM20.2+GM20.3)

Monsterdatum : 04.08.2009

SubMatrix : Bodem / Eluaat

Versie : 1

Humus(%) : 0.1

Lutum(%) : 1.0

Analysepakketten Resultaat Eenheid Toetsing Indicatief A T I

Organische stof <0.1 % Ds

Mengen 6 monsters ++

Voorbehandeling conform AS3000 ++

Koningswater ontsluiting ++

Droge stof (Ds) 87.7 %

IJzer (Fe2O3) <5.0 % Ds

Cadmium (Cd) <0.17 mg/kg Ds - N 0.31 3.54 6.77

Koper (Cu) <5.0 mg/kg Ds - N 17.4 50.1 82.7

Nikkel (Ni) <3.0 mg/kg Ds - N 11 21.2 31.4

Zink (Zn) <17 mg/kg Ds - N 53.2 163 273

Lood (Pb) <13 mg/kg Ds - N 30.1 175 319

Kwik (Hg) <0.05 mg/kg Ds - N 0.1

Barium (Ba) <15 mg/kg Ds - N 42.9 125 208

Cobalt (Co) 2.6 mg/kg Ds - N 3.8 26 48.1

Molybdeen (Mo) <1.5 mg/kg Ds - N 1.5 95.8 190

Koolwaterstoffractie C10-C40 <20 mg/kg Ds - N 38 519 1000

Koolwaterstoffractie C10-C12 <4.0 mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C12-C16 <4.0 mg/kg Ds
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Koolwaterstoffractie C16-C20 <2.0 mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C20-C24 <2.0 mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C24-C28 <2.0 mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C28-C32 <2.0 mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C32-C36 3.9 mg/kg Ds

Koolwaterstoffractie C36-C40 4.1 mg/kg Ds

Chryseen <0.010 mg/kg Ds

Fenanthreen <0.010 mg/kg Ds

Benzo(a)anthraceen <0.010 mg/kg Ds

Benzo(k)fluorantheen <0.010 mg/kg Ds

Benzo(ghi)peryleen <0.010 mg/kg Ds

Anthraceen <0.010 mg/kg Ds

Benzo(a)pyreen <0.010 mg/kg Ds

Fluorantheen <0.010 mg/kg Ds

Naftaleen <0.010 mg/kg Ds

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen <0.010 mg/kg Ds

Som PAK (VROM) n.a. mg/kg Ds - N 1.5 20.8 40

Fractie < 2 µm <1.0 % Ds

PCB 28 <0.0020 mg/kg Ds

PCB 52 <0.0020 mg/kg Ds

PCB 101 <0.0020 mg/kg Ds

PCB 118 <0.0020 mg/kg Ds

PCB 138 <0.0020 mg/kg Ds

PCB 153 <0.0020 mg/kg Ds

PCB 180 <0.0020 mg/kg Ds

Som PCB (7 Ballschmiter) n.a. mg/kg Ds - N 0.004 0.1 0.2

Som PAK (VROM) (Factor 0,7) 0.070 mg/kg Ds - N 1.5 20.8 40

Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7) 0.0098 mg/kg Ds * N 0.004 0.1 0.2

Toetsing Verklaring symbolen

<< Geen achtergrondwaarde (AW)

>> Geen interventiewaarde (IW)

- Resultaat <= Achtergrondwaarde

* Achtergrondwaarde < Resultaat <= Tussenwaarde

** Tussenwaarde < Resultaat <= Interventiewaarde

*** Resultaat > Interventiewaarde

Ik ga ermee accoord dat AL-WEST dit evaluatie-programma alleen voor mijn eigen gebruik ter beschikking stelt en dat de
gegevens en uitkomsten op geen enkele wijze rapporten of toetsingen van of door AL-WEST inhouden. Ik ga er ook mee accoord
dat AL-WEST geen enkele aansprakelijkheid treft voor de geproduceeerde resultaten - tenzij er sprake is van grove nalatigheid.
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AL-West B.V.
Handelsk.39, NL-7417 DE Deventer

Tel.: +31 (0)570 699765

Fax: 0031/570699666 , eMail: info@al-west.nl

RAPPORTAGE

Laboratorium : AL-West B.V., Handelsk.39, NL-7417 DE Deventer

Matrix : Water

Projectnaam : 2832bo0309

Datum binnenkomst : 04.08.2009

Rapp.datum : 10.08.2009

CRM : AL-West B.V. Ir. Hans Vissers, Tel. 0570/699479

OpdrachtNr : 145110

AnalyseNr : 821821

Monsteromschrijving : PB 1

Monsterdatum : 03.08.2009

SubMatrix : Water

Versie : 1

Water Diep/Ondiep : ondiep

Analysepakketten Resultaat Eenheid Toetsing Indicatief S T I

Kwik (Hg) <0.05 µg/l - N 0.05 0.18 0.3

Cadmium (Cd) <0.80 µg/l - N 0.4 3.2 6

Koper (Cu) 23 µg/l * N 15 45 75

Lood (Pb) <10 µg/l - N 15 45 75

Nikkel (Ni) 12 µg/l - N 15 45 75

Zink (Zn) <20 µg/l - N 65 433 800

Barium (Ba) 41 µg/l - N 50 338 625

Cobalt (Co) <5.0 µg/l - N 20 60 100

Molybdeen (Mo) <3.0 µg/l - N 5 153 300

Dichloormethaan <0.20 µg/l - N 0.01 500 1000

Tribroommethaan (bromoform) <0.60 µg/l < < N 630

Benzeen <0.20 µg/l - N 0.2 15.1 30

Trichloormethaan (Chloroform) <0.60 µg/l - N 6 203 400

Tolueen <0.30 µg/l - N 7 504 1000

Tetrachloormethaan (Tetra) <0.10 µg/l - N 0.01 5.01 10

Ethylbenzeen <0.30 µg/l - N 4 77 150

1,1-Dichloorethaan <0.60 µg/l - N 7 454 900

m,p-Xyleen <0.20 µg/l
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o-Xyleen <0.10 µg/l

1,2-Dichloorethaan <0.60 µg/l - N 7 204 400

Som Xylenen n.a. µg/l - N 0.2 35.1 70

Som Xylenen (Factor 0,7) 0.21 µg/l * N 0.2 35.1 70

Naftaleen 0.078 µg/l * N 0.01 35 70

Styreen <0.30 µg/l - N 6 153 300

1,1,1-Trichloorethaan <0.10 µg/l - N 0.01 150 300

1,1,2-Trichloorethaan <0.10 µg/l - N 0.01 65 130

Vinylchloride <0.10 µg/l - N 0.01 2.51 5

1,1-Dichlooretheen <0.10 µg/l - N 0.01 5.01 10

Cis-1,2-Dichlooretheen <0.10 µg/l

trans-1,2-Dichlooretheen <0.10 µg/l

Som cis/trans- 1,2-Dichlooretheen n.a. µg/l - N 0.01 10 20

Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) 0.14 µg/l * N 0.01 10 20

Trichlooretheen (Tri) <0.60 µg/l - N 24 262 500

Tetrachlooretheen (Per) <0.10 µg/l - N 0.01 20 40

1,1-Dichloorpropaan <0.30 µg/l

1,2-Dichloorpropaan <0.30 µg/l

1,3-Dichloorpropaan <0.30 µg/l

Som Dichloorpropanen n.a. µg/l - N 0.8 40.4 80

Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) 0.63 µg/l - N 0.8 40.4 80

Koolwaterstoffractie C10-C40 <100 µg/l - N 50 325 600

Koolwaterstoffractie C10-C12 <20 µg/l

Koolwaterstoffractie C12-C16 <20 µg/l

Koolwaterstoffractie C16-C20 <10 µg/l

Koolwaterstoffractie C20-C24 <10 µg/l

Koolwaterstoffractie C24-C28 <10 µg/l

Koolwaterstoffractie C28-C32 <10 µg/l

Koolwaterstoffractie C32-C36 <10 µg/l

Koolwaterstoffractie C36-C40 <10 µg/l

Toetsing Verklaring symbolen

<< Geen streefwaarde (SW)

>> Geen grenswaarde (IW)

- Resultaat <= Achtergrondwaarde

* Streefwaarde < Resultaat <= Tussenwaarde

** Tussenwaarde < Resultaat <= Interventiewaarde

*** Resultaat > Interventiewaarde

Ik ga ermee accoord dat AL-WEST dit evaluatie-programma alleen voor mijn eigen gebruik ter beschikking stelt en dat de
gegevens en uitkomsten op geen enkele wijze rapporten of toetsingen van of door AL-WEST inhouden. Ik ga er ook mee accoord
dat AL-WEST geen enkele aansprakelijkheid treft voor de geproduceeerde resultaten - tenzij er sprake is van grove nalatigheid.
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AL-West B.V.
Handelsk.39, NL-7417 DE Deventer

Tel.: +31 (0)570 699765

Fax: 0031/570699666 , eMail: info@al-west.nl

RAPPORTAGE

Laboratorium : AL-West B.V., Handelsk.39, NL-7417 DE Deventer

Matrix : Water

Projectnaam : 2832bo0309

Datum binnenkomst : 04.08.2009

Rapp.datum : 10.08.2009

CRM : AL-West B.V. Ir. Hans Vissers, Tel. 0570/699479

OpdrachtNr : 145110

AnalyseNr : 821822

Monsteromschrijving : PB 2

Monsterdatum : 03.08.2009

SubMatrix : Water

Versie : 1

Water Diep/Ondiep : ondiep

Analysepakketten Resultaat Eenheid Toetsing Indicatief S T I

Kwik (Hg) <0.05 µg/l - N 0.05 0.18 0.3

Cadmium (Cd) <0.80 µg/l - N 0.4 3.2 6

Koper (Cu) 7.8 µg/l - N 15 45 75

Lood (Pb) <10 µg/l - N 15 45 75

Nikkel (Ni) 25 µg/l * N 15 45 75

Zink (Zn) 97 µg/l * N 65 433 800

Barium (Ba) 300 µg/l * N 50 338 625

Cobalt (Co) 33 µg/l * N 20 60 100

Molybdeen (Mo) <3.0 µg/l - N 5 153 300

Dichloormethaan <0.20 µg/l - N 0.01 500 1000

Tribroommethaan (bromoform) <0.60 µg/l < < N 630

Benzeen <0.20 µg/l - N 0.2 15.1 30

Trichloormethaan (Chloroform) <0.60 µg/l - N 6 203 400

Tolueen <0.30 µg/l - N 7 504 1000

Tetrachloormethaan (Tetra) <0.10 µg/l - N 0.01 5.01 10

Ethylbenzeen <0.30 µg/l - N 4 77 150

1,1-Dichloorethaan <0.60 µg/l - N 7 454 900

m,p-Xyleen <0.20 µg/l
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o-Xyleen <0.10 µg/l

1,2-Dichloorethaan <0.60 µg/l - N 7 204 400

Som Xylenen n.a. µg/l - N 0.2 35.1 70

Som Xylenen (Factor 0,7) 0.21 µg/l * N 0.2 35.1 70

Naftaleen <0.050 µg/l - N 0.01 35 70

Styreen 0.34 µg/l - N 6 153 300

1,1,1-Trichloorethaan <0.10 µg/l - N 0.01 150 300

1,1,2-Trichloorethaan <0.10 µg/l - N 0.01 65 130

Vinylchloride <0.10 µg/l - N 0.01 2.51 5

1,1-Dichlooretheen <0.10 µg/l - N 0.01 5.01 10

Cis-1,2-Dichlooretheen <0.10 µg/l

trans-1,2-Dichlooretheen <0.10 µg/l

Som cis/trans- 1,2-Dichlooretheen n.a. µg/l - N 0.01 10 20

Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) 0.14 µg/l * N 0.01 10 20

Trichlooretheen (Tri) <0.60 µg/l - N 24 262 500

Tetrachlooretheen (Per) <0.10 µg/l - N 0.01 20 40

1,1-Dichloorpropaan <0.30 µg/l

1,2-Dichloorpropaan <0.30 µg/l

1,3-Dichloorpropaan <0.30 µg/l

Som Dichloorpropanen n.a. µg/l - N 0.8 40.4 80

Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) 0.63 µg/l - N 0.8 40.4 80

Koolwaterstoffractie C10-C40 <100 µg/l - N 50 325 600

Koolwaterstoffractie C10-C12 <20 µg/l

Koolwaterstoffractie C12-C16 <20 µg/l

Koolwaterstoffractie C16-C20 <10 µg/l

Koolwaterstoffractie C20-C24 <10 µg/l

Koolwaterstoffractie C24-C28 <10 µg/l

Koolwaterstoffractie C28-C32 <10 µg/l

Koolwaterstoffractie C32-C36 <10 µg/l

Koolwaterstoffractie C36-C40 <10 µg/l

Toetsing Verklaring symbolen

<< Geen streefwaarde (SW)

>> Geen grenswaarde (IW)

- Resultaat <= Achtergrondwaarde

* Streefwaarde < Resultaat <= Tussenwaarde

** Tussenwaarde < Resultaat <= Interventiewaarde

*** Resultaat > Interventiewaarde

Ik ga ermee accoord dat AL-WEST dit evaluatie-programma alleen voor mijn eigen gebruik ter beschikking stelt en dat de
gegevens en uitkomsten op geen enkele wijze rapporten of toetsingen van of door AL-WEST inhouden. Ik ga er ook mee accoord
dat AL-WEST geen enkele aansprakelijkheid treft voor de geproduceeerde resultaten - tenzij er sprake is van grove nalatigheid.
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1. Inleiding 
 

1.1 Algemeen 

 

BV Landgoed de Princepeel is voornemens haar bedrijf aan De Steeg 4 te Reek uit te breiden ten 

behoeve van de huisvesting van varkens. 

 

Voor de uitbreiding van het varkensbedrijf is een vergroting van het agrarisch bouwblok 

noodzakelijk. Om de vergroting van het agrarisch bouwblok mogelijk te maken wordt een 

bestemmingsplan opgesteld. Ter voorbereiding van het plan is door Agron Advies een 

waterparagraaf opgesteld. 

 

De waterparagraaf is een verplicht onderdeel van een ruimtelijk plan of besluit en beschrijft de 

uitwerking hiervan op het watersysteem en geeft aan welke eisen het watersystemen aan het 

besluit of plan oplegt. De waterparagraaf is de plek waar, naast een beschrijving van de 

waterhuishoudkundige consequenties van het plan of besluit, het wateradvies en de gemeente 

afwegingen expliciet en toetsbaar een plaats krijgen. 

 

1.2 Ligging planlocatie 

 

De planlocatie is gelegen aan De Steeg in het buitengebied van de gemeente Landerd op circa 

390 meter van de kern van Reek na uitbreiding van het bedrijf, zie figuur 1. 

 

Binnen de planlocatie is reeds bebouwing aanwezig in de vorm van varkensstallen en een 

mestsilo. De gronden waar de nieuw op te richten stallen worden gerealiseerd zijn momenteel in 

gebruik als weiland. 
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Figuur 1: ligging planlocatie 

planlocatie 
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2. Omschrijving plan 
 

Het plan bestaat uit de uitbreiding van het varkensbedrijf gelegen op het perceel aan De Steeg 4 

te Reek. BV Landgoed de Princepeel exploiteert reeds binnen de bestemming “ Agrarisch 

bedrijfsdoeleinden-A” een varkensbedrijf. 

 

Het voornemen bestaat uit het uitbreiding van het bedrijf door het oprichten van twee nieuwe 

stallen en het verlengen van een bestaande stal. Figuur 2 geeft een weergave van de bestaande 

bebouwing en de nieuw op te richten bebouwing. 

 

Onderstaand wordt een beschrijving gegeven van de nieuw op te richten gebouwen: 

- Verlenging bestaande varkensstal. Het nieuw op te richten deel heeft een oppervlak van 

362 m2 en het nieuw te realiseren luchtkanaal heeft een oppervlak van 71 m2; 

- Nieuw op te richten kraamzeugenstal. Deze stal heeft een oppervlak van 1667 m2. 

- Nieuw op te richten vleesvarkensstal. Deze stal heeft een oppervlak van 5261 m2. De 

vleesvarkensstal bestaat uit twee bouwlagen en komt 2,5 meter diep te liggen. Aan de 

achterzijde van dit gebouw wordt een gecombineerd luchtwassysteem opgesteld voor de 

behandeling van de stallucht. Dit systeem heeft een afmeting van ca. 46,5 x 3,3 meter. 
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Figuur 2: situering bestaande en nieuw op te richten bebouwing 
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3. Huidige situatie 
 

3.1 Bodemopbouw en -type 

 

De geologische opbouw van de ondergrond is van grote invloed op het grondwatersysteem. 

Ruimtelijke variaties in dikte en samenstelling van geologische lagen bepalen de afwisseling 

tussen watervoerende pakketten en scheidende lagen. Deze afwisseling heeft grote invloed op de 

doorwerking van ingrepen in het watersysteem, zoals grondwateronttrekkingen, uitspoeling van 

verontreinigingen en uitstraling van vernattingsmaatregelen.  

 

De geohydrologische situatie kan als volgt wordt omschreven, zie tabel 11. 

 

Tabel 1: geo(hydro)logische bodemopbouw 

Diepte [m+NAP] Geologische omschrijving samenstelling 

+10 tot +5 Deklaag 

Nuenen groep, Holoceen 

zand 

+5 tot -47,5 Eerste watervoerend pakket 

Formaties van Kreftenheye, Veghel, Tegelen 

en ten dele Eindhoven 

Matig tot zeer grove grindrijke 

zanden met plaatselijk een 

kleilaag 

-47,5 en lager Slecht doorlatende basis Keizelooliet formatie 

en Marien Piloceen 

Fijne slin- en kleihoudende 

zanden 

 

De freatische grondwaterspiegel bevindt zich volgens de grondwaterkaart op een diepte van 7 

meter boven NAP. De regionale grondwaterstroming van het freatische grondwater is overwegend 

noordelijk gericht. 

 

Figuur 4 geeft informatie weer over het bodemtype in de omgeving van De Steeg. 

. 

                                                      
1 Verkennend bodemonderzoek voor de locatie De Steeg 4 Reek, G&O consult, augustus 2009 
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Figuur 3: bodemtype omgeving De Steeg 

 

3.2 Waterdoelen in de omgeving 

 

De locatie aan De Steeg 4 is gelegen in het stroomgebied van het Waterschap Aa en Maas. De 

locatie is gelegen in een zoekgebied voor rivierverrruiming, zie figuur 4. In de Interimstructuurvisie 

en het ontwerp Waterplan van de provincie is de locatie aan De Steeg gelegen in een gebied 

aangeduid als “Lange termijn reservering winterbed”, zie figuur 5.  

 

Deze aanduiding is overgenomen uit het advies Integrale Verkenning Maas-2 (2006) opgesteld 

door Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Bekeken is hoe gevolgen kunnen worden beperkt als 

een overstroming dreigt. Een van de mogelijkheden is het aanwijzen van noodoverloopgebieden. 

Voor de Maas is de Beersche Overlaat in het onderzoek als mogelijk overloopgebied aangewezen. 

De inrichting aan De Steeg is gelegen binnen de Beersche Overlaat. In 2006 zou het kabinet een 

Rampenbeheersingsstrategie Overstromingen Rijn en Maas (RBSO) vaststellen waarin duidelijk 

zou worden of de Beersche Overlaat als overloopgebied wordt aangemerkt. In 2006 en 2007 zijn 

verschillende onderzoeken uitgevoerd en rapportages opgesteld waarbij de investeringskosten in 

kaart zijn gebracht om zo te bepalen of het rendabel is om de Beersche Overlaat als 

overloopgebied aan te wijzen (zoals Syntheserapport onderzoekprogramma 

Rampenbeheeringsstrategie Overstromingen Rijn en Maas van 25 april 2006). 10 november 

2007 heeft het kabinet het standpunt hierover ingenomen (Kabinetsstandpunt Rampenbeersing 

Overstromingen). Besloten is dat een beginselkeuze of investeringsbeslissing op dit punt niet 

genomen kan worden. Vervolgens zijn verkenningen en onderzoeken uitgevoerd welke in 2008 

hebben uitgemond in een nota over Waterveiligheid. Besluiten over onder meer de ruimtelijke 

planlocatie 
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reservering van het noodoverloopgebied Beersche Overlaat zouden in dit kader meegenomen 

worden. 

 

 

Figuur 4: waterdoelen omgeving De Steeg 

  

In juni 2008 is het synthesedocument “Waterveiligheid 21e eeuw” gepubliceerd, dat onder 

andere de verschillende beleidskeuzes beschrijft die zijn gemaakt. Wat betreft de Beersche 

Overlaat is de volgende keuze gemaakt: “Er lijkt geen reden te zijn om de ruimtelijke reservering 

van de Beersche Overlaat als noodoverloopgebied (van kracht tot 2011) te verlengen”. Een van 

de argumenten hiervoor is dat de technische invulling van de maatregel te onzeker is en de 

afgelopen jaren is gebleken dat de opvattingen over het op voorhand aanwijzen van 

noodoverloopgebieden aanzienlijk zijn veranderd waardoor het niet mogelijk is gebleken om tot 

een gedegen aanpak te komen. 

De ontwerp beleidsnota Waterveiligheid is 18-12-2008 vastgesteld, in deze nota wordt 

beschreven dat het kabinet heeft besloten om niet over te gaan tot inrichting van de Beersche 

Overlaat als noodoverloopgebied.  

 

De aanduiding van Lange termijn reservering winterbed binnen het gebied waar de inrichting aan 

De Steeg 4 te Reek is gelegen hoeft dan ook geen belemmering te geven voor de voorgenomen 

uitbreidingsplannen De Steeg Reek BV. 
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Figuur 5: uitsnede kaart Interimstructuurvisie provincie Noord-Brabant 

 

3.3 Grondwater 

 

Via de wateratlas van provincie Noord-Brabant zijn gegevens opgevraagd over de 

grondwaterstand bij de onderzoekslocatie. Uit gegevens is gebleken dat de gemiddelde hoogste 

waterstand zich rond de 60-120 cm onder het maaiveld bevindt en de gemiddelde laagste 

grondwaterstand rond 140-200 centimeter onder het maaiveld. 

Uit gegevens van de Wateratlas atlas Provincie Noord Brabant is van de kaartsnede “ huidige 

kwel en infiltratie” te herleiden dat ter plaatse sprake kan zijn van kwel. 

 

3.4 Oppervlaktewater 

 

Het oppervlaktewater va n het onderzoeksgebied ligt in het deelstroomgebied Hertogswetering. In 

nabijheid van het onderzoeksgebied stroomt de Hertogswetering, zie figuur 6. 

 

Aan de oost- en westzijde van het perceel is tevens een kavelsloot gelegen, zie figuur 6. 

bedrijfslocatie 
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Figuur 6: ligging sloten en waterlopen 

  

bedrijfslocatie 
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4. Afvoer hemelwater 
 

4.1 Beleid waterschap Aa en Maas 

 

Het beleid van waterschap Aa en Maas is er op gericht om bij nieuwbouw geen vermenging te 

laten optreden van schoon en vuil water en hanteert zij de trits hergebruik - infiltratie - bufferen - 

afvoer als zijnde gewenst.  

 

4.2 Hydrologisch neutraal bouwen 

 

Hydrologisch neutraal bouwen betekent dat het schone hemelwater afkomstig van daken en 

erfverharding op het perceel moet worden verwerkt door middel van infiltratie of waterberging. 

Gezorgd moet worden dat voldoende buffercapaciteit aanwezig is. De oorspronkelijke landelijke 

afvoer mag niet overschreden worden bij een bui die eens in de 10 jaar voorkomt (T=10). 

 

Infiltreren en afvoeren via sloten 

Hemelwater afkomstig van het erf, de daken en de spoelplaats wordt direct op het eigen terrein 

geïnfiltreerd. Om problemen te voorkomen tijdens hevige buien, wordt aan een zijde van de stal 

een zaksloot gecreëerd en op een locatie een infiltratievijver. 

 

De hemelwaterafvoer van de stallen en verharding (oppervlakte 9.610 m²) zal door middel van de 

zaksloten en een infiltratievijver in de bodem worden geïnfiltreerd. De sloten dienen samen een 

opslagcapaciteit te hebben van 489 m³. Hierbij is aangenomen dat bij een bui die 1 maal per 10 

jaar voorkomt, 50 mm neerslag valt. Bij de dimensionering van de voorziening dient rekening 

gehouden te worden met een maximale diepgang van 60 cm gezien de GHG ter plaatse2. De 

berekening is uitgevoerd door het Waterschap Aa en Maas, zie bijlage 1. 

 

De zaksloot en de vijver hebben in totaal een oppervlak van 814 m². Voor de situering van de 

vijver en sloot wordt verwezen naar bijlage 2. 

 

De zaksloot en infiltratievijver krijgen een overloop op de naastliggende sloot. De overloop 

fungeert als uitstroomvoorziening indien water niet kan infiltreren. De uitstroomcapaciteit wordt 

beperkt tot 1,1 m³ per uur. 

 

Bij de aanleg van de sloot wordt rekening gehouden dat deze goed bereikbaar blijven voor maai- 

en veegwerkzaamheden. Door de sloot regelmatig te onderhouden, blijft de infiltratie in de bodem 

gegarandeerd. 

  

Het gebruik van niet uitlogende materialen is conform het advies van de Dubo-richtlijn (Duurzaam 

Bouwen). In het Lozingenbesluit Bodembescherming staat dat niet verontreinigd hemelwater in 

principe in de bodem geïnfiltreerd kan worden of afgevoerd kan worden naar het 

oppervlaktewater, ook als dat in contact is geweest met oppervlakken als daken. Bij de bouw zal 

geen gebruik gemaakt van onbehandelde uitlogende materialen zoals koper, zink en lood, 

teerhoudende dakbedekking (PAK’s) en van met verontreinigde stoffen verduurzaamd hout. 

Doordat het hemelwater niet vervuild is, is het geen probleem om het hemelwater te laten 

infiltreren. 

                                                      
2 Berekening Waterschap Aa en Maas, Toetsinstrumentarium Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen 
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Lozen op het riool 

In de huidige situatie wordt het hemelwater ook niet op het riool wordt afgevoerd en het is 

uitgesloten dat het water na realisatie van voorliggend project op het riool geloosd wordt. Het 

water van de stallen komt via het dak, dakgoten en regenpijpen uit in leidingen die het water 

transporteren naar de aan te leggen infiltratievijver en zaksloot, 

 

4.3 Conclusie 

 

Door de aanwezige watergangen op de locatie van waaruit het water in de huidige situatie 

vertraagd wordt afgevoerd naar andere watergangen zijn geen extra compenserende maatregelen 

noodzakelijk. Het hemelwater zal niet worden afgevoerd via het riool, maar ter plaatse worden 

geïnfiltreerd en afgevoerd worden naar op het perceel aanwezige watergangen. 

Waterverontreiniging wordt voorkomen.
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Bijlage 1 Berekening Waterschap Aa en Maas 
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ontwikkelen

De waterschappen Aa &

Maas en De Dommel willen

met deze berekening in 

een vroeg stadium de 

betrokkenen adviseren 

over de eisen die de 

waterschappen stellen 

ten aanzien van 

hydrologisch neutraal 

ontwikkelen. 

Het berekende wateradvies

is richtinggevend. Aan de

berekening kunnen geen

rechten worden ontleend.

Contactpersoon

R. van Mol

Tel: 073-61 566 66
Fax: 073-61 566 00
http://www.aaenmaas.nl

Waterschap
Aa en Maas

Postbus 5049 

Pettelaarpark 70 

5216 PP 's-Hertogenbosch 

Algemeen

Naam project: Steeg 4

Contactpersoon initiatiefnemer: J. van den Berg 

Datum: 25-09-2009

Bruto oppervlak projectgebied

Bestaand verhard oppervlak

Nieuw totaal verhard oppervlak

Netto te compenseren oppervlak

      Hiervan is type 1 (volledig verhard)

      Hiervan is type 2 (semi-verhard)

Infiltratiepercentage semi-verhard oppervlak

Maaiveldniveau nieuw verhard oppervlak

GHG

Infiltratiesnelheid bodem

0

0

9610

9610

9610

0

50

0.0

-0.6

0.0

m²

m²

m²

m²

m²

m²

%

m + NAP

m + NAP

m/dag

Kenmerken projectgebied

Systeemeisen aan berging in projectgebied

Dimensies voorziening

Lengte voorziening 100.0 m

Talud voorziening (1:x) 0.0  

Maximale peilstijging (in normaal nat jaar) 0.5 m

Maximale peilstijging bij T=10 jaar scenario 0.6 m

Maximale peilstijging bij T=100 jaar scenario 0.7 m

Afvoercoëfficiënten voorziening  

Afvoercoëfficiënt bij T=10 jaar scenario 0.33 l/s/ha

  

Afvoercoëfficiënt bij T=100 jaar scenario 0.66 l/s/ha

Resultaten

Totale benodigde berging in projectgebied
Berging voor infiltratie

Berging bij extreme neerslag T=10 jaar

Berging bij extreme neerslag T=100 jaar

Ontwerp infiltratievoorziening
Ruimtebeslag

Maximale berging in normaal nat jaar

Maximale ledigingstijd in normaal nat jaar

Berging bij extreme neerslag

     T=10 jaar

     T=100 jaar

Ontwerp bergingsvoorziening voor extreme neerslagsituaties

Ruimtebeslag

Berging bij T=10 jaar

Berging bij T=100 jaar

Afvoercapaciteit bij T=10 jaar

Berging 'tussen de stoepranden' 

Berging bij T=100 jaar

0

489

665

0

0

0

 

0

0

814

489

665

1.1

95

m³

m³

m³

m²

m³

uren

 

m³

m³

m²

m³

m³

m³/uur

m³
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Maas en De Dommel willen

met deze berekening in 

een vroeg stadium de 

betrokkenen adviseren 

over de eisen die de 

waterschappen stellen 

ten aanzien van 

hydrologisch neutraal 

ontwikkelen. 

Het berekende wateradvies

is richtinggevend. Aan de

berekening kunnen geen

rechten worden ontleend.

Contactpersoon

R. van Mol

Tel: 073-61 566 66
Fax: 073-61 566 00
http://www.aaenmaas.nl

Waterschap
Aa en Maas

Postbus 5049 

Pettelaarpark 70 

5216 PP 's-Hertogenbosch 

Toelichting

Neerslag die valt op verhard oppervlak wordt sneller naar het oppervlaktewater 

afgevoerd dan neerslag die op onverhard oppervlak valt. In het geval dat er 

verharding wordt aangelegd op een locatie waar eerst geen verharding aanwezig 

was, is er dus sprake van een versnelde lozing naar het oppervlaktewater. Dit 

heeft gevolgen voor de aanvulling van het grondwater en de afvoer uit het 

projectgebied bij neerslagsituaties. Deze gevolgen dienen gecompenseerd te 

worden door infiltratie en berging in het projectgebied.

Opmerkingen

<geen>





 
  Milieueffectrapportage 

De Steeg 4, Reek 
 

Bijlage 8 Cultuurhistorische- en archeologische waarden
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Essentietabel Natura 2000-gebied 142. Sint Jansberg 

         

           Kernopgaven 

          

 

Opgave landschappelijke samenhang en 
interne compleetheid (Hogere 
zandgronden) 

Vergroten van interne samenhang van gebieden door herstel van evenwichtige verdeling van open en gesloten met 
meer geleidelijke overgangen van zandverstuivingen, heide, vennen, graslanden en bos. Versterken van het ruimtelijk 
netwerk van bos, heide- of stuifzandgebieden, waarbij tussenliggende gebieden gebruikt kunnen worden als 
stapstenen, met name voor soorten als reptielen en vlinders. Versterken van overgangen van droge naar natte 
gebieden, zoals beekdalen en herstel van vennen op landschapsschaal. 

           6.13 Oude eikenbossen Behoud areaal oude eikenbossen (H9190, m.n. strubbebossen) en verbeteren kwaliteit, ook als habitat voor vliegend 
hert H1083. 

           Instandhoudingsdoelstellingen 

             SVI 
Landelijk 

Doelst. 
Opp.vl. 

Doelst. 
Kwal. 

Doelst. 
Pop. 

Draagkracht 
aantal 
vogels 

Draagkracht 
aantal 
paren 

Kernopgaven 

Habitattypen                   

H7210 *Galigaanmoerassen - = =             

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst - = >             

H9190 Oude eikenbossen - = >       6.13     

H91E0C *Vochtige alluviale bossen 
(beekbegeleidende bossen) 

- = >             

Habitatsoorten                   

H1016 Zeggekorfslak -- = = =           

H1083 Vliegend hert - > > >     6.13     

           

          

deze tabel is gebaseerd 
op het ontwerp-

aanwijzingsbesluit 

Legenda 

          W Kernopgave met wateropgave 

         % Sense of urgency: beheeropgave 

         % Sense of urgency opgave m.b.t. watercondities 

        SVI landelijk Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig) 

     = Behoudsdoelstelling 

          > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

          =(<) Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering 

        



Essentietabel Natura 2000-gebied 069. Bruuk 

         

           Kernopgaven 

          

 

Opgave landschappelijke samenhang en 
interne compleetheid (Beekdalen) 

Versterken van de functionele samenhang van de Natura 2000 gebieden met hun omgeving ten behoeve van 
duurzame instandhouding en ter vergroting van de algemene biodiversiteit. Onder andere door herstel natuurlijke 

waterstromen en –standen, zowel grondwater als oppervlaktewater van goede kwaliteit, en op termijn herstel van 
overstromingsdynamiek. Binnen de Natura 2000 gebieden herstel van gradiënten en mozaïeken van verschillende 
onderdelen met name t.b.v. kalkmoerassen, blauwgraslanden en vochtige alluviale bossen. 

5.05 Schraalgraslanden Herstel kwaliteit en uitbreiding areaal van heischrale graslanden *H6230 en blauwgraslanden H6410. 

           Instandhoudingsdoelstellingen 

             SVI 
Landelijk 

Doelst. 
Opp.vl. 

Doelst. 
Kwal. 

Doelst. 
Pop. 

Draagkracht 
aantal 
vogels 

Draagkracht 
aantal 
paren 

Kernopgaven 

Habitattypen                   

H6230 *Heischrale graslanden -- > >       5.05,W     

H6410 Blauwgraslanden -- > >             

H7230 Kalkmoerassen -- > >       5.05,W     

           

          

deze tabel is gebaseerd 
op het ontwerp-

aanwijzingsbesluit 

Legenda 

          W Kernopgave met wateropgave 

         % Sense of urgency: beheeropgave 

         % Sense of urgency opgave m.b.t. watercondities 

        SVI landelijk Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig) 

     = Behoudsdoelstelling 

          > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

          =(<) Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering 

        

  



Essentietabel Natura 2000-gebied 068. Uiterwaarden Waal 

         

           Kernopgaven 

          

 

Opgave landschappelijke samenhang en 
interne compleetheid (Rivierengebied) 

Versterken van landschappelijke samenhang binnen het rivierengebied en met omgeving door herstel van ecologische 
relaties tussen binnendijkse en buitendijkse gebieden. Verbinden van leefgebieden van amfibieën, leefgebieden van 
vissen, met bossen binnendijks, met moerassystemen op de Natte As, met hogere zandgronden en beeksystemen. 
Verder behoud van huidige slaapplaatsen en foerageergebieden vogels in komgronden, behoud en herstel binnen 
uiterwaarden van afwisseling tussen grootschalige én open gebieden met kleinschalige én half open gebieden. Herstel 
van evenwichtige verdeling met laaggelegen uiterwaarden (rietmoerassen en vochtige alluviale bossen) met 
hooggelegen uiterwaarden (met droge hardhoutooibossen) met nevengeulen en met diepe plassen bijvoorkeur door 

herstel van erosie en sedimentatieprocessen, herstel van rivierdelta’ s én zoetwatergetijdegebied met voldoende 
doorstroming en overstromingsdynamiek én met doorgaande verbinding naar Europese achterland voor trekvissen. 

           3.04 Rivieroevers met pioniervegetaties Behoud en uitbreiding van slikkige rivieroevers H3270 én grindbanken met pioniervegetaties. 

3.07 Vochtige alluviale bossen Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen en essen-iepenbossen) *H91E0_A en *H91E0_B uitbreiden mede ten 
behoeve van bever H1337. 

3.12 Plas-dras situaties Behoud en uitbreiding areaal van plas-dras situaties en ondiep water voor eenden, kwartelkoning A122, porseleinhoen 
A119 en steltlopers. 

3.13 Droge graslanden Kwaliteitsverbetering en uitbreiding van stroomdalgraslanden *H6120, glanshaver- en vossestaarthooilanden 
(glanshaver) H6510_A. 

           Instandhoudingsdoelstellingen 

             SVI 
Landelijk 

Doelst. 
Opp.vl. 

Doelst. 
Kwal. 

Doelst. 
Pop. 

Draagkracht 
aantal 
vogels 

Draagkracht 
aantal 
paren 

Kernopgaven 

Habitattypen                   

H3270 Slikkige rivieroevers - = >       3.13,%     

H3270 Slikkige rivieroevers - > >       3.04,W     

H6120 *Stroomdalgraslanden -- = >       3.13,%     

H6120 *Stroomdalgraslanden -- > >       3.04,W     

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 
(glanshaver) 

- > >       3.07,W     

H91E0A *Vochtige alluviale bossen 
(zachthoutooibossen) 

- > >       3.13,%     

H91E0A *Vochtige alluviale bossen 
(zachthoutooibossen) 

- = >       3.07,W     

  



    SVI 
Landelijk 

Doelst. 
Opp.vl. 

Doelst. 
Kwal. 

Doelst. 
Pop. 

Draagkracht 
aantal 
vogels 

Draagkracht 
aantal 
paren 

Kernopgaven 

Habitatsoorten                   

H1095 Zeeprik - > > >           

H1095 Zeeprik - > > >           

H1099 Rivierprik - > > >           

H1099 Rivierprik - > > >           

H1102 Elft -- = = >           

H1102 Elft -- = = >           

H1106 Zalm -- = = >           

H1106 Zalm -- = = >           

H1145 Grote modderkruiper - = = =           

H1145 Grote modderkruiper - = = =           

H1166 Kamsalamander - > > >           

H1166 Kamsalamander - > > =           

H1337 Bever - = = >     3.07,W     

Broedvogels                   

A119 Porseleinhoen -- > >     10       

A122 Kwartelkoning - > >     30       

A197 Zwarte Stern -- > >     20       

Niet-broedvogels                   

A005 Fuut - = =   90         

A017 Aalscholver + = =   260         

A037 Kleine Zwaan - = =   9   3.10     

A041 Kolgans + = (<) =   5500   3.10     

A043 Grauwe Gans + = (<) =   2400   3.10     

A045 Brandgans + = =   610   3.10     

A050 Smient + = (<) =   4700   3.10     

A051 Krakeend + = =   50   3.12,W     

A054 Pijlstaart - = =   30   3.12,W     

A056 Slobeend + = =   90   3.12,W     

A059 Tafeleend -- = =   190   3.12,W     

A061 Kuifeend - = =   530   3.12,W     



A068 Nonnetje - = =   6   3.12,W     

A125 Meerkoet - = =   780         

A142 Kievit - = =   790         

A156 Grutto -- = =   70         

A160 Wulp + = =   160         

           

          

deze tabel is gebaseerd op 
het ontwerp-

aanwijzingsbesluit 

Legenda 

          W Kernopgave met wateropgave 

         % Sense of urgency: beheeropgave 

         % Sense of urgency opgave m.b.t. watercondities 

        SVI landelijk Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig) 

     = Behoudsdoelstelling 

          > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

          =(<) Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering 

        

  



Essentietabel Natura 2000-gebied 067. Gelderse Poort 

         

           Kernopgaven 

          

 

Opgave landschappelijke samenhang en 
interne compleetheid (Rivierengebied) 

Versterken van landschappelijke samenhang binnen het rivierengebied en met omgeving door herstel van ecologische 
relaties tussen binnendijkse en buitendijkse gebieden. Verbinden van leefgebieden van amfibieën, leefgebieden van 
vissen, met bossen binnendijks, met moerassystemen op de Natte As, met hogere zandgronden en beeksystemen. 
Verder behoud van huidige slaapplaatsen en foerageergebieden vogels in komgronden, behoud en herstel binnen 
uiterwaarden van afwisseling tussen grootschalige én open gebieden met kleinschalige én half open gebieden. Herstel 
van evenwichtige verdeling met laaggelegen uiterwaarden (rietmoerassen en vochtige alluviale bossen) met 
hooggelegen uiterwaarden (met droge hardhoutooibossen) met nevengeulen en met diepe plassen bijvoorkeur door 

herstel van erosie en sedimentatieprocessen, herstel van rivierdelta’ s én zoetwatergetijdegebied met voldoende 
doorstroming en overstromingsdynamiek én met doorgaande verbinding naar Europese achterland voor trekvissen. 

           3.07 Vochtige alluviale bossen Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen en essen-iepenbossen) *H91E0_A en *H91E0_B uitbreiden mede ten 
behoeve van bever H1337. 

3.08 Rietmoeras Kwaliteitsverbetering en uitbreiding rietmoeras met de daarbij behorende broedvogels (roerdomp A021, grote karekiet 
A298), aangevuld met noordse woelmuis *H1340.  

3.13 Droge graslanden Kwaliteitsverbetering en uitbreiding van stroomdalgraslanden *H6120, glanshaver- en vossestaarthooilanden 
(glanshaver) H6510_A. 

           Instandhoudingsdoelstellingen 

             SVI 
Landelijk 

Doelst. 
Opp.vl. 

Doelst. 
Kwal. 

Doelst. 
Pop. 

Draagkracht 
aantal 
vogels 

Draagkracht 
aantal 
paren 

Kernopgaven 

Habitattypen                   

H3150 Meren met krabbenscheer - = >             

H3270 Slikkige rivieroevers - > >             

H6120 *Stroomdalgraslanden -- > >       3.13,%     

H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) + = =             

H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden) - = =             

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 
(glanshaver) 

- > >       3.13,%     

H91E0A *Vochtige alluviale bossen 
(zachthoutooibossen) 

- > >       3.07,W     

H91F0 Droge hardhoutooibossen -- > >             

  



  SVI 
Landelijk 

Doelst. 
Opp.vl. 

Doelst. 
Kwal. 

Doelst. 
Pop. 

Draagkracht 
aantal 
vogels 

Draagkracht 
aantal 
paren 

Kernopgaven   

Habitatsoorten                   

H1095 Zeeprik - > > >           

H1099 Rivierprik - > > >           

H1102 Elft -- = = >           

H1106 Zalm -- = = >           

H1134 Bittervoorn - = = =           

H1145 Grote modderkruiper - > > >           

H1149 Kleine modderkruiper + = = =           

H1163 Rivierdonderpad - = = =           

H1166 Kamsalamander - = = =           

H1318 Meervleermuis - = = =           

H1337 Bever - = = >     3.07,W     

Broedvogels                   

A004 Dodaars + = =     40       

A017 Aalscholver + = =     230       

A021 Roerdomp -- > >     20 3.08,%,%,W     

A022 Woudaapje -- > >     20       

A119 Porseleinhoen -- > >     10       

A122 Kwartelkoning - > >     40       

A197 Zwarte Stern -- > >     150       

A229 IJsvogel + = =     10       

A249 Oeverzwaluw + = =     420       

A272 Blauwborst + = =     80       

A298 Grote karekiet -- > >     40 3.08,%,%,W     

  



 SVI 
Landelijk 

Doelst. 
Opp.vl. 

Doelst. 
Kwal. 

Doelst. 
Pop. 

Draagkracht 
aantal 
vogels 

Draagkracht 
aantal 
paren 

Kernopgaven   

Niet-broedvogels                   

A005 Fuut - = =   180         

A017 Aalscholver + = =   320         

A037 Kleine Zwaan - = =   3   3.10     

A038 Wilde Zwaan - = =   2   3.10     

A041 Kolgans + = (<) =   10600   3.10     

A043 Grauwe Gans + = (<) =   2500   3.10     

A050 Smient + = (<) =   2600   3.10     

A051 Krakeend + = =   140         

A052 Wintertaling - = =   410         

A054 Pijlstaart - = =   40         

A056 Slobeend + = =   170         

A059 Tafeleend -- = =   250         

A068 Nonnetje - = =   10         

A125 Meerkoet - = =   2000         

A142 Kievit - = =   2500         

A156 Grutto -- = =   70         

A160 Wulp + = =   360         

           

          

deze tabel is 
gebaseerd op het 

ontwerp-
aanwijzingsbesluit 

Legenda 

          W Kernopgave met wateropgave 

         % Sense of urgency: beheeropgave 

         % Sense of urgency opgave m.b.t. watercondities 

        SVI landelijk Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig) 

     = Behoudsdoelstelling 

          > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

          =(<) Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering 

        



Essentietabel Natura 2000-gebied 141. Oeffelter Meent 

         

           Kernopgaven 

          

 

Opgave landschappelijke samenhang en 
interne compleetheid (Rivierengebied) 

Versterken van landschappelijke samenhang binnen het rivierengebied en met omgeving door herstel van ecologische 
relaties tussen binnendijkse en buitendijkse gebieden. Verbinden van leefgebieden van amfibieën, leefgebieden van 
vissen, met bossen binnendijks, met moerassystemen op de Natte As, met hogere zandgronden en beeksystemen. 
Verder behoud van huidige slaapplaatsen en foerageergebieden vogels in komgronden, behoud en herstel binnen 
uiterwaarden van afwisseling tussen grootschalige én open gebieden met kleinschalige én half open gebieden. Herstel 
van evenwichtige verdeling met laaggelegen uiterwaarden (rietmoerassen en vochtige alluviale bossen) met 
hooggelegen uiterwaarden (met droge hardhoutooibossen) met nevengeulen en met diepe plassen bijvoorkeur door 

herstel van erosie en sedimentatieprocessen, herstel van rivierdelta’ s én zoetwatergetijdegebied met voldoende 
doorstroming en overstromingsdynamiek én met doorgaande verbinding naar Europese achterland voor trekvissen. 

           3.13 Droge graslanden Kwaliteitsverbetering en uitbreiding van stroomdalgraslanden *H6120, glanshaver- en vossestaarthooilanden 
(glanshaver) H6510_A. 

           Instandhoudingsdoelstellingen 

             SVI 
Landelijk 

Doelst. 
Opp.vl. 

Doelst. 
Kwal. 

Doelst. 
Pop. 

Draagkracht 
aantal 
vogels 

Draagkracht 
aantal 
paren 

Kernopgaven 

Habitattypen                   

H6120 *Stroomdalgraslanden -- > >       3.13,%     

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 
(glanshaver) 

- > >       3.13,%     

Habitatsoorten                   

H1149 Kleine modderkruiper + = = =           

H1166 Kamsalamander - = = =           

           

          

deze tabel is gebaseerd 
op het ontwerp-

aanwijzingsbesluit 

Legenda 

          W Kernopgave met wateropgave 

         % Sense of urgency: beheeropgave 

         % Sense of urgency opgave m.b.t. watercondities 

        SVI landelijk Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig) 

     = Behoudsdoelstelling 

          > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

          =(<) Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering 

       



Essentietabel Natura 2000-gebied 145. Maasduinen 

         

           Kernopgaven 

          

 

Opgave landschappelijke samenhang en 
interne compleetheid (Hogere 
zandgronden) 

Vergroten van interne samenhang van gebieden door herstel van evenwichtige verdeling van open en gesloten met 
meer geleidelijke overgangen van zandverstuivingen, heide, vennen, graslanden en bos. Versterken van het ruimtelijk 
netwerk van bos, heide- of stuifzandgebieden, waarbij tussenliggende gebieden gebruikt kunnen worden als stapstenen, 
met name voor soorten als reptielen en vlinders. Versterken van overgangen van droge naar natte gebieden, zoals 
beekdalen en herstel van vennen op landschapsschaal. 

           6.03 Zure vennen Kwaliteitsverbetering van zure vennen H3160. 

6.04 Veentjes Kwaliteitsverbetering van actieve hoogvenen (heideveentjes) *H7110_B in heideterreinen en bossen. 

6.08 Structuurrijke droge heiden Vergroting areaal stuifzandheiden met struikhei H2310, binnenlandse kraaiheibegroeiingen H2320, droge heiden H4030 
en zandverstuivingen H2330 én verbeteren van de kwaliteit door vergroting van de variatie in structuur en ontwikkeling 
van geleidelijke overgangen met bos, mede t.b.v. vogelsoorten als duinpieper A255, korhoen A107, nachtzwaluw A224, 
draaihals A233 en tapuit A277.  

6.09 Intern verbinden Verbinden heide- en stuifzandencomplexen met oog op fauna. 

           Instandhoudingsdoelstellingen 

             SVI 
Landelijk 

Doelst. 
Opp.vl. 

Doelst. 
Kwal. 

Doelst. 
Pop. 

Draagkracht 
aantal 
vogels 

Draagkracht 
aantal 
paren 

Kernopgaven 

Habitattypen                   

H2310 Stuifzandheiden met struikhei -- > >       6.08 6.09   

H2330 Zandverstuivingen -- > >             

H3130 Zwakgebufferde vennen - = =       6.03,W     

H3160 Zure vennen - > >       6.04,W 6.09   

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) - > =             

H6120 *Stroomdalgraslanden -- = =       6.04,W     

H7110B *Actieve hoogvenen (heideveentjes) -- > >       6.08 6.09   

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen - = =       6.04,W     

H91D0 *Hoogveenbossen - = >             

H91E0C *Vochtige alluviale bossen 
(beekbegeleidende bossen) 

- = =             

  



 SVI 
Landelijk 

Doelst. 
Opp.vl. 

Doelst. 
Kwal. 

Doelst. 
Pop. 

Draagkracht 
aantal 
vogels 

Draagkracht 
aantal 
paren 

Kernopgaven   

Habitatsoorten                   

H1059 Pimpernelblauwtje -- > > >           

H1061 Donker pimpernelblauwtje -- > > >           

H1337 Bever - = = >           

H1831 Drijvende waterweegbree - = = =           

Broedvogels                   

A004 Dodaars + = =     50       

A008 Geoorde fuut + = =     5       

A224 Nachtzwaluw - = =     30 6.08     

A236 Zwarte Specht + = =     30       

A246 Boomleeuwerik + = =     100       

A249 Oeverzwaluw + = =     120       

A276 Roodborsttapuit + = =     85       

A338 Grauwe Klauwier -- > >     3       

           

          

deze tabel is gebaseerd 
op het ontwerp-

aanwijzingsbesluit 

Legenda 

          W Kernopgave met wateropgave 

         % Sense of urgency: beheeropgave 

         % Sense of urgency opgave m.b.t. watercondities 

        SVI landelijk Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig) 

     = Behoudsdoelstelling 

          > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

          =(<) Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering 

        



 
  Milieueffectrapportage 

De Steeg 4, Reek 
 

 

 

Stroomdalgrasland/Bloemrijk 

grasland (d/v) 

Stroomdalgrasland/Bloemrijk 

grasland (d/v) 

Ooibos 

Moeras 

Bloemrijk grasland (d) 

Soortenrijk water 

Keent 

Herperduin 

Multifunctioneel bos 

zandverstuiving 

Berken-Eikenbos (d) 

Berken-Eikenbos (v) 

Vochtig schraalland/Bloemrijk 

grasland 

Ven (ongebufferd-gebufferd) 

Natte/droge heide 



 
  Milieueffectrapportage 

De Steeg 4, Reek 
 

 

 

Multifunctioneel bos 

Bos met verhoogde 

natuurwaarde 
Reeksche Heide 

Estersbroek 

Vochtig schraalland/Bloemrijk 

grasland 

Moeras 

Berken-Eikenbos (d) 

Reservaatsakker 

Bloemrijk grasland (d) en 

Braam/Doornstruweel 



Gegenereerd op: 23-10-2009 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

 

Naam van de berekening: depositie vigerende situatie 

Gemaakt op: 23-10-2009  12:20:12 

Zwaartepunt X:  175,400 Y:  418,400 

Cluster naam: De Steeg 4 Reek, vigerende situatie 

Berekende ruwheid: 0,28 m 

 

 

Emissie Punten:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

1 stal 1 175 355 418 408  3,5  4,1   0,5   4,00   2 520 

2 stal 2 175 382 418 363  3,5  4,8   0,5   4,00   2 047 

3 stal 3 175 401 418 414  3,5  4,1   0,5   4,00   3 179 

 

 

Gevoelige locaties:  

Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 Herperduin (1) 171 741 419 953    3,18 

2 Herperduin (2) 171 507 419 195    2,54 

3 Reeksche heide (1) 177 901 416 245    4,12 

4 Reeksche heide (2) 177 045 416 034    5,13 

5 Reeksche heide (3) 176 341 416 315    7,39 

6 Reeksche heide (4) 175 340 416 369    9,56 

7 Reeksche Heide (5) 174 504 416 436    8,74 

8 Reeksche Heide (6) 173 654 416 504    6,60 

9 Estersbroek (1) 179 357 416 809    3,01 

10 Estersbroek (2) 179 214 415 974    2,60 

11 Sint jansberg (1) 191 761 416 934    0,47 

12 Sint Jansberg (2) 192 180 416 701    0,44 

13 Bruuk (1) 193 917 419 366    0,43 

14 Bruuk (2) 194 450 418 749    0,41 

15 Uiterwaarden Waal (1 173 647 433 478    0,62 

16 Uiterwaarden Waal (2 177 313 432 780    0,88 

17 Oeffelter Meent (1) 192 532 413 833    0,37 

18 Oeffelter meent (2) 192 927 413 422    0,36 

19 Maasduinen (1) 196 597 408 032    0,21 

20 Maaduinen (2) 197 442 406 769    0,18 

21 Gelderse Poort (1) 188 573 428 911    0,67 

22 Gelderse Poort (2) 190 625 429 489    0,58 

23 Keent (1) 174 801 419 954   14,88 

24 Keent (2) 175 359 419 081   82,31 

25 Keent (3) 176 172 419 773   26,30 

26 Boswachterij (1) 189 744 421 206    0,70 

27 Boswachterij (2) 191 855 421 524    0,54 

28 Bronnenbos Refter (1 190 621 427 439    0,59 

29 Bronnenbos Refter (2 190 998 427 209    0,57 

 

 

Details van Emissie Punt: stal 1 (28) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 - vleesvarken 840 3 2520 



Gegenereerd op: 23-10-2009 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

 

 

Details van Emissie Punt: stal 2 (29) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 traditioneel kraamzeug 84 8.3 697.2 

2 traditioneel g/dr zeug 206 4.2 865.2 

3 traditioneel dekbeer 3 5.5 16.5 

4 traditioneel big 780 0.6 468 

 

 

Details van Emissie Punt: stal 3 (30) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 traditioneel vleesvarken 1048 3 3144 

2 traditioneel opfokzeug 10 3.5 35 

 

 
  



Gegenereerd op: 23-10-2009 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

 

Naam van de berekening: referentiesituatie 

Gemaakt op: 23-10-2009  11:26:51 

Zwaartepunt X:  175,400 Y:  418,400 

Cluster naam: De Steeg 4 Reek, referentie situatie 

Berekende ruwheid: 0,28 m 

 

 

Emissie Punten:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

1 stal 1 175 355 418 408  3,5  4,1   0,5   4,00   1 176 

2 stal 2 175 382 418 363  3,5  4,8   0,5   4,00     975 

3 stal 3 175 401 418 414  3,5  4,1   0,5   4,00   1 481 

 

 

Gevoelige locaties:  

Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 Herperduin (1) 171 741 419 953    1,49 

2 Herperduin (2) 171 507 419 195    1,19 

3 Reeksche heide (1) 177 901 416 245    1,93 

4 Reeksche heide (2) 177 045 416 034    2,41 

5 Reeksche heide (3) 176 341 416 315    3,47 

6 Reeksche heide (4) 175 340 416 369    4,48 

7 Reeksche Heide (5) 174 504 416 436    4,10 

8 Reeksche Heide (6) 173 654 416 504    3,10 

9 Estersbroek (1) 179 357 416 809    1,41 

10 Estersbroek (2) 179 214 415 974    1,22 

11 Sint jansberg (1) 191 761 416 934    0,22 

12 Sint Jansberg (2) 192 180 416 701    0,21 

13 Bruuk (1) 193 917 419 366    0,20 

14 Bruuk (2) 194 450 418 749    0,19 

15 Uiterwaarden Waal (1 173 647 433 478    0,29 

16 Uiterwaarden Waal (2 177 313 432 780    0,41 

17 Oeffelter Meent (1) 192 532 413 833    0,18 

18 Oeffelter meent (2) 192 927 413 422    0,17 

19 Maasduinen (1) 196 597 408 032    0,10 

20 Maaduinen (2) 197 442 406 769    0,09 

21 Gelderse Poort (1) 188 573 428 911    0,32 

22 Gelderse Poort (2) 190 625 429 489    0,27 

23 Keent (1) 174 801 419 954    6,98 

24 Keent (2) 175 359 419 081   38,58 

25 Keent (3) 176 172 419 773   12,33 

26 Boswachterij (1) 189 744 421 206    0,33 

27 Boswachterij (2) 191 855 421 524    0,25 

28 Bronnenbos Refter (1 190 621 427 439    0,28 

29 Bronnenbos Refter (2 190 998 427 209    0,27 

 

 

Details van Emissie Punt: stal 1 (28) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 - vleesvarken 840 1.4 1176 



Gegenereerd op: 23-10-2009 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

 

 

Details van Emissie Punt: stal 2 (29) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 - kraamzeug 84 2.9 243.6 

2 - g/dr zeug 206 2.6 535.6 

3 - dekbeer 3 5.5 16.5 

4 - big 780 0.23 179.4 

 

 

Details van Emissie Punt: stal 3 (30) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 - vleesvarken 1048 1.4 1467.2 

2 - opfokzeug 10 1.4 14 

 

 
  



Gegenereerd op: 23-10-2009 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

 

Naam van de berekening: voorkeursalternatief 06-11-2009 

Gemaakt op: 6-11-2009    9:38:16 

Zwaartepunt X:  175,400 Y:  418,400 

Cluster naam: De Steeg 4 Reek, voorkeursalternatief 

Berekende ruwheid: 0,28 m 

 

 

Emissie Punten:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

1 stal 1 175 405 418 423  3,8  4,1   1,6   4,05     361 

2 stal 2 175 351 418 408  3,8  4,1   1,4   3,19     194 

3 stal 3 175 339 418 389  7,3  5,5   0,5   4,00     696 

4 stal 4 175 412 418 363  6,1  4,7   1,6   5,02     282 

5 stal 5 175 413 418 331  8,3  6,5   2,3   6,00   1 534 

6 stal 5 175 413 418 310  8,3  6,5   2,3   6,00   1 534 

7 stal 5 175 413 418 288  8,3  6,5   2,3   6,00   1 533 

 

 

Gevoelige locaties:  

Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 Herperduin (1) 171 741 419 953    2,07 

2 Herperduin (2) 171 507 419 195    1,59 

3 Reeksche Heide (1) 177 901 416 245    2,57 

4 Reeksche Heide (2) 177 045 416 034    3,16 

5 Reeksche Heide (3) 176 241 416 315    4,31 

6 Reeksche Heide (4) 175 340 416 369    5,69 

7 Reeksche Heide (5) 174 504 416 436    5,64 

8 Reeksche Heide (6) 173 654 416 504    4,37 

9 Estersbroek (1) 179 537 416 809    1,94 

10 Estersbroek (2) 179 214 415 974    1,60 

11 Sint Jansberg (1) 191 761 416 934    0,37 

12 Sint Jansberg (2) 182 180 416 701    1,05 

13 Bruuk (1) 193 917 419 366    0,35 

14 Bruuk (2) 194 450 418 749    0,32 

15 Uiterwaarden waal (1 173 647 433 478    0,45 

16 Uiterwaarden Waal (2 177 313 432 780    0,64 

17 Oeffelter Meent (1) 192 532 413 833    0,30 

18 Oeffelter Meent (2) 192 927 413 422    0,28 

19 Maasduinen (1) 196 597 408 032    0,17 

20 Maasduinen (2) 197 442 406 769    0,15 

21 Gelderse Poort (1) 188 573 428 911    0,53 

22 Gelderse Poort (2) 190 625 429 489    0,46 

23 Keent (1) 174 801 419 954    8,69 

24 Keent (2) 175 359 419 081   45,42 

25 Keent (3) 176 172 419 773   16,60 

26 Boswachterij (1) 189 744 421 206    0,52 

27 Boswachterij (2) 191 855 421 524    0,43 

28 Bronnenbos Refter (1 190 621 427 439    0,47 

29 Bronnenbos Refter (2 190 998 427 209    0,46 

 



Gegenereerd op: 23-10-2009 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

 

Details van Emissie Punt: stal 1 (331) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 BWL2006.14.V1 guste/dragende zeugen 389 0.63 245.07 

2 BWL2006.14.V1 dekberen 2 0.83 1.66 

3 BWL2006.14.V1 opfokzeugen 216 0.53 114.48 

 

 

Details van Emissie Punt: stal 2 (332) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 BWL 2006.14.V1 guste/dragende zeugen 308 0.63 194.04 

 

 

Details van Emissie Punt: stal 3 (333) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 1.2.14 kraamzeugen 240 2.9 696 

 

 

Details van Emissie Punt: stal 4 (334) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 BWL2006.14.V1 biggen 3130 0.09 281.7 

 

 

Details van Emissie Punt: stal 5 (335) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 BWL2006.14.V1 vleesvarken 2894 0.53 1533.82 

 

 

Details van Emissie Punt: stal 5 (361) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 BWL2006.14.V1 vleesvarken 2894 0.53 1533.82 

 

 

Details van Emissie Punt: stal 5 (362) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 BWL2006.14.V1 vleesvarken 2892 0.53 1532.76 

 



Gegenereerd op: 23-10-2009 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

 
  



Gegenereerd op: 23-10-2009 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

 

  



Gegenereerd op: 23-10-2009 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Naam van de berekening: uitvoeringsalterntaief 1 combiwasser icm bouwkundig emissiearm 

Gemaakt op: 6-11-2009   10:20:21 

Zwaartepunt X:  175,400 Y:  418,400 

Cluster naam: De Steeg 4 Reek, uitvoeringsalternatief 1 

Berekende ruwheid: 0,28 m 

 

 

Emissie Punten:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

1 stal 1 175 405 418 423  3,8  4,1   1,6   4,05     182 

2 stal 2 175 351 418 408  3,8  4,1   1,4   3,19     117 

3 stal 3 175 339 418 425  6,1  5,5   1,4   3,21     106 

4 stal 4 175 412 418 363  6,1  4,7   1,6   5,02      63 

5 stal 5 175 413 418 331  8,3  6,5   2,3   6,00     434 

6 stal 5 175 413 418 310  8,3  6,5   2,3   6,00     434 

7 stal 5 175 413 418 288  8,3  6,5   2,3   6,00     434 

 

 

Gevoelige locaties:  

Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 Herperduin (1) 171 741 419 953    0,60 

2 Herperduin (2) 171 507 419 195    0,46 

3 Reeksche Heide (1) 177 901 416 245    0,75 

4 Reeksche Heide (2) 177 045 416 034    0,92 

5 Reeksche Heide (3) 176 241 416 315    1,25 

6 Reeksche Heide (4) 175 340 416 369    1,65 

7 Reeksche Heide (5) 174 504 416 436    1,63 

8 Reeksche Heide (6) 173 654 416 504    1,27 

9 Estersbroek (1) 179 537 416 809    0,56 

10 Estersbroek (2) 179 214 415 974    0,47 

11 Sint Jansberg (1) 191 761 416 934    0,10 

12 Sint Jansberg (2) 182 180 416 701    0,31 

13 Bruuk (1) 193 917 419 366    0,10 

14 Bruuk (2) 194 450 418 749    0,09 

15 Uiterwaarden waal (1 173 647 433 478    0,13 

16 Uiterwaarden Waal (2 177 313 432 780    0,19 

17 Oeffelter Meent (1) 192 532 413 833    0,09 

18 Oeffelter Meent (2) 192 927 413 422    0,08 

19 Maasduinen (1) 196 597 408 032    0,05 

20 Maasduinen (2) 197 442 406 769    0,04 

21 Gelderse Poort (1) 188 573 428 911    0,15 

22 Gelderse Poort (2) 190 625 429 489    0,13 

23 Keent (1) 174 801 419 954    2,55 

24 Keent (2) 175 359 419 081   13,43 

25 Keent (3) 176 172 419 773    4,86 

26 Boswachterij (1) 189 744 421 206    0,15 

27 Boswachterij (2) 191 855 421 524    0,12 

28 Bronnenbos Refter (1 190 621 427 439    0,14 

29 Bronnenbos Refter (2 190 998 427 209    0,13 

 

 



Gegenereerd op: 23-10-2009 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Details van Emissie Punt: stal 1 (331) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 BWL2006.14.V1 guste/dragende zeugen 389 0.38 147.82 

2 BWL2006.14.V1 dekberen 2 0.83 1.66 

3 BWL2006.14.V1 opfokzeugen 216 0.15 32.4 

 

 

Details van Emissie Punt: stal 2 (332) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 BWL 2006.14.V1 guste/dragende zeugen 308 0.38 117.04 

 

 

Details van Emissie Punt: stal 3 (333) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 1.2.14 kraamzeugen 240 0.44 105.6 

 

 

Details van Emissie Punt: stal 4 (334) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 BWL2006.14.V1 biggen 3130 0.02 62.6 

 

 

Details van Emissie Punt: stal 5 (335) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 BWL2006.14.V1 vleesvarken 2894 0.15 434.1 

 

 

Details van Emissie Punt: stal 5 (361) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 BWL2006.14.V1 vleesvarken 2894 0.15 434.1 

 

 

Details van Emissie Punt: stal 5 (362) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 BWL2006.14.V1 vleesvarken 2892 0.15 433.8 

 



Gegenereerd op: 23-10-2009 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

 
  



Gegenereerd op: 23-10-2009 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

 

  



Gegenereerd op: 23-10-2009 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Naam van de berekening: uitvoeringsalternatief 2 en 3, gehele inrichting combiwasser 

Gemaakt op: 6-11-2009   11:10:56 

Zwaartepunt X:  175,400 Y:  418,400 

Cluster naam: De Steeg 4 Reek, uitvoeringsalternatief 2-3 alles combiwasser 

Berekende ruwheid: 0,28 m 

 

 

Emissie Punten:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. Hoogte Gem.geb. hoogte Diam. Uittr. snelheid Emissie 

1 stal 1 175 405 418 423  3,8  4,1   1,6   4,05     361 

2 stal 2 175 351 418 408  3,8  4,1   1,4   3,19     194 

3 stal 3 175 339 418 425  6,1  5,5   1,4   3,21     300 

4 stal 4 175 412 418 363  6,1  4,7   1,6   5,02     282 

5 stal 5 175 413 418 331  8,3  6,5   2,3   6,00   1 534 

6 stal 5 175 413 418 310  8,3  6,5   2,3   6,00   1 534 

7 stal 5 175 413 418 288  8,3  6,5   2,3   6,00   1 533 

 

 

Gevoelige locaties:  

Volgnummer Naam X coordinaat Y coordinaat Depositie 

1 Herperduin (1) 171 741 419 953    1,91 

2 Herperduin (2) 171 507 419 195    1,46 

3 Reeksche Heide (1) 177 901 416 245    2,37 

4 Reeksche Heide (2) 177 045 416 034    2,90 

5 Reeksche Heide (3) 176 241 416 315    3,93 

6 Reeksche Heide (4) 175 340 416 369    5,20 

7 Reeksche Heide (5) 174 504 416 436    5,19 

8 Reeksche Heide (6) 173 654 416 504    4,03 

9 Estersbroek (1) 179 537 416 809    1,79 

10 Estersbroek (2) 179 214 415 974    1,47 

11 Sint Jansberg (1) 191 761 416 934    0,34 

12 Sint Jansberg (2) 182 180 416 701    0,98 

13 Bruuk (1) 193 917 419 366    0,32 

14 Bruuk (2) 194 450 418 749    0,30 

15 Uiterwaarden waal (1 173 647 433 478    0,42 

16 Uiterwaarden Waal (2 177 313 432 780    0,60 

17 Oeffelter Meent (1) 192 532 413 833    0,28 

18 Oeffelter Meent (2) 192 927 413 422    0,27 

19 Maasduinen (1) 196 597 408 032    0,16 

20 Maasduinen (2) 197 442 406 769    0,14 

21 Gelderse Poort (1) 188 573 428 911    0,50 

22 Gelderse Poort (2) 190 625 429 489    0,43 

23 Keent (1) 174 801 419 954    7,98 

24 Keent (2) 175 359 419 081   41,50 

25 Keent (3) 176 172 419 773   15,35 

26 Boswachterij (1) 189 744 421 206    0,48 

27 Boswachterij (2) 191 855 421 524    0,40 

28 Bronnenbos Refter (1 190 621 427 439    0,44 

29 Bronnenbos Refter (2 190 998 427 209    0,43 

 

 



Gegenereerd op: 23-10-2009 met AAgro-Stacks Versie 1.0 

Details van Emissie Punt: stal 1 (331) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 BWL2006.14.V1 guste/dragende zeugen 389 0.63 245.07 

2 BWL2006.14.V1 dekberen 2 0.83 1.66 

3 BWL2006.14.V1 opfokzeugen 216 0.53 114.48 

 

 

Details van Emissie Punt: stal 2 (332) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 BWL 2006.14.V1 guste/dragende zeugen 308 0.63 194.04 

 

 

Details van Emissie Punt: stal 3 (333) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 D 1.2.14 kraamzeugen 240 1.25 300 

 

 

Details van Emissie Punt: stal 4 (334) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 BWL2006.14.V1 biggen 3130 0.09 281.7 

 

 

Details van Emissie Punt: stal 5 (335) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 BWL2006.14.V1 vleesvarken 2894 0.53 1533.82 

 

 

Details van Emissie Punt: stal 5 (361) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 BWL2006.14.V1 vleesvarken 2894 0.53 1533.82 

 

 

Details van Emissie Punt: stal 5 (362) 

Volgnr. Code Type Aantal Emissie Totaal 

1 BWL2006.14.V1 vleesvarken 2892 0.53 1532.76 

 



Gegenereerd op: 23-10-2009 met AAgro-Stacks Versie 1.0 
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  Milieueffectrapportage 

De Steeg 4, Reek 
 

 
 

 
  

Estersbroek 

Punt 1 

Punt 2 

Reeksche Heide 

Punt 1 

Punt 2 

Punt 3 

Punt 4 



 
  Milieueffectrapportage 

De Steeg 4, Reek 
 

 
 

 

Reeksche Heide 

Punt 5 

Punt 6 

Herperduin 

Punt 1 

Punt 2 



 
  Milieueffectrapportage 

De Steeg 4, Reek 
 

 
  

Keent 

Punt 2 

Punt 1 

Punt 3 



 
  Milieueffectrapportage 

De Steeg 4, Reek 
 

 
 

 

 

Punt 1 

Punt 2 

Maasduinen 

Gelderse Poort/ 

Oude Waal 

Punt 1 

Punt 2 



 
  Milieueffectrapportage 

De Steeg 4, Reek 
 

 
 

 
 

Uiterwaarden Waal 

Punt 1 

Oeffelter Meent 

Punt 2 

Punt 1 

Punt 2 



 
  Milieueffectrapportage 

De Steeg 4, Reek 
 

 
 

 

Sint Jansberg 

Punt 2 

Punt 1 

Bruuk 

Punt 1 

Punt 2 

Punt 2 

Punt 2 



 
  Milieueffectrapportage 

De Steeg 4, Reek 
 

 
 

 
 

 

Terreinen Boswachterij 

Groesbeek 

Punt 1 

Punt 2 

Bronnenbos Refter 

Punt 1 

Punt 2 



Flora- en faunaonderzoek aan de  

De Steeg 4 te Reek  
 

 
 

 

In opdracht van: 

Agron Advies 

 

 

 

 

 

 

juli 2009 

E. Hoppers, J.P.M. Hovens en G. Lenstra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Faunaconsult  

Tegelseweg 3 

5951 GK Belfeld 

Tel: 077-4642999 

www.faunaconsult.nl  



 1 

Inhoud 

1 Inleiding........................................................................................................................................... 2 
2 Beleidskader .................................................................................................................................... 3 
3 Werkwijze ....................................................................................................................................... 6 

3.1 Beschrijving van het plangebied ............................................................................................. 6 
3.2  Veldinventarisatie .................................................................................................................... 6 

4 Resultaten inventarisatie .................................................................................................................. 7 
4.1 Resultaten beleidsinventarisatie .............................................................................................. 7 
4.2 Resultaten veldinventarisatie ................................................................................................... 7 

5 Effecten van de voorgenomen ingreep .......................................................................................... 10 
5.1 De ingreep ............................................................................................................................. 10 
5.2 Effecten op beschermde soorten in het plangebied ............................................................... 10 

6 Consequenties vanuit de wet- en regelgeving ............................................................................... 11 
6.1 Flora- en faunawet ................................................................................................................. 11 
6.2 Overige regelgeving .............................................................................................................. 11 

Literatuur ............................................................................................................................................... 12 



 2 

1 Inleiding 
Onderzoeksvragen 

Agron Advies heeft (bij monde van Janine van den Berg) aan ecologisch adviesbureau Faunaconsult 

gevraagd een flora- en faunaonderzoek uit te voeren aan de De Steeg 4 te Reek. Het perceel is 

momenteel in gebruik als varkensstallen en weiland. De eigenaar wil de varkensstallen uitbreiden.  

 

Faunaconsult is gevraagd het volgende aan te geven: 

- welke beschermde dieren en planten komen voor in het gebied 

- welke effecten heeft de voorgenomen ingreep  

- kunnen negatieve effecten zoveel mogelijk worden gemitigeerd (verzacht) 

- welke eventuele gevolgen zijn er met betrekking tot de Vogel- en Habitatrichtlijn, de 

Natuurbeschermingswet en de GHS en op welke wijze kunnen die worden gecompenseerd. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het huidige beleidskader en van de Flora- en 

faunawet. Hoofdstuk 3 beschrijft het plangebied en de werkwijze van de inventarisaties van de 

natuurwaarden. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de beleids- en veldinventarisaties 

weergegeven en in hoofdstuk 5 de effecten van de voorgenomen ingreep op de aanwezige 

natuurwaarden. Hoofdstuk 6 behandelt de consequenties van wet- en regelgeving.   
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2 Beleidskader 
In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het natuurbeleid van de diverse overheden, dat van 

belang is bij de voorgenomen herinrichting van de planlocatie aan de De Steeg 4 te Reek. Het natuur- 

en soortenbeleid is in Nederland geregeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de 

Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Hiermee wordt onder andere invulling gegeven aan 

de Europese wet- en regelgeving, zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn. 

 

Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijngebieden  

De Vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG) richt zich op de bescherming van alle natuurlijk in het wild 

levende vogelsoorten en in het bijzonder op de leefgebieden van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten. 

In de richtlijn worden nadere regels gesteld aan de bescherming, het beheer en de regulering van 

vogelsoorten. Voor beschermde vogelsoorten kan geen ontheffing worden aangevraagd voor 

uitvoering van werkzaamheden. 

 

De Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) richt zich op de instandhouding van natuurlijke habitats, 

habitats van soorten en de bescherming van plant- en diersoorten, met uitzondering van vogels. In 

bijlage I van deze richtlijn worden speciale beschermingszones aangewezen voor kwetsbare, bedreigde 

of zeldzame habitattypen. Bijlage II vermeldt de kwetsbare, bedreigde of zeldzame dier- en 

plantensoorten die beschermd moeten worden door speciale beschermingszones aan te wijzen. Bijlage 

IV vermeldt in het wild voorkomende kwetsbare, bedreigde of zeldzame dier- en plantensoorten die 

strikt beschermd moeten worden.  

 

Alle Vogel- en Habitatrichtlijngebieden maken onderdeel uit van Natura 2000, het ecologische 

netwerk van natuurgebieden in Europa. Voor Natura 2000 gebieden bestaat een afwegingskader voor 

nieuwe activiteiten. Van nieuwe activiteiten  moet onderzocht worden of ze geen duidelijke 

schadelijke gevolgen hebben voor de natuur. Zo’n onderzoek wordt passende beoordeling genoemd. 

Hoofdregel daarbij is dat als uit dit onderzoek blijkt dat de natuurlijke kenmerken van het 

richtlijngebied worden aangetast, er geen toestemming mag worden verleend. Uitzonderingen hierop 

zijn die gevallen waarbij er geen alternatief is voor de nieuwe activiteit, er een dwingende reden is van 

groot openbaar belang en compenserende maatregelen worden getroffen. Ook nieuwe activiteiten die 

geen significante gevolgen hebben, maar wel gevolgen kunnen hebben, moeten getoetst worden. Voor 

deze minder schadelijke categorie van nieuwe activiteiten geldt een minder zwaar afwegingskader. Als 

er sprake is van kwaliteitsverlies of verstoring van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, 

moeten passende maatregelen worden genomen. 

 

Flora- en faunawet 

De Habitat- en Vogelrichtlijn zijn geïmplementeerd in de Flora- en faunawet (Stb. 1998, 402), die op 1 

april 2002 in werking is getreden. Deze wet bundelt onder meer de bepalingen over 

soortenbescherming die voorheen in verschillende wetten waren opgenomen, namelijk de Vogelwet 

1936, de Jachtwet, de Natuurbeschermingswet, de Nuttige Dierenwet 1914 en de Wet bedreigde 

uitheemse dier- en plantensoorten. De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van circa 500 

plant- en diersoorten. Het gaat hierbij om alle inheemse zoogdieren (uitgezonderd bruine rat, zwarte 

rat en huismuis), alle inheemse vogelsoorten, alle amfibieën en reptielen, een aantal vissen en enkele 

bij AMvB (Stb. 523, 2000) speciaal aangewezen plant- en diersoorten. Uitgangspunt van de wet is het 

‘nee, tenzij’- beginsel. Slechts voor een beperkt aantal handelingen kan op basis van artikel 75 van de 

Flora- en faunawet ontheffing worden verleend van de verboden uit artikel 8 t/m 18 van de wet (voor 

zover hiervoor niet reeds op basis van een ander artikel vrijstelling of ontheffing kan worden 

verleend). Voorwaarde daarbij is dat met de voorgenomen activiteit geen afbreuk wordt gedaan aan 

een gunstige staat van instandhouding van de soort.  

 

Kort gezegd worden de onder de Flora- en faunawet beschermde plant- en diersoorten in drie 

categorieën opgedeeld, met elk een ander regime wat betreft ontheffingen: 

1. algemene soorten (FF1); 
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2. overige soorten (FF2); 

3. streng beschermde soorten (FF3). 

 

De categorie ‘algemene soorten’ –zoals mol en konijn - is voor de meeste activiteiten vrijgesteld voor 

een ontheffingsaanvraag.  

 

De categorie ‘overige soorten’ is eveneens voor de meeste activiteiten vrijgesteld voor een 

ontheffingsaanvraag, mits die activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) goedgekeurde gedragscode. In zo'n code geeft een 

sector zelf aan welke gedragslijnen men volgt om het schaden van beschermde soorten zo veel 

mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld: altijd eerst inventariseren waar de soorten precies voorkomen en 

daar met de werkzaamheden rekening mee houden, bijvoorbeeld door een hol af te schermen of de 

standplaats van planten aan te geven. Voor beschermde soorten van de categorie overige soorten, 

waarvoor geen goedgekeurde gedragscode is opgesteld, moet een ontheffing worden aangevraagd. 

Daarbij kan worden volstaan met een zogenaamde lichte toetsing. Dat houdt in dat de voorgenomen 

maatregelen ‘geen afbreuk doen aan gunstige staat van instandhouding van de soort’. 

 

De categorie ‘streng beschermde soorten’ omvat de soorten die worden genoemd in bijlage 4 van de 

Habitatrichtlijn of bijlage 1 van AMvB artikel 75 van de Flora- en faunawet en alle inheemse vogels. 

Voor de categorie ‘streng beschermde soorten’ wordt slechts in een beperkt aantal situaties een 

vrijstelling verleend. Voor ruimtelijke ontwikkelingen geldt géén vrijstelling en moet dus altijd een 

ontheffing worden aangevraagd. Een ontheffingaanvraag voor streng beschermde soorten wordt 

getoetst aan drie criteria (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2005-A): 

1)  de werkzaamheden brengen het voortbestaan van de soort niet in gevaar 

2)  er is geen alternatief voor de activiteit 

3)  de activiteit past binnen één van de hierna genoemde belangen: 

 onderzoek en onderwijs 

 repopulatie en herintroductie 

 bescherming van flora en fauna 

 veiligheid van het luchtverkeer 

 volksgezondheid of openbare veiligheid 

 dwingende redenen van openbaar belang 

 voorkomen van ernstige schade aan vormen van eigendom 

 belangrijke overlast veroorzaakt door dieren 

 uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en 

bosbouw 

 bestendig gebruik; 

 uitvoering in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 

Deze drie criteria vormen de zg. uitgebreide toets en aan alle drie criteria moet worden voldaan. 

 

In sommige gevallen gelden bovendien aanvullende toetsingscriteria. Als het gaat om een 

ontheffingaanvraag in het kader van  

- bestendig beheer en onderhoud in landbouw of bosbouw, of 

- bestendig gebruik, of 

- ruimtelijke inrichting of ontwikkeling, 

én het gaat om ‘streng beschermde soorten’ en/of vogelsoorten, dan wordt extra getoetst op het 

volgende criterium: 

 

4) de werkzaamheden moeten zodanig uitgevoerd worden dat er sprake is van ‘zorgvuldig handelen’. 

 

Natuurbeschermingswet 

Op 1 oktober 2005 is de nieuwe Natuurbeschermingswet in werking getreden, waarmee Nederland de 

Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn volledig in nationale wetgeving heeft verankerd. Alle 

lidstaten van de Europese Unie wijzen beschermde natuurgebieden aan die waardevol zijn voor het 
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behoud van biodiversiteit in Europa. Deze gebieden vormen een samenhangend netwerk van 

natuurgebieden: Natura 2000. De Natuurbeschermingswet regelt de aanwijzing en bescherming van 

deze Natura 2000-gebieden.  

 

Nederland heeft sinds 1967 een Natuurbeschermingswet. Deze wet maakte het onder andere mogelijk 

om gebieden aan te wijzen als Beschermde en Staatsnatuurmonumenten en ze zo te beschermen. 

Omdat de Natuurbeschermingswet 1967 niet aan alle verplichtingen voldeed die in internationale 

verdragen en Europese verordeningen aan de bescherming van gebieden en soorten worden gesteld, is 

een nieuwe Natuurbeschermingswet tot stand gekomen, de Natuurbeschermingswet 1998. In deze 

gewijzigde Natuurbeschermingswet zijn de beschermingsregimes van Natura 2000 gebieden en 

beschermde natuurmonumenten op elkaar afgestemd. Samen met de Flora- en faunawet uit 2002 zijn 

daarmee de regels voor soorten- en gebiedsbescherming in Nederland duidelijk (Ministerie van LNV, 

2005-B).  

 

Nederland zal aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging maken rond 

projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze vergunningen worden 

verleend door de provincies of door de minister van LNV. Daarnaast zal Nederland in de komende 

jaren voor alle gebieden die samen Natura 2000 vormen, beheersplannen opstellen. Deze 

beheersplannen maken duidelijk welke activiteiten wel en niet mogelijk zijn in en om die gebieden. 
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3 Werkwijze 
3.1 Beschrijving van het plangebied 

De begrenzing van het plangebied is weergegeven in figuur 1. 

 
Figuur 1. Begrenzing van het plangebied (blauw omlijnd) 

 

Het plangebied is gelegen aan De Steeg 4 in Reek en bestaat uit varkensstallen en een weiland. Het 

plangebied is geheel omheind. Aan de noordzijde staat een houtsingel van zomereik. Langs de oprit 

staan enkele kleinbladige linden. Aan de oostzijde (buiten het plangebied) ligt een droogstaande sloot. 

 

3.2  Veldinventarisatie 

Op 23 juli 2009 heeft Faunaconsult het plangebied en directe omgeving afgezocht naar (tekenen van 

aanwezigheid van) beschermde planten, zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën. Vogels werden 

herkend aan de hand van hun zang en op zicht. Met betrekking tot zoogdieren werd speciaal gelet op 

pootafdrukken, krabsporen, wissels, uitwerpselen, haren, graafsporen, holen, en potentieel geschikte 

verblijfplaatsen.  

 

Daarnaast is de aanwezige biotoop beoordeeld op haar geschiktheid als eventuele habitat voor 

beschermde diersoorten. Aan de hand van relevante (verspreidings)literatuur (Bijlsma et al., 2001; Bos 

et al., 2006; Broekhuizen et al., 1992; Limpens et al., 1997; RAVON, 2001, 2003, 2004 en 2005; Van 

Roomen et al., 2000 en SOVON Vogelonderzoek Nederland, 2002) is vervolgens een inschatting 

gemaakt van welke beschermde diersoorten mogelijk tijdens de veldinventarisatie over het hoofd zijn 

gezien, maar toch in het plangebied voorkomen. 
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4 Resultaten inventarisatie 
4.1 Resultaten beleidsinventarisatie  

Het plangebied ligt niet in de Brabantse GHS (Groene HoofdStructuur) en is ook geen onderdeel van 

een Vogel- of Habitatrichtlijngebied. Ook valt het plangebied niet onder de Natuurbeschermingswet. 

Zie figuur 2. 

Figuur 2. Ligging van het plangebied (rode stip) ten opzichte van de GHS. 

 

4.2 Resultaten veldinventarisatie 

Zoogdieren 

Sporen, wissels, uitwerpselen etc. van zoogdieren, die behoren tot de categorieën ‘streng beschermde 

soorten’ of ‘overige soorten’ zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen. Op grond van de aanwezige 

biotopen en verspreidingsgegevens is het mogelijk dat een aantal algemeen in Nederland 

voorkomende zoogdiersoorten in het plangebied voorkomt. Tabel 1 geeft een overzicht van de 

zoogdiersoorten die mogelijk in het plangebied voorkomen.  

 
Tabel 1. (Potentieel) in het gebied voorkomende beschermde zoogdiersoorten. De status van de soorten in de 

Flora- en faunawet is eveneens weergegeven.  

Nederlandse naam en wetenschappelijke naam 

 

FF1 FF2 FF3 

Aardmuis (Microtus agrestis) X   

Bosmuis (Apodemus sylvaticus) X   

Huisspitsmuis (Crocidura russula) X   

Veldmuis (Microtus arvalis) X   

Egel (Erinaceus europeus) X   
FF1 = algemene soorten 

FF2 = overige soorten 

FF3 = streng beschermde soorten 
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Vogels 

In en in de buurt van het plangebied zijn tijdens het veldbezoek de volgende vogelsoorten 

waargenomen: kraai, spreeuw, boerenzwaluw, witte kwikstaart en groene specht.  

 

De provincie Noord-Brabant heeft het kilometerhok van het plangebied op het voorkomen van 

broedvogelterritoria geïnventariseerd in 2006. In figuur 3 staan de broedvogelterritoria die in een straal 

van 500 meter rondom het plangebied voorkomen. In het plangebied werden geen territoria 

waargenomen. 

Figuur 3. Broedvogelinventarisaties door provincie Noord-Brabant 500m rondom plangebied (rood 

omlijnd). 

 

De bovengenoemde vogelsoorten zijn alle beschermd krachtens de Flora- en faunawet, maar geen van 

deze soorten wordt genoemd in de Vogelrichtlijn. De boerenzwaluw en de groene specht staan wel 

vermeld op de Nederlandse Rode Lijst, respectievelijk in de categorieën ‘gevoelig’ en ‘kwetsbaar’. In 

het plangebied bevinden zich geen spechtenholen of nesten van andere vogelsoorten, waarvan het 

Ministerie van LNV het nest jaarrond als een vaste rust- en verblijfplaats beschouwd.  

 

Planten 

In het plangebied zijn alleen algemeen voorkomende planten waargenomen, zoals vogelmuur, 

paardenbloem, haagwinde, grote brandnetel, ridderzuring, witte klaver, zachte ooievaarsbek, 

duizendblad, akkerdistel, scherpe boterbloem en Jakobskruiskruid. In het plangebied zijn geen 

plantensoorten waargenomen die beschermd zijn onder de Flora- en faunawet. Ook de Provincie 

Noord-Brabant heeft geen beschermde of bedreigde planten waargenomen in een straal van 250 meter 

rondom het plangebied. 

 

Overige beschermde soorten 

Reptielen en amfibieën werden tijdens het veldbezoek niet aangetroffen en voor reptielen is de biotoop 

ongeschikt. Er is geen water in het gebied aanwezig, zodat het voorkomen van amfibieënlarven of –
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eieren is uitgesloten. Het is mogelijk dat een aantal algemeen voorkomende amfibieën het plangebied 

als landhabitat gebruikt. Tabel 2 geeft de (potentieel) voorkomende beschermde amfibieënsoorten en 

hun status weer. 

 
Tabel 2. (Potentieel) in het gebied voorkomende beschermde amfibieënsoorten. De status van de soorten in de 

Flora- en faunawet is eveneens weergegeven. 

Nederlandse naam en wetenschappelijke naam 

 

FF1 FF2 FF3 

Gewone pad (Bufo bufo) X   

Bruine kikker (Rana temporaria) X   
FF1 = algemene soorten 

FF2 = overige soorten 

FF3 = streng beschermde soorten 

 

De aanwezige biotoop is verder ongeschikt als habitat voor overige beschermde diersoorten. Het is 

onwaarschijnlijk dat dergelijke soorten in het plangebied voorkomen. 
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5 Effecten van de voorgenomen ingreep 
5.1 De ingreep 

De eigenaar wil de varkensstallen uitbreiden aan de zuid- en west zijde en voor een klein deel aan de 

noordzijde. Het weiland zal hierdoor verdwijnen (zie ook figuur 1). 

 

5.2 Effecten op beschermde soorten in het plangebied 

In het plangebied komen geen beschermde planten voor. Door de vegetatie buiten het broedseizoen te 

verwijderen, wordt schade aan vogelnesten, eieren en vogels voorkomen. Het foerageergebied van 

enkele algemeen voorkomende beschermde vogels en zoogdieren zal (deels) verdwijnen. Ook zal een 

deel van de mogelijke landhabitat van bruine kikker en gewone pad verdwijnen. Holen en individuen 

van algemeen voorkomende amfibieën en zoogdieren zullen hierbij mogelijk worden verstoord of 

verdwijnen. Voor al deze soorten biedt de directe omgeving van het plangebied voldoende andere 

foerageergebieden.  

 

Ten noorden van het plangebied bevindt zich een door de provincie aangewezen leefgebied voor 

dassen. Doordat het plangebied volledig is omrasterd, zijn de daar gelegen weitjes niet toegankelijk 

voor deze soort. De beoogde maatregelen leiden dus niet tot vernietiging van foerageergebieden voor 

de das. 
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6 Consequenties vanuit de wet- en regelgeving 
6.1 Flora- en faunawet 

Beschermde dieren uit de categorie ‘algemene soorten’: vrijstelling 

Voor het vernietigen van holen etc. en verstoren van beschermde zoogdieren en amfibieën van de 

categorie ‘algemene soorten’ voor ruimtelijke ingrepen, bestaat een vrijstelling op grond van ‘AMvB 

artikel 75’ van de Flora- en faunawet (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2005). 

Er hoeft daarom geen ontheffing te worden aangevraagd.  

 

Vogels: geen directe schade 

Door de vegetatie buiten de periode 15 maart tot 15 juli (het broedseizoen van de meeste vogels) te 

verwijderen, wordt directe schade aan algemeen voorkomende vogels, hun nesten en eieren 

voorkomen.  

 

Voorkomen doden of verwonden dieren 

De in de Flora- en faunawet genoemde ‘algemene zorgplicht’ is ook op beschermde soorten uit de 

categorie ‘algemene soorten’ van toepassing. Beschermde diersoorten (ook die van de categorie 

‘algemene soorten’) die tijdens het verwijderen van vegetatie en het vergraven van grond worden 

aangetroffen, moeten direct worden gevangen en na afloop van de werkzaamheden in het 

aangrenzende gebied worden vrijgelaten.  

 

6.2 Overige regelgeving 

Provinciale regelgeving en Natuurbeschermingswet 

Het plangebied maakt geen deel uit van de Gelderse GHS. Vanuit het provinciale natuurbeleid is er 

daarom geen bezwaar tegen de voorgenomen ingreep. Omdat er geen Vogel- of 

Habitatrichtlijngebieden en beschermde natuurmonumenten in de directe nabijheid zijn, is er geen 

vergunning nodig op grond van de Natuurbeschermingswet (ex artikel 19d lid 1). 
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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 het
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.

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM

Onderdeel Uitvoeringseis

1 Ventilatie aanvoer ventilatielucht naar luchtwassysteem, zie hiervoor de checklist
ventilatie bij luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument
'Luchtwassystemen voor de veehouderij'

2a Dimensionering
luchtwassysteem

gecombineerd luchtwassysteem opgebouwd uit twee achter elkaar
geplaatste filterelementen van het type dwarsstroom met een gelijk
aanstroomoppervlak

2b het eerste element is een chemische wasser van het type lamellenfilter met
een dikte van 0,50 m, het filter is opgebouwd uit synthetische polymere
vezels die in speciale banen zijn aangebracht tussen kunststofplaten

2c het tweede element is een waterwasser opgebouwd uit kunststof
filtermateriaal (contactoppervlak filtermateriaal is 240 m² per m³) met een
dikte van 0,24 m

2d via een druppelvanger verlaat de gereinigde lucht het systeem

2e capaciteit maximaal 5.000 m³ lucht per uur per m² aanstroomoppervlak van
zowel de chemische wasser als de waterwasser. Voor de chemische



wasser gaat het hierbij niet om het specifiek 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

2f aan te tonen met dimensioneringsplan bij aanvraag vergunning, waaruit
onder meer de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijkt
(maximale ventilatie)

3a Registratie continue registratie van het aantal draaiuren van de circulatiepomp van
zowel de chemische wasser als van de waterwasser met behulp van een
urenteller

3b continue registratie van het spuidebiet van de chemische wasser met een
geijkte waterpulsmeter

3c de geregistreerde waarden moeten niet vrij toegankelijk worden
opgeslagen.

4 Spuiregeling het spuien van het waswater moet worden aangestuurd door een
automatische regeling

5 Afvoer spuiwater afvoer naar een aparte opslag, betreft alleen spuiwater van de chemische
wasser

HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM

Onderdeel Gebruikseis

a1 Instelling
parameters en

de pH van het waswater in de chemische wasser moet voor verversing
maximaal 4,0 en na verversing maximaal 1,5 bedragen

a2 controle het gehalte aan ammoniumsulfaat in het waswater moet maximaal 2,1 mol
per liter bedragen

a3 elk half jaar bemonstering van het waswater in de chemische wasser (de
eerste filterwand), zie hiervoor de checklist controle werking chemisch
luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen
voor de veehouderij'. Hierin zijn ook de eisen met betrekking tot de controle
en de verslaglegging opgenomen.

b Waswater
chemische wasser

moet worden aangezuurd met zwavelzuur

c1 Spuiregeling spuien van het waswater van de chemische wasser nadat dit water
maximaal vijf keer achter elkaar op de ingestelde pH van 1,5 is gebracht

c2 aanvoer waswater naar de chemische wasser door middel van het spuien
van het waswater uit de waterwasser

c3 de opgegeven spuifrequentie moet bij de ingebruikname van de
luchtwasser bekend zijn en moet bij de installatie worden bewaard

d Opleverings-
verklaring

opname belangrijkste gegevens (zoals controleparameters) en
dimensioneringsgrondslagen in een opleveringsverklaring1, door de
leverancier na installatie van het luchtwassysteem te overhandigen aan de
veehouder

e1 Reiniging reiniging filterpakket in zowel de chemische wasser als de waterwasser
minimaal éénmaal per jaar

e2 reiniging druppelvanger minimaal éénmaal per drie maanden

1 In de opleveringsverklaring moet worden aangetoond dat het luchtwassysteem volgens de
systeembeschrijving is uitgevoerd en gedimensioneerd.



f1 Onderhouds-
contract

het afsluiten van een onderhoudscontract met de leverancier of een andere
deskundige partij wordt sterk aanbevolen2. In het onderhoudscontract moet
een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn
opgenomen. Verder zijn in dit contract de taken van de
leverancier/deskundige partij opgenomen. Informatie over de
standaardinhoud van het onderhoudscontract is opgenomen in de checklist
onderhoud chemisch luchtwassysteem uit het technisch
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'

f2 de wekelijkse controle door de veehouder moet specifiek plaatsvinden op
de volgende punten:
* chemische wasser:

a. pH van het waswater (bijvoorbeeld met een lakmoespapier);
b. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand

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

spuimoment, volgens voorschrift van de leverancier);
d. ventilatie (volgens voorschrift 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 voorschrift van de leverancier);
k. vervuiling filter in wateropvangbak (indien nodig filter reinigen,

volgens voorschrift van de leverancier).
De bandbreedte van de waarnemingen en bijbehorende acties zijn
opgenomen in de bijlage controlepunten wekelijkse controle chemisch
luchtwassysteem bij het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen
voor de veehouderij'

g Logboek moet worden bijgehouden met betrekking tot:
- de metingen, het onderhoud, de analyseresultaten van het wassysteem

en de optredende storingen;
- de wekelijkse controle werkzaamheden.
Zie hiervoor de checklist onderhoud chemisch luchtwassysteem uit het
technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'

h1 Rendementsmeting moet worden uitgevoerd in de periode van 3 tot 9 maanden na installatie
van het luchtwassysteem

h2 een herhaling van de meting in de zomerperiode van het derde jaar waarin
de installatie in gebruik is, vervolgens een periodieke herhaling om de 2
jaar

h3 elke meting bestaat zowel uit een rendementsmeting voor ammoniak als
een rendementsmeting voor geur

h4 de overige eisen voor de rendementsmeting zijn opgenomen in de
checklist rendementsmeting luchtwassysteem uit het technisch
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'

Werkingsresultaat ammoniakverwijderingsrendement: 85 procent
geurverwijderingsrendement: 70 procent (voorlopige

2 Een onderhoudscontract is een goed middel om te voorkomen dat de gebruiker problemen krijgt bij het
afleggen van een verantwoording bij de handhaving.



waarde)

Emissiefactor Gespeende biggen:
- 0,09 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,35

m²
- 0,11 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,35

m²
Kraamzeugen:
- 1,25 kg NH3 per dierplaats per jaar
Guste en dragende zeugen:
- 0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar, individuele huisvesting
- 0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar, groepshuisvesting
Dekberen:
- 0,83 kg NH3 per dierplaats per jaar.
Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen):
- 0,38 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,8 m²
- 0,53 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,8 m²

Verwijzing meetrapport Rapport 1: Zwoll, M., 2004. Bericht über die Durchführung von
Emissionsmessungen, Berichtsnummer 2004_10. Fachhochschule
Münster;
Rapport 2: Lorenz, Broer, L., Zechelius, M., 2005. Bericht über die
Durchführung von Emissionsmessungen, projekt-Nr: 220605-534.
LUFA Nord-West
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Nummer systeem BWL 2007.01.V1

Naam systeem Gecombineerd luchtwassysteem 85 % ammoniakemissiereductie
met waterwasser, chemische wasser en biofilter

Diercategorie Kraamzeugen, gespeende biggen, guste en dragende zeugen,
dekberen en vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen)

Systeembeschrijving van April 2009

Vervangt Beschrijving BWL 2007.01 van mei 2007

Werkingsprincipe 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
drie filterwanden van het type dwarsstroom. De eerste twee
filterwanden hebben een gelijk aanstroomoppervlak en betreffen
achtereenvolgens een waterwasser en een chemische wasser. De
derde filterwand is een biofilter.
De waterwasser is een kolom met vulmateriaal dat continu vochtig
wordt gehouden met water, bijvoorbeeld door sproeien of een
overloopsysteem. Ook de chemische wasser is een kolom met
vulmateriaal, dit wordt continu vochtig gehouden met aangezuurde
wasvloeistof (bijvoorbeeld door sproeien of een overloopsysteem). Het
biofilter is opgebouwd uit een kolom met wortelhout waarover zeer
frequent gedurende een korte tijd water wordt gesproeid (om het
pakket vochtig te houden, instelling is mede afhankelijk van de
weerscondities).
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 en afgevoerd met het
spuiwater. Door micro-organismen in de waterwasser en het biofilter
wordt ammoniak omgezet in nitriet/nitraat en afgevoerd met het
spuiwater. De verwijdering van stof uit de ventilatielucht vindt met
name plaats in de twee natte wassers (de waterwasser en de
chemische wasser). Verwijdering van geurstoffen gebeurt vooral in het
biofilter.
Spuiwater komt vooral vrij uit de waterwasser en de chemische
wasser. Het spuien van waswater uit deze wassers vindt op vaste, van
te voren ingestelde, tijdstippen plaats. Dit is één keer in de twee
maanden en valt samen met de periodieke reiniging van het
luchtwassysteem. Bij het spuien wordt de volledige inhoud van de
wateropvangbakken onder de waswanden vervangen door vers water.

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM

Onderdeel Uitvoeringseis

1 Ventilatie aanvoer ventilatielucht naar luchtwassysteem, zie hiervoor de checklist
ventilatie bij luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument
'Luchtwassystemen voor de veehouderij'

2a Dimensionering
luchtwassysteem

gecombineerd luchtwassysteem opgebouwd uit drie achter elkaar
geplaatste filterwanden van het type dwarsstroom met een gelijke lengte
(lengte is afhankelijk van de capaciteit), tussen de eerste en de tweede
wand is een vrije ruimte aanwezig van 1,05 meter en tussen de tweede en
de derde wand is de vrije ruimte minimaal 0,90 meter

2b de eerste filterwand is een waterwasser en is opgebouwd uit kunststof



filtermateriaal (contactoppervlak is 280 m² per m³), is 2,0 meter hoog en
0,15 meter dik

2c de tweede filterwand is een chemische wasser en is opgebouwd uit
cellulose filtermateriaal (contactoppervlak is 440 m² per m³), is 2,0 meter
hoog en 0,10 meter dik

2d de laatste filterwand is een frame gevuld met een mix van wortelhout
(biofilter), deze wand is 2,5 meter hoog en 0,60 meter dik. De mix van
wortelhout in dit filter bestaat voor 75 procent bestaat uit wortelhout van de
grove den en voor 25 procent uit wortelhout van loofbomen (met name
eikenbomen)

2e capaciteit maximaal 3.020 m³ lucht per uur per m² aanstroomoppervlak van
zowel de waterwasser als de chemische wasser en maximaal 2.416 m³
lucht per m² aanstroomoppervlak van het biofilter

2f uitvoering wateropvangbakken onder de waterwasser en de chemische
wasser volgens de volgende maatstaven:
- hoogte wateropvangbak is minimaal 50 cm;
- opvangbak voor de waterwasser is minimaal 50 cm breed (netto

breedte; is opvangbak ten behoeve van de waterwasser);
- opvangbak tussen de waterwasser en de chemische wasser is 100 cm

breed (netto breedte; is opvangbak ten behoeve van de waterwasser);
- opvangbak tussen de chemische wasser en het biofilter is 50 cm breed

(netto breedte; is opvangbak ten behoeve van de chemische wasser);
- de lengte van de wateropvangbak (netto lengte) is gelijk aan de lengte

van de filterwand plus tenminste 30 cm
afwijken hiervan kan in een bijzondere situatie onder de volgende
voorwaarden:
- de lengte van de wateropvangbak is minimaal gelijk is aan de lengte

van de fiterwand;
- de netto inhoud van de wateropvankbak is niet kleiner dan de inhoud in

de voorkeurssituatie1

2g aan te tonen met dimensioneringsplan bij aanvraag vergunning, waaruit
onder meer de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijkt
(maximale ventilatie)

3a Registratie continue registratie van het aantal draaiuren van de circulatiepomp van
zowel de waterwasser als de chemische wasser met behulp van een
urenteller

3b continue registratie van het spuidebiet van zowel de waterwasser als de
chemische wasser met een geijkte waterpulsmeter

3c de geregistreerde waarden moeten niet vrij toegankelijk worden
opgeslagen.

4 Spuiregeling het spuien van het waswater moet worden aangestuurd door een
automatische regeling

5 Afvoer spuiwater afvoer naar een aparte opslag van het spuiwater van de chemische wasser

HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM

Onderdeel Gebruikseis

1 Het gaat dan om de lengte en de breedte van de wateropvangbak in de voorkeurssituatie (zie de opgenomen
maatstaven voor de maatvoering) en de minimale hoogte van het vloeistofniveau (40 cm). Met een berekening
kan worden aangetoond dat aan de beschreven voorwaarden is voldaan. Daarbij is met deze berekening ook
het minimale vloeistofniveau voor de afwijkende situatie vast te stellen. Het gaat er daarbij om dat de
hoeveelheid beschikbaar waswater in de wateropvangbak in de afwijkende situatie niet kleiner is dan in de
beschreven voorkeurssituatie.



a1 Instelling
parameters en

de pH van het waswater in de chemische wasser mag niet meer bedragen
dan 5,0

a2 controle de pH van het percolaatwater van de biofilter moet minimaal 5,0 bedragen

a3 het gehalte aan ammoniumsulfaat in het waswater moet maximaal 2,1 mol
per liter bedragen

a4 het spuiwaterdebiet van de waterwasser en de chemische wasser is gelijk
aan de inhoud van de wateropvangbak onder de waterwasser
respectievelijk de chemische wasser (gescheiden opvangsystemen). Dit is
het debiet per keer spuien. Per jaar wordt de inhoud van de
wateropvangbak zes keer vervangen door schoon water. De
spuiwaterhoeveelheid per jaar is in gelijk aan zes maal de inhoud van de
wateropvangbak

a5 het waterniveau in de wateropvangbakken ten behoeve van zowel de
waterwasser als de chemische wasser bedraagt minimaal 40 cm, alleen op
de momenten dat wordt gespuid is een lager niveau toegestaan;
deze waarde van minimaal 40 cm geldt in de voorkeurssituatie, bij een
afwijkende uitvoering van de wateropvangbak moet de aangepaste waarde
worden vastgesteld op basis van een berekening

a6 elk half jaar bemonstering van het waswater in de chemische wasser (de
tweede filterwand), zie hiervoor de checklist controle werking chemisch
luchtwassysteem uit het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen
voor de veehouderij'. Hierin zijn ook de eisen met betrekking tot de controle
en de verslaglegging opgenomen.

b Waswater
chemische wasser

moet worden aangezuurd met zwavelzuur

c1 Spuiregeling om de twee maanden spuien van het waswater van de waterwasser en de
chemische wasser, spuien op vaste (van te voren ingestelde) tijdstippen

c2 de opgegeven spuifrequentie moet bij de ingebruikname van de
luchtwasser bekend zijn en moet bij de installatie worden bewaard

d Opleverings-
verklaring

opname belangrijkste gegevens (zoals controleparameters) en
dimensioneringsgrondslagen in een opleveringsverklaring2, door de
leverancier na installatie van het luchtwassysteem te overhandigen aan de
veehouder

e1 Reiniging reiniging filterpakket in zowel de waterwasser als de chemische wasser
minimaal éénmaal per twee maanden

e2 valt samen met de vervanging van het waswater in de wateropvangbakken
in de waterwasser en de chemische wasser

f Vervanging
filtermateriaal

het filtermateriaal in het biofilter moet minimaal elke 2 jaar worden
vervangen (werkwijze volgens voorschrift leverancier), het tijdstip van
vervanging moet in het logboek worden geregistreerd

g1 Onderhouds-
contract

het afsluiten van een onderhoudscontract met de leverancier of een andere
deskundige partij wordt sterk aanbevolen3. In het onderhoudscontract moet
een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn
opgenomen. Verder zijn in dit contract de taken van de
leverancier/deskundige partij opgenomen. Informatie over de
standaardinhoud van het onderhoudscontract is opgenomen in de checklist
onderhoud chemisch luchtwassysteem uit het technisch
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'

2 In de opleveringsverklaring moet worden aangetoond dat het luchtwassysteem volgens de
systeembeschrijving is uitgevoerd en gedimensioneerd.

3 Een onderhoudscontract is een goed middel om te voorkomen dat de gebruiker problemen krijgt bij het
afleggen van een verantwoording bij de handhaving.



g2 tijdens de jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem moet
ook het biofilter worden gecontroleerd, wanneer blijkt dat het biofilter niet
meer goed werkt moet het filterpakket worden vervangen of wederom in
goede staat worden gebracht

g3 de wekelijkse controle door de veehouder moet specifiek plaatsvinden op
de volgende punten:
* waterwasser:

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

b. spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter (volstaan kan
worden met een registratie na elk spuimoment) en registratie
spuimoment, volgens voorschrift van de leverancier);

c. ventilatie/luchtverdeling (volgens voorschrift van de leverancier);
* chemische wasser

d. pH van het waswater (bijvoorbeeld met een lakmoespapier);
e. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand

urenteller, volgens voorschrift van de leverancier);
f. spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter (volstaan kan

worden met een registratie na elk spuimoment) en registratie
spuimoment, volgens voorschrift van de leverancier);

g. luchtverdeling (volgens voorschrift van de leverancier);
h. zuurdoseerinstallatie (inclusief kalibratie pH-meting, volgens

voorschrift van de leverancier);
i. zuurverbruik;

* biofilter:
j. vulling van het pakket met wortelhout (volgens voorschrift van de

leverancier);
k. pH van het percolaatwater (bijvoorbeeld met een lakmoespapier);
l. waswaterdebiet en verdeling over het pakket (volgens voorschrift

van de leverancier (waar nodig instelling sproeifrequentie en
sproeitijd bijstellen));

m. luchtverdeling door het filter (volgens voorschrift van de leverancier).
De bandbreedte van de waarnemingen en bijbehorende acties zijn
opgenomen in de bijlage controlepunten wekelijkse controle chemisch
luchtwassysteem bij het technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen
voor de veehouderij'

h Logboek moet worden bijgehouden met betrekking tot:
- de metingen, het onderhoud, de analyseresultaten van het wassysteem

en de optredende storingen;
- de wekelijkse controle werkzaamheden.
Zie hiervoor de checklist onderhoud chemisch luchtwassysteem uit het
technisch informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'

i1 Rendementsmeting moet worden uitgevoerd in de periode van 3 tot 9 maanden na installatie
van het luchtwassysteem

i2 een herhaling van de meting in de zomerperiode van het derde jaar waarin
de installatie in gebruik is, vervolgens een periodieke herhaling om de 2
jaar

i3 elke meting bestaat zowel uit een rendementsmeting voor ammoniak als
een rendementsmeting voor geur

i4 de overige eisen voor de rendementsmeting zijn opgenomen in de
checklist rendementsmeting luchtwassysteem uit het technisch
informatiedocument 'Luchtwassystemen voor de veehouderij'

Werkingsresultaat ammoniakverwijderingsrendement: 85 procent
geurverwijderingsrendement: 75 procent (voorlopige



waarde)

Emissiefactor Gespeende biggen:
- 0,09 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,35

m²
- 0,11 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,35

m²
Kraamzeugen:
- 1,25 kg NH3 per dierplaats per jaar
Guste en dragende zeugen:
- 0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar, individuele huisvesting
- 0,63 kg NH3 per dierplaats per jaar, groepshuisvesting
Dekberen:
- 0,83 kg NH3 per dierplaats per jaar.
Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen):
- 0,38 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak maximaal 0,8 m²
- 0,53 kg NH3 per dierplaats per jaar, hokoppervlak groter dan 0,8 m²

Verwijzing meetrapport Rapport 1: Zwoll, M., 2003, Ergebnisse von Messungen an zwei
Kombianlagen an Schweinehaltungen din der Zeit von 06/2001 bis
07/2002, 14-05-2003, Fachhochschule Münster;
Rapport 2: Anderl, C., Zwoll, M., 2003, Messungen an der
Abluftreinigungsanlage am Ferkelaufzuchtstall des Landwirts Kurmann
in Bösel, 10-04-2003, Fachhochschule Münster.
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Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV.

Opdrachtgever   : BV Landgoed de Princepeel

Molenstraat 40

5446 PL Wanroij

Locatie   : De Steeg 4, Reek 

stal 1

Datum   : 24-8-2009

In onderstaande beschrijving en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie.

System Uniqfill combiwasser nieuw BWL 2006.14.V1 85% ammoniakreductie

Type 2 wassystemen dwarsstroom oud BWL 2006.14

Werkingsproces

Berekening ventilatiebehoefte vlgs. Normen Klimaatplatform.

Aantal dieren Omschrijving Stal m3/uur/ Totaal m3
1 dierplaats * ventilatie

2 beren 150 300

389 guste-/dragende zeugen 135 52.515

216 opfokzeugen < 0,8 60 12.960

Maximum ventilatiebehoefte m3/uur 65.775

* aangepast volgens opgaaf Agron Advies B.V.

Gegevens per vak ( moduul)

aanstroomoppervlak 1,50 x 2,00

capaciteit luchtwasser Incl. bevestiging punten

Volume Lamellen HxDxL 2,00 x 1,50 x 0,50

Contactoppervlak lamellen 105 pltn x 1m²x 2 zijden

Capaciteit lamellen

Volume filter waterwasser HxDxL 2,00x1,50 x 0,15

Contactopp.filter waterw. Volume x 240 m²/m³ 0,45 x 240

Afmeting opvang waswater chemisch HxBxL 0,45x0,90x1,55 m³
waterwasser HxBxL 0,45x0,90x1,55 m³

m³

m³/m² contactopp.

De ammoniakemissie( inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch 

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 eenlamellenfilter. Om de 10 minuten wordt gedurende 1 minuut aangezuurde wasvloiestof over het 

filter gesproeid. Achter dit filter staat een waterwasser.Dit is een kolom vulmateriaal waarover continue water wordt 

gesproeid met behulp van sproeiers die zich voor en/of achter het filterelement bevinden.De gezuiverde lucht verlaat 

vervolgens via een druppelvanger de installatie. 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 geurcompenenten gebeurt in beide 

wassers. 

 Spuiwater komt vrij uit de chemische wasser.Het spuien van waswater vindt plaats nadat det 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 het spuien van het waswater uit de chemische wasser wordt de opvangbak gevuld met het water uit de 

waterwasser.Vervolgens wordt ten behoeve van de waterwasser vers water aangevoerd tot het ingestelde vloeistofniveau in 

de opvangbak.
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Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV.

Opdrachtgever   : BV Landgoed de Princepeel

De Steeg 4, Reek 

Datum   : 24-08-09

per vak
Totaal ventilatie behoefte (moduul) m³

aantal vakken 5 stuks

afmeting luchtwasser ca. 7.800 x 3.300 x 2.800 mm (LxDxH)

gewicht luchtwasser(s) in bedrijf ca. 1.875 kg.

aanstroomoppervlak 5 x 3,0 m²

totale capaciteit luchtwasser 15 x 5.000 m³

Volume filterpakket lamellen 5 x 1,5 m³

Contactoppervlak lamellen 5 x 210 m²

Capaciteit lamellen 1050 x 75 m³

Contactopp.waterwasser 5 x 108 m²

Capaciteit opvang waswater chem.

chemisch 5 x 0,63 m³

waterwasser 5 x 0,63 m³

Max. vermogen per spoelpomp kWh

Gemiddeld opgenomen vermogen per spoelpomp kWh

0,25

Looptijd pomp chemisch periodiek spoelen aantal pompen 1 totaal uur/dag

Looptijd pomp waterwasser continu spoelen aantal pompen 1 totaal uur/dag

Max. vermogen zuurpomp kWh

Looptijd zuurpomp uur/dag

Totaal opgenomen vermogen 16.913 kWh/jaar

Besturingskast Volt

Totaal verbruik zuur liter/jaar

Totaal spuiwater m³/jaar

Totaal verbruik water m³/jaar

Afmeting centraal kanaal m²

Uitstroom oppervlak m²

Ventilatie vlgs, V-Stack normen m³/jaar

Uitstroom snelheid m/sec

Opmerking:

In de berekening is uitgegaan dat voor 1kg ammoniak 2,88 kg zwavelzuur, met een soortelijk gewicht van 1,84, is benodigd.
De calculatie van zuur en spuiwater zijn gebaseerd op ammoniakemmissies zoals opgenomen in het technische document 'Luchtwassers'
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75.000

15

65.775

9.375

1. De maximale hoogtein de opvangbak waswater is ingesteld op 0,25 m. de rest is buffer voor calamiteiten. Bij centrale besturing kan er eventueel een 
gesloten recurcilatietankmet een maximale capaciteit van 5 m³ in of nabij de besturingsruimte geplaatst worden. Dit is afhankelijk van de situatie ter plaatse. Bij 
combinatie van besturing van combiwassers van verschillende stallen kan er een vaste opvangbak op de grond geplaatst worden van 1,80x1,00x7,80 m³. 
Deze opvangbak is in 2 compartimenten verdeeld,t.w. 5 m³ tbv.chemische filter en 9 m³ t.b.v. waterwasser.E.e.a. afhankelijk van situatie.
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Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV.

Opdrachtgever   : BV Landgoed de Princepeel

Molenstraat 40

5446 PL Wanroij

Locatie   : De Steeg 4, Reek 

stal 2

Datum   : 24-8-2009

In onderstaande beschrijving en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie.

System Uniqfill combiwasser nieuw BWL 2006.14.V1 85% ammoniakreductie

Type 2 wassystemen dwarsstroom oud BWL 2006.14

Werkingsproces

Berekening ventilatiebehoefte vlgs. Normen Klimaatplatform.

Aantal dieren Omschrijving Stal m3/uur/ Totaal m3
2 dierplaats * ventilatie

308 guste-/dragende zeugen 135 41.580

Maximum ventilatiebehoefte m3/uur 41.580

* aangepast volgens opgaaf Agron Advies B.V.

Gegevens per vak ( moduul)

aanstroomoppervlak 1,50 x 2,00

capaciteit luchtwasser Incl. bevestiging punten

Volume Lamellen HxDxL 2,00 x 1,50 x 0,50

Contactoppervlak lamellen 105 pltn x 1m²x 2 zijden

Capaciteit lamellen

Volume filter waterwasser HxDxL 2,00x1,50 x 0,15

Contactopp.filter waterw. Volume x 240 m²/m³ 0,45 x 240

Afmeting opvang waswater chemisch HxBxL 0,45x0,90x1,55 m³
waterwasser HxBxL 0,45x0,90x1,55 m³

5.000

m²

m³/m² aanstroomopp.

m³

3,0

m²

m²

RAV 
categorie

D 1.3.12.1

De ammoniakemissie( inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch 

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 eenlamellenfilter. Om de 10 minuten wordt gedurende 1 minuut aangezuurde wasvloiestof over het 

filter gesproeid. Achter dit filter staat een waterwasser.Dit is een kolom vulmateriaal waarover continue water wordt 

gesproeid met behulp van sproeiers die zich voor en/of achter het filterelement bevinden.De gezuiverde lucht verlaat 

vervolgens via een druppelvanger de installatie. 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 geurcompenenten gebeurt in beide 

wassers. 

 Spuiwater komt vrij uit de chemische wasser.Het spuien van waswater vindt plaats nadat det 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 het spuien van het waswater uit de chemische wasser wordt de opvangbak gevuld met het water uit de 

waterwasser.Vervolgens wordt ten behoeve van de waterwasser vers water aangevoerd tot het ingestelde vloeistofniveau in 

de opvangbak.
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Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV.

Opdrachtgever   : BV Landgoed de Princepeel

De Steeg 4, Reek 

Datum   : 24-08-09

per vak
Totaal ventilatie behoefte (moduul) m³

aantal vakken 3 stuks

afmeting luchtwasser ca. 4.700 x 3.300 x 2.800 mm (LxDxH)

gewicht luchtwasser(s) in bedrijf ca. 1.875 kg.

aanstroomoppervlak 3 x 3,0 m²

totale capaciteit luchtwasser 9 x 5.000 m³

Volume filterpakket lamellen 3 x 1,5 m³

Contactoppervlak lamellen 3 x 210 m²

Capaciteit lamellen 630 x 75 m³

Contactopp.waterwasser 3 x 108 m²

Capaciteit opvang waswater chem.

chemisch 3 x 0,63 m³

waterwasser 3 x 0,63 m³

Max. vermogen per spoelpomp kWh

Gemiddeld opgenomen vermogen per spoelpomp kWh

0,15

Looptijd pomp chemisch periodiek spoelen aantal pompen 1 totaal uur/dag

Looptijd pomp waterwasser continu spoelen aantal pompen 1 totaal uur/dag

Max. vermogen zuurpomp kWh

Looptijd zuurpomp uur/dag

Totaal opgenomen vermogen 15.564 kWh/jaar

Besturingskast Volt

Totaal verbruik zuur liter/jaar

Totaal spuiwater m³/jaar

Totaal verbruik water m³/jaar

Afmeting centraal kanaal m²

Uitstroom oppervlak m²

Ventilatie vlgs, V-Stack normen m³/jaar

Uitstroom snelheid m/sec

Opmerking:

In de berekening is uitgegaan dat voor 1kg ammoniak 2,88 kg zwavelzuur, met een soortelijk gewicht van 1,84, is benodigd.
De calculatie van zuur en spuiwater zijn gebaseerd op ammoniakemmissies zoals opgenomen in het technische document 'Luchtwassers'

1. De maximale hoogtein de opvangbak waswater is ingesteld op 0,25 m. de rest is buffer voor calamiteiten. Bij centrale besturing kan er eventueel een 
gesloten recurcilatietankmet een maximale capaciteit van 5 m³ in of nabij de besturingsruimte geplaatst worden. Dit is afhankelijk van de situatie ter plaatse. Bij 
combinatie van besturing van combiwassers van verschillende stallen kan er een vaste opvangbak op de grond geplaatst worden van 1,80x1,00x7,80 m³. 
Deze opvangbak is in 2 compartimenten verdeeld,t.w. 5 m³ tbv.chemische filter en 9 m³ t.b.v. waterwasser.E.e.a. afhankelijk van situatie.
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Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV.

Opdrachtgever   : BV Landgoed de Princepeel

Molenstraat 40

5446 PL Wanroij

Locatie   : De Steeg 4, Reek 

stal 4

Datum   : 24-8-2009

In onderstaande beschrijving en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie.

System Uniqfill combiwasser nieuw BWL 2006.14.V1 85% ammoniakreductie

Type 2 wassystemen dwarsstroom oud BWL 2006.14

Werkingsproces

Berekening ventilatiebehoefte vlgs. Normen Klimaatplatform.

Aantal dieren Omschrijving Stal m3/uur/ Totaal m3
4 dierplaats * ventilatie

3.130 biggen < 0,35 20 62.600

Maximum ventilatiebehoefte m3/uur 62.600

* aangepast volgens opgaaf Agron Advies B.V.

Gegevens per vak ( moduul)

aanstroomoppervlak 1,50 x 2,00

capaciteit luchtwasser Incl. bevestiging punten

Volume Lamellen HxDxL 2,00 x 1,50 x 0,50

Contactoppervlak lamellen 105 pltn x 1m²x 2 zijden

Capaciteit lamellen

Volume filter waterwasser HxDxL 2,00x1,50 x 0,15

Contactopp.filter waterw. Volume x 240 m²/m³ 0,45 x 240

Afmeting opvang waswater chemisch HxBxL 0,45x0,90x1,55 m³
waterwasser HxBxL 0,45x0,90x1,55 m³

m³

m³/m² contactopp.

De ammoniakemissie( inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch 

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 eenlamellenfilter. Om de 10 minuten wordt gedurende 1 minuut aangezuurde wasvloiestof over het 

filter gesproeid. Achter dit filter staat een waterwasser.Dit is een kolom vulmateriaal waarover continue water wordt 

gesproeid met behulp van sproeiers die zich voor en/of achter het filterelement bevinden.De gezuiverde lucht verlaat 

vervolgens via een druppelvanger de installatie. 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 geurcompenenten gebeurt in beide 

wassers. 

 Spuiwater komt vrij uit de chemische wasser.Het spuien van waswater vindt plaats nadat det 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 het spuien van het waswater uit de chemische wasser wordt de opvangbak gevuld met het water uit de 

waterwasser.Vervolgens wordt ten behoeve van de waterwasser vers water aangevoerd tot het ingestelde vloeistofniveau in 

de opvangbak.

0,63
0,63

108

0,45

75

210

1,5

RAV 
categorie

D 1.1.15.1.1

5.000

m²

m³/m² aanstroomopp.

m³

3,0

m²

m²

1  / 2 versie maart 2009 .



Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV.

Opdrachtgever   : BV Landgoed de Princepeel

De Steeg 4, Reek 

Datum   : 24-08-09

per vak
Totaal ventilatie behoefte (moduul) m³

aantal vakken 5 stuks

afmeting luchtwasser ca. 7.800 x 3.300 x 2.800 mm (LxDxH)

gewicht luchtwasser(s) in bedrijf ca. 1.875 kg.

aanstroomoppervlak 5 x 3,0 m²

totale capaciteit luchtwasser 15 x 5.000 m³

Volume filterpakket lamellen 5 x 1,5 m³

Contactoppervlak lamellen 5 x 210 m²

Capaciteit lamellen 1050 x 75 m³

Contactopp.waterwasser 5 x 108 m²

Capaciteit opvang waswater chem.

chemisch 5 x 0,63 m³

waterwasser 5 x 0,63 m³

Max. vermogen per spoelpomp kWh

Gemiddeld opgenomen vermogen per spoelpomp kWh

0,25

Looptijd pomp chemisch periodiek spoelen aantal pompen 1 totaal uur/dag

Looptijd pomp waterwasser continu spoelen aantal pompen 1 totaal uur/dag

Max. vermogen zuurpomp kWh

Looptijd zuurpomp uur/dag

Totaal opgenomen vermogen 16.913 kWh/jaar

Besturingskast Volt

Totaal verbruik zuur liter/jaar

Totaal spuiwater m³/jaar

Totaal verbruik water m³/jaar

Afmeting centraal kanaal m²

Uitstroom oppervlak* m²

Ventilatie vlgs, V-Stack normen m³/jaar

Uitstroom snelheid m/sec

* uitstroomoppervlak i.v.m. gewenste uitstroomsnelheid conform opgaaf Agron Advies 
Opmerking:

In de berekening is uitgegaan dat voor 1kg ammoniak 2,88 kg zwavelzuur, met een soortelijk gewicht van 1,84, is benodigd.
De calculatie van zuur en spuiwater zijn gebaseerd op ammoniakemmissies zoals opgenomen in het technische document 'Luchtwassers'
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1. De maximale hoogtein de opvangbak waswater is ingesteld op 0,25 m. de rest is buffer voor calamiteiten. Bij centrale besturing kan er eventueel een 
gesloten recurcilatietankmet een maximale capaciteit van 5 m³ in of nabij de besturingsruimte geplaatst worden. Dit is afhankelijk van de situatie ter plaatse. Bij 
combinatie van besturing van combiwassers van verschillende stallen kan er een vaste opvangbak op de grond geplaatst worden van 1,80x1,00x7,80 m³. 
Deze opvangbak is in 2 compartimenten verdeeld,t.w. 5 m³ tbv.chemische filter en 9 m³ t.b.v. waterwasser.E.e.a. afhankelijk van situatie.
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Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV.

Opdrachtgever   : BV Landgoed de Princepeel

Molenstraat 40

5446 PL Wanroij

Locatie   : De Steeg 4, Reek 

stal 5

Datum   : 24-8-2009

In onderstaande beschrijving en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie.

System Uniqfill combiwasser nieuw BWL 2006.14.V1 85% ammoniakreductie

Type 2 wassystemen dwarsstroom oud BWL 2006.14

Werkingsproces

Berekening ventilatiebehoefte vlgs. Normen Klimaatplatform.

Aantal dieren Omschrijving Stal m3/uur/ Totaal m3
5 dierplaats * ventilatie

2.892 vleesvarkens < 0,8 60 173.520

Maximum ventilatiebehoefte m3/uur 173.520

* aangepast volgens opgaaf Agron Advies B.V.

Gegevens per vak ( moduul)

aanstroomoppervlak 1,50 x 2,00

capaciteit luchtwasser Incl. bevestiging punten

Volume Lamellen HxDxL 2,00 x 1,50 x 0,50

Contactoppervlak lamellen 105 pltn x 1m²x 2 zijden

Capaciteit lamellen

Volume filter waterwasser HxDxL 2,00x1,50 x 0,15

Contactopp.filter waterw. Volume x 240 m²/m³ 0,45 x 240

Afmeting opvang waswater chemisch HxBxL 0,45x0,90x1,55 m³
waterwasser HxBxL 0,45x0,90x1,55 m³

m³

m³/m² contactopp.

De ammoniakemissie( inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch 

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 eenlamellenfilter. Om de 10 minuten wordt gedurende 1 minuut aangezuurde wasvloiestof over het 

filter gesproeid. Achter dit filter staat een waterwasser.Dit is een kolom vulmateriaal waarover continue water wordt 

gesproeid met behulp van sproeiers die zich voor en/of achter het filterelement bevinden.De gezuiverde lucht verlaat 

vervolgens via een druppelvanger de installatie. 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 geurcompenenten gebeurt in beide 

wassers. 

 Spuiwater komt vrij uit de chemische wasser.Het spuien van waswater vindt plaats nadat det 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 het spuien van het waswater uit de chemische wasser wordt de opvangbak gevuld met het water uit de 

waterwasser.Vervolgens wordt ten behoeve van de waterwasser vers water aangevoerd tot het ingestelde vloeistofniveau in 

de opvangbak.
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Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV.

Opdrachtgever   : BV Landgoed de Princepeel

De Steeg 4, Reek 

Datum   : 24-08-09

per vak
Totaal ventilatie behoefte (moduul) m³

aantal vakken 12 stuks

afmeting luchtwasser ca. 18.650 x 3.300 x 2.800 mm (LxDxH)

gewicht luchtwasser(s) in bedrijf ca. 1.875 kg.

aanstroomoppervlak 12 x 3,0 m²

totale capaciteit luchtwasser 36 x 5.000 m³

Volume filterpakket lamellen 12 x 1,5 m³

Contactoppervlak lamellen 12 x 210 m²

Capaciteit lamellen 2520 x 75 m³

Contactopp.waterwasser 12 x 108 m²

Capaciteit opvang waswater chem.

chemisch 12 x 0,63 m³

waterwasser 12 x 0,63 m³

Max. vermogen per spoelpomp kWh

Gemiddeld opgenomen vermogen per spoelpomp kWh

0,6

Looptijd pomp chemisch periodiek spoelen aantal pompen 1 totaal uur/dag

Looptijd pomp waterwasser continu spoelen aantal pompen 2 totaal uur/dag

Max. vermogen zuurpomp kWh

Looptijd zuurpomp uur/dag

Totaal opgenomen vermogen 35.125 kWh/jaar

Besturingskast Volt

Totaal verbruik zuur liter/jaar

Totaal spuiwater m³/jaar

Totaal verbruik water m³/jaar

Afmeting centraal kanaal m²

Uitstroom oppervlak m²

Ventilatie vlgs, V-Stack normen m³/jaar

Uitstroom snelheid m/sec

Opmerking:

In de berekening is uitgegaan dat voor 1kg ammoniak 2,88 kg zwavelzuur, met een soortelijk gewicht van 1,84, is benodigd.
De calculatie van zuur en spuiwater zijn gebaseerd op ammoniakemmissies zoals opgenomen in het technische document 'Luchtwassers'
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1. De maximale hoogtein de opvangbak waswater is ingesteld op 0,25 m. de rest is buffer voor calamiteiten. Bij centrale besturing kan er eventueel een 
gesloten recurcilatietankmet een maximale capaciteit van 5 m³ in of nabij de besturingsruimte geplaatst worden. Dit is afhankelijk van de situatie ter plaatse. Bij 
combinatie van besturing van combiwassers van verschillende stallen kan er een vaste opvangbak op de grond geplaatst worden van 1,80x1,00x7,80 m³. 
Deze opvangbak is in 2 compartimenten verdeeld,t.w. 5 m³ tbv.chemische filter en 9 m³ t.b.v. waterwasser.E.e.a. afhankelijk van situatie.
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Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV.

Opdrachtgever   : BV Landgoed de Princepeel

Molenstraat 40

5446 PL Wanroij

Locatie   : De Steeg 4, Reek 

stal 5

Datum   : 24-8-2009

In onderstaande beschrijving en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie.

System Uniqfill combiwasser nieuw BWL 2006.14.V1 85% ammoniakreductie

Type 2 wassystemen dwarsstroom oud BWL 2006.14

Werkingsproces

Berekening ventilatiebehoefte vlgs. Normen Klimaatplatform.

Aantal dieren Omschrijving Stal m3/uur/ Totaal m3
5 dierplaats * ventilatie

2.892 vleesvarkens < 0,8 60 173.520

Maximum ventilatiebehoefte m3/uur 173.520

* aangepast volgens opgaaf Agron Advies B.V.

Gegevens per vak ( moduul)

aanstroomoppervlak 1,50 x 2,00

capaciteit luchtwasser Incl. bevestiging punten

Volume Lamellen HxDxL 2,00 x 1,50 x 0,50

Contactoppervlak lamellen 105 pltn x 1m²x 2 zijden

Capaciteit lamellen

Volume filter waterwasser HxDxL 2,00x1,50 x 0,15

Contactopp.filter waterw. Volume x 240 m²/m³ 0,45 x 240

Afmeting opvang waswater chemisch HxBxL 0,45x0,90x1,55 m³
waterwasser HxBxL 0,45x0,90x1,55 m³

m³

m³/m² contactopp.

De ammoniakemissie( inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch 

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 eenlamellenfilter. Om de 10 minuten wordt gedurende 1 minuut aangezuurde wasvloiestof over het 

filter gesproeid. Achter dit filter staat een waterwasser.Dit is een kolom vulmateriaal waarover continue water wordt 

gesproeid met behulp van sproeiers die zich voor en/of achter het filterelement bevinden.De gezuiverde lucht verlaat 

vervolgens via een druppelvanger de installatie. 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 geurcompenenten gebeurt in beide 

wassers. 

 Spuiwater komt vrij uit de chemische wasser.Het spuien van waswater vindt plaats nadat det 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 het spuien van het waswater uit de chemische wasser wordt de opvangbak gevuld met het water uit de 

waterwasser.Vervolgens wordt ten behoeve van de waterwasser vers water aangevoerd tot het ingestelde vloeistofniveau in 

de opvangbak.
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Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV.

Opdrachtgever   : BV Landgoed de Princepeel

De Steeg 4, Reek 

Datum   : 24-08-09

per vak
Totaal ventilatie behoefte (moduul) m³

aantal vakken 12 stuks

afmeting luchtwasser ca. 18.650 x 3.300 x 2.800 mm (LxDxH)

gewicht luchtwasser(s) in bedrijf ca. 1.875 kg.

aanstroomoppervlak 12 x 3,0 m²

totale capaciteit luchtwasser 36 x 5.000 m³

Volume filterpakket lamellen 12 x 1,5 m³

Contactoppervlak lamellen 12 x 210 m²

Capaciteit lamellen 2520 x 75 m³

Contactopp.waterwasser 12 x 108 m²

Capaciteit opvang waswater chem.

chemisch 12 x 0,63 m³

waterwasser 12 x 0,63 m³

Max. vermogen per spoelpomp kWh

Gemiddeld opgenomen vermogen per spoelpomp kWh

0,6

Looptijd pomp chemisch periodiek spoelen aantal pompen 1 totaal uur/dag

Looptijd pomp waterwasser continu spoelen aantal pompen 2 totaal uur/dag

Max. vermogen zuurpomp kWh

Looptijd zuurpomp uur/dag

Totaal opgenomen vermogen 35.125 kWh/jaar

Besturingskast Volt

Totaal verbruik zuur liter/jaar

Totaal spuiwater m³/jaar

Totaal verbruik water m³/jaar

Afmeting centraal kanaal m²

Uitstroom oppervlak m²

Ventilatie vlgs, V-Stack normen m³/jaar

Uitstroom snelheid m/sec

Opmerking:

In de berekening is uitgegaan dat voor 1kg ammoniak 2,88 kg zwavelzuur, met een soortelijk gewicht van 1,84, is benodigd.
De calculatie van zuur en spuiwater zijn gebaseerd op ammoniakemmissies zoals opgenomen in het technische document 'Luchtwassers'
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173.520
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1. De maximale hoogtein de opvangbak waswater is ingesteld op 0,25 m. de rest is buffer voor calamiteiten. Bij centrale besturing kan er eventueel een 
gesloten recurcilatietankmet een maximale capaciteit van 5 m³ in of nabij de besturingsruimte geplaatst worden. Dit is afhankelijk van de situatie ter plaatse. Bij 
combinatie van besturing van combiwassers van verschillende stallen kan er een vaste opvangbak op de grond geplaatst worden van 1,80x1,00x7,80 m³. 
Deze opvangbak is in 2 compartimenten verdeeld,t.w. 5 m³ tbv.chemische filter en 9 m³ t.b.v. waterwasser.E.e.a. afhankelijk van situatie.
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Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV.

Opdrachtgever   : BV Landgoed de Princepeel

Molenstraat 40

5446 PL Wanroij

Locatie   : De Steeg 4, Reek 

stal 5

Datum   : 24-8-2009

In onderstaande beschrijving en tabellen is de dimensionering aangegeven voor bovengenoemde locatie.

System Uniqfill combiwasser nieuw BWL 2006.14.V1 85% ammoniakreductie

Type 2 wassystemen dwarsstroom oud BWL 2006.14

Werkingsproces

Berekening ventilatiebehoefte vlgs. Normen Klimaatplatform.

Aantal dieren Omschrijving Stal m3/uur/ Totaal m3
5 dierplaats * ventilatie

2.894 vleesvarkens < 0,8 60 173.640

Maximum ventilatiebehoefte m3/uur 173.640

* aangepast volgens opgaaf Agron Advies B.V.

Gegevens per vak ( moduul)

aanstroomoppervlak 1,50 x 2,00

capaciteit luchtwasser Incl. bevestiging punten

Volume Lamellen HxDxL 2,00 x 1,50 x 0,50

Contactoppervlak lamellen 105 pltn x 1m²x 2 zijden

Capaciteit lamellen

Volume filter waterwasser HxDxL 2,00x1,50 x 0,15

Contactopp.filter waterw. Volume x 240 m²/m³ 0,45 x 240

Afmeting opvang waswater chemisch HxBxL 0,45x0,90x1,55 m³
waterwasser HxBxL 0,45x0,90x1,55 m³

D 3.2.15.1.1

5.000

m²

m³/m² aanstroomopp.

m³

3,0

m²

m²

RAV 
categorie

De ammoniakemissie( inclusief geur- en stofemissie) wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch 

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 eenlamellenfilter. Om de 10 minuten wordt gedurende 1 minuut aangezuurde wasvloiestof over het 

filter gesproeid. Achter dit filter staat een waterwasser.Dit is een kolom vulmateriaal waarover continue water wordt 

gesproeid met behulp van sproeiers die zich voor en/of achter het filterelement bevinden.De gezuiverde lucht verlaat 

vervolgens via een druppelvanger de installatie. 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 geurcompenenten gebeurt in beide 

wassers. 

 Spuiwater komt vrij uit de chemische wasser.Het spuien van waswater vindt plaats nadat det 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 het spuien van het waswater uit de chemische wasser wordt de opvangbak gevuld met het water uit de 

waterwasser.Vervolgens wordt ten behoeve van de waterwasser vers water aangevoerd tot het ingestelde vloeistofniveau in 

de opvangbak.
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Dimensioneringsplan Lamellenfilter Uniqfill Air BV.

Opdrachtgever   : BV Landgoed de Princepeel

De Steeg 4, Reek 

Datum   : 24-08-09

per vak
Totaal ventilatie behoefte (moduul) m³

aantal vakken 12 stuks

afmeting luchtwasser ca. 18.650 x 3.300 x 2.800 mm (LxDxH)

gewicht luchtwasser(s) in bedrijf ca. 1.875 kg.

aanstroomoppervlak 12 x 3,0 m²

totale capaciteit luchtwasser 36 x 5.000 m³

Volume filterpakket lamellen 12 x 1,5 m³

Contactoppervlak lamellen 12 x 210 m²

Capaciteit lamellen 2520 x 75 m³

Contactopp.waterwasser 12 x 108 m²

Capaciteit opvang waswater chem.

chemisch 12 x 0,63 m³

waterwasser 12 x 0,63 m³

Max. vermogen per spoelpomp kWh

Gemiddeld opgenomen vermogen per spoelpomp kWh

0,6

Looptijd pomp chemisch periodiek spoelen aantal pompen 1 totaal uur/dag

Looptijd pomp waterwasser continu spoelen aantal pompen 2 totaal uur/dag

Max. vermogen zuurpomp kWh

Looptijd zuurpomp uur/dag

Totaal opgenomen vermogen 35.125 kWh/jaar

Besturingskast Volt

Totaal verbruik zuur liter/jaar

Totaal spuiwater m³/jaar

Totaal verbruik water m³/jaar

Afmeting centraal kanaal m²

Uitstroom oppervlak m²

Ventilatie vlgs, V-Stack normen m³/jaar

Uitstroom snelheid m/sec

Opmerking:

In de berekening is uitgegaan dat voor 1kg ammoniak 2,88 kg zwavelzuur, met een soortelijk gewicht van 1,84, is benodigd.
De calculatie van zuur en spuiwater zijn gebaseerd op ammoniakemmissies zoals opgenomen in het technische document 'Luchtwassers'

1. De maximale hoogtein de opvangbak waswater is ingesteld op 0,25 m. de rest is buffer voor calamiteiten. Bij centrale besturing kan er eventueel een 
gesloten recurcilatietankmet een maximale capaciteit van 5 m³ in of nabij de besturingsruimte geplaatst worden. Dit is afhankelijk van de situatie ter plaatse. Bij 
combinatie van besturing van combiwassers van verschillende stallen kan er een vaste opvangbak op de grond geplaatst worden van 1,80x1,00x7,80 m³. 
Deze opvangbak is in 2 compartimenten verdeeld,t.w. 5 m³ tbv.chemische filter en 9 m³ t.b.v. waterwasser.E.e.a. afhankelijk van situatie.
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Opdrachtgever: BV Landgoed de Princepeel
Molenstraat 40
5446 PL  Wanroy

Onderwerp: Uitbreiding varkenshouderij M. Caspers Specialist Huisvesting en Vergunningen
De Steeg 4,  Reek telefoon 0653 - 326492 

Bepaling weerstanden ventilatiesystemen: 

Weerstanden ATM- regelunits: Fabrikaat luchtregelunits: Fancom, type ATM
diameter oppervlak Luchtsnelheid (Vmax.) capaciteit ∆P

ATM 35 0,09616 m² 7 m/sec 2423,30 m³/uur 34,0 Pa
ATM 40 0,12560 m² 7 m/sec 3165,12 m³/uur 29,0 Pa
ATM 45 0,15896 m² 7 m/sec 4005,86 m³/uur 34,0 Pa
ATM 50 0,19625 m² 7 m/sec 4945,50 m³/uur 30,0 Pa
ATM 56 0,24618 m² 7 m/sec 6203,64 m³/uur 26,0 Pa
ATM 63 0,31157 m² 7 m/sec 7851,48 m³/uur 31,0 Pa
ATM 71 0,39572 m² 7 m/sec 9972,11 m³/uur 30,0 Pa
ATM 80 0,50240 m² 7 m/sec 12660,48 m³/uur 35,0 Pa

Het afzuigpunt (ATM) wordt zodanig gedimensioneerd dat de luchtsnelheid in de ATM maximaal 7 m³/sec 
bedraagt, de bijbehorende weerstanden zijn gebaseerd op opgave van de leverancier.  In de stal zijn,
afhankelijk van de afdeling ATM-units geplaatst met een diameter, varieërend van 400 mm tot 630 mm. 
Voor het bepalen van de weerstanden wordt uitgegaan van 35 Pa (Worst-case)

Ventilatoren Fancom 3480 P
diameter 0,813 m
uitgangspunt weerstand 150 Pa ==> 23.200 m3/ventilator
1430 omw./min
5,1 Amp,  vermogen 2,52 Kw

Weerstanden centrale afzuigkanalen
Stal 1 Stal 2 Stal 3 Stal 4 Stal 5

Maximum ventilatiecapaciteit per stal 65.775 41.580 48.000 62.600 520.800 m³
Aantal afzuigkanalen per stal 1 1 n.v.t. 1 3 stuks
Maximum ventilatiecapaciteit per CAS 65.775 41.580 n.v.t. 62.600 173.600 m³/uur

18,27 11,55 17,39 48,22 m³/sec
Afmeting CAS 10,00 5,10 n.v.t. 25,00 21,20 m²
Luchtafvoer (… zijdig) 2 2 n.v.t. 1 1
Maximum snelheid (V-max) 0,914 1,132 n.v.t. 0,696 2,275 m/sec
Weerstand (weerstandsgrafiek) < 0,100 < 0,100 n.v.t. < 0,100 < 0,100 Pa/m
worst-case 0,100         0,100         n.v.t. 0,100         0,100         Pa/m
lengte CAS 33,00 19,00 n.v.t. 55,90 79,80 m
Totale weerstand 3,30           1,90           n.v.t. 5,59           7,98           Pa 

De weerstanden van de centraal afzuigkanalen zijn gebaseerd op de diameter van het kanaal, de 
maximale luchtsnelheid in het kanaal en de lengte van het kanaal. De bijbehorende weerstanden zijn 
genomen uit de weerstandsgrafiek (bijlage)



M. Caspers Specialist Huisvesting en Vergunningen
telefoon 0653 - 326492 

Weerstanden emissiepunten
De emissiepunten worden verhoogd tot 1 meter boven het oorspronkelijke emissiepunt van de wassers. Dit 
gebeurd door een bouwkundig kanaal (opbouw) te maken op de wassers. Het emissiepunt wordt hierdoor 
niet vernauwd. De weerstand die hierdoor ontstaat is derhalve alleen de weerstand van het afvoerkanaal 
(1 meter lengte). Door de ventilatoren aan de bovenzijde van het kanaal (einde van het kanaal) in te bouwen 
ontstaan er geen extra weerstanden meer bij de ventilatoren

Stal 1 Stal 2 Stal 3 Stal 4 Stal 5
lengte afvoerkoker 7,8 4,7 7,8 18,65 m
breedte afvoerkoker 1,075 1,075 1,075 1,075 m
oppervlakte afvoerkoker 8,385 5,053 8,385 20,049 m²
Maximum ventilatiecapciteit 65.775 41.580 62.600 173.600 m³/uur

18,27 11,55 17,39 48,22 m³/sec
Maximum snelheid (V-max) 2,18 2,29 2,07 2,41 m/sec
weerstand weergegeven als punt: I II IV V
Weerstand (weerstandsgrafiek) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 Pa/m
worst-case 0,1 0,1 0,1 0,1 Pa/m

Weerstanden
Stal 1 Stal 2 Stal 3 Stal 4 Stal 5

inlaatsysteem langsgevel langsgevel langsgevel afdak langsgevel
weerstand inlaatsysteem 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Pa*

grondbuizen
weerstand grondbuizen: 5,5 Pa**
luchtverdeling grondkanaal combi grondkanaal voergang grondkanaal

+ combi
weerstand luchtverdeling 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Pa*
afdeling  ∆P* 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Pa*
weerstand afzuigpunt (ATM) 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 Pa
weerstand verbindingskoker tussen ATM en centraal afzuigkanaal 5,5 Pa***
weerstand centraal afzuigsysteem 3,3             1,9             5,6             8,0             Pa
weerstand aanstroom en filterpakket 70,0 70,0 70,0 70,0 Pa****
emissiepunt, 1 m uitblaaskoker 0,1 0,1 0,1 0,1 Pa

Totale weerstand: 121,4 120 48,0 129,2 131,6 Pa

*) Weerstanden zijn gebaseerd op metingen, ervaringscijfers en literatuur
**) De weerstand is gebaseerd op de buisdiameter van 200 mm en ventilatiecapaciteit van 200 m3/uur/buis

De bijbehorende weerstand is genomen uit de weerstandsgrafiek (punt A) en bedraagt 0,25 Pa/m.
De lengte van de grondbuizen bedraagt 22 meter, de totale weerstand wordt hierdoor 5,5 Pa

***) Per afdeling worden 3 ATM regelunits gemonteerd, diameter 56 cm, max. capacitiet 6203 m³/uur. De 
daarbij behorende kokerdiameter is 560 mm. Uitgaande van een capaciteit van 6203 m³/ uur bedraagt 
de weerstand 1,1 Pa/m (punt B). Uitgaande van een lengte van 5 meter bedraagt de weerstand 5,5 Pa. 

****) De weerstanden van de wasser (aanzuiging, filterpakket en afvoer) zijn conform opgave leverancier.
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 ATM 35 REGEL EN MEETUNIT 
ATM 40 REGEL EN MEETUNIT 
ATM 45 REGEL EN MEETUNIT 
ATM 50 REGEL EN MEETUNIT 
ATM 56 REGEL EN MEETUNIT 

A4326001
A4326002
A4326003
A4326004
A4326005

Inhoud  
Toepassing _______________________ 1 
Kenmerken________________________ 1 
Opties____________________________ 1 
Afmetingen________________________ 1 
IJklijnen __________________________ 2 
Druklijnen_________________________ 3 
Bekabeling ________________________ 4 
Technische gegevens _______________ 4 
 

Toepassing De Fancom ATM-unit is onderdeel van een ventilatiesysteem dat tot doel heeft de luchtstroom 
door de kokermodule te meten d.m.v. de meetwaaier en te regelen d.m.v. de regelklep. 

Kenmerken  Fancom regel en meetunit in kokermodule in de diameters 35 t/m 56 cm. 

 Snelmontagesysteem met koppelpen waarbij het regel en meetgedeelte eenvoudig te koppe-
len is aan de ventilatormodule of de Fancom dakkoker. 

 De motor in de ATM wordt AC gevoed, wanneer een DC voeding wordt aangeboden, zal de 
klep automatisch open lopen (fail safe). 

 De voeding voor de motoren is afkomstig van de PFB (Power Fail Box). Deze PFB is voorzien 
van een 100VA Trafo en een accu. Bij het wegvallen van de voeding (230V) zal de PFB de 
voeding omschakelen van AC naar DC, waardoor de klep automatisch open loopt. 

Opties  Power Fail Box (PFB) voor het voeden en automatisch open laten lopen van de regelkleppen 
bij spanningsuitval. 

 Voor alle afmetingen zijn beschermroosters verkrijgbaar. De beschermroosters zijn vervaar-
digd van roestvast staal. U bevestigt het rooster aan de instroomrand van de kokermodule. 

Afmetingen 
Type φA B φC D

Grootste diameter
Hoogte met 

instroomrand

Buitendiameter 
van in te koppelen 

koker
Hoogte zonder 
instroomrand

[mm] [mm] [mm] [mm]
35 440 393 362 350
40 502 398 412 350
45 565 404 462 350
50 628 410 512 350
56 702 418 572 350
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De onderstaande grafiek geeft het verband aan tussen het toerental van de meetwaaier en de 
luchthoeveelheid die door de ATM-unit stroomt. Wanneer het toerental bekend is, kan bij de be-
treffende ijklijn de luchtverplaatsing worden afgelezen. 

Voorbeeld: wanneer de meetwaaier van een ATM 45 met een toerental van 1500 omwentelingen 
per minuut ronddrait wordt er 4500 m3/h lucht verplaatst. 

 

De metingen zijn uitgevoerd met een ATM-unit voorzien van een instroomrand en zonder be-
schermrooster. Deze is gekoppeld aan de bijbehorende Fancom ventilator die tevens in een ko-
kermodule is ingebouwd. De metingen zijn uitgevoerd conform de internationale normen DIN 1952 
(1971), NEN1048 (1962), NBN 688 (1966), NBN 793 (1968). 

 

Type Minimum Maximum
35 175 3500
40 250 5000
45 325 6500
50 400 8000
56 550 11000

Meetbereik [m3/h]

 

IJklijnen 

 

Luchtverplaatsing 
als functie van het toerental van de meetwaaier
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Bij centrale afzuigsystemen is de luchtverplaatsing per afdeling gebaseerd op het aanleggen van 
een drukverschil. Doordat de afdeling met behulp van een ATM-unit verbonden is met het centrale 
kanaal èn er een onderdruk in het centrale kanaal aanwezig is, zal er lucht gaan stromen. De 
onderstaande grafiek laat zien wat de luchtverplaatsing zal zijn wanneer er een bepaald drukver-
schil wordt aangelegd. 

Voorbeeld: wanneer er een drukverschil van 60 Pa over een ATM 50 wordt aangelegd, zal er 7000 
m3/h lucht gaan stromen. 

 

Met deze grafiek kan ook de benodigde druk worden afgelezen bij een te realiseren luchtverplaat-
sing. Uitgaande van de gewenste maximale luchtverplaatsing en de diameter van de ATM-unit, 
leest u de benodigde druk af. 

Voorbeeld: er moet 6000 m3/h worden verplaatst. U kiest een ATM 45. De drukval zal dan 75 Pa 
bedragen. 

 

De keuze van de diameter ATM-unit wordt bepaald door het gewenste regelgebied. Op de vorige 
pagina staat in de tabel het meetbereik aangegeven. Wanneer u in het bovenstaande voorbeeld 
niet minder dan 400 m3/h minimum ventilatie nodig heeft, kunt u ookeen ATM 50 kiezen. Er volgt 
dan een maximale drukval (bij 6000 m3/h) van slechts 45 Pa. 

N.B. hier wordt alleen gesproken over de drukval over de ATM-unit. De totaal benodigde druk is 
tevens afhankelijk van luchtinlaat, kanaalontwerp, etc. 

 

Druklijnen 

 

Luchtverplaatsing 
als functie van de statische drukval over de module
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Bekabeling 
Aansluitbox 7 x 0,8 mm (0,5 mm2) Stuursignaal 10-0 V

Voeding

RTTM  

Technische 
gegevens 

AT regelklep 
Voedingsspanning 18-30Vac
Opgenomen vermogen  4W
Maximale stroom 200 mA
Stuursignaal 10-0Vdc
Looptijd 90° hoekverdraaiing 22 sec.
Normale toestand bij uitlevering 0Vdc open, 8.5Vdc bijna dicht
Afregelmogelijkheid van positie bij max. stuurspanning 
Trafo Maximaal 16 motoren op 100VA trafo
PFB Maximaal 16 motoren op PFB
 
Behuizing 
Beschermklasse IP55
35 Gewicht (onverpakt) 7.2kg
40 Gewicht (onverpakt)      8.0kg
45 Gewicht (onverpakt) 9.4kg
50 Gewicht (onverpakt) 10.6kg
56 Gewicht (onverpakt) 11.6kg

Omgevingsklimaat 
Bereik bedrijfstemperatuur 0°C tot +40°C
Bereik opslagtemperatuur -10°C tot +50°C
Relatieve vochtigheid <95%, niet condenserend
 
RTTM sensor 
Voedingsspanning 8-18Vdc
Belasting (typical bij 12V) min. 9.5mA, max. 15mA
Pulsen per omwenteling 4
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 ATM 63 REGEL EN MEETUNIT 
ATM 71 REGEL EN MEETUNIT 
ATM 80 REGEL EN MEETUNIT 

A4322201
A4322202
A4323203

Inhoud  
Toepassing ________________________ 1 
Kenmerken ________________________ 1 
Opties ____________________________ 1 
Afmetingen ________________________ 1 
IJklijnen ___________________________ 2 
Druklijnen _________________________ 3 
Bekabeling ________________________ 4 
Technische gegevens ________________ 4 
 

Toepassing De Fancom ATM-unit is onderdeel van een ventilatiesysteem dat tot doel heeft de luchtstroom 
door de kokermodule te meten d.m.v. de meetwaaier en te regelen d.m.v. de regelklep. 

Kenmerken  De unit is voorzien van een tweesegmentsklep.  

 De unit is licht conisch en heeft een vaste instroomrand.  

 Aan de bovenzijde is de unit voorzien van een kunststof mof die aan de ventilatormodule 
gekoppeld kan worden met 6 inslagpluggen. 

 De unit kan direct in de behuizing van de stelmotor van de kleppen worden aangesloten. 
Wanneer het wenselijk is dat de unit eenvoudig losgenomen kan worden, dan kan een losse 
aansluitkabel met connector optioneel worden geleverd. 

 Bij spanningsuitval, lopen de kleppen automatisch open (veerretour) 

Opties  Voor alle afmetingen zijn beschermroosters verkrijgbaar. De beschermroosters zijn vervaar-
digd van roestvast staal. U bevestigt het rooster aan de instroomrand van de module 

 Voor de unit is een losse aansluitkabel met connector/aansluitbox verkrijgbaar.  

Afmetingen 

 

Type φA B φC D E

Grootste 
diameter

Hoogte met 
instroomrand

Buitendiameter 
van in te 

koppelen koker
Hoogte zonder 
instroomrand

Uitsteekmaat 
aandrijving

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
63 777 678 637 640 126
71 875 713 714 675 110
80 980 738 801 700 106
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IJklijnen De onderstaande grafiek geeft het verband aan tussen het toerental van de meetwaaier en de 
luchthoeveelheid die door de ATM-unit stroomt. Wanneer het toerental bekend is, kan bij de be-
treffende ijklijn de luchtverplaatsing worden afgelezen. 

Voorbeeld: wanneer de meetwaaier van een ATM 71 met een toerental van 1000 omwentelingen 
per minuut ronddraait wordt er ongeveer 12.000 m3/h lucht verplaatst. 

De metingen zijn uitgevoerd met een ATM-unit voorzien van een instroomrand en zonder be-
schermrooster. Deze is gekoppeld aan de bijbehorende Fancom ventilator die tevens in een ko-
kermodule is ingebouwd. De metingen zijn uitgevoerd conform de internationale normen DIN 1952 
(1971), NEN1048 (1962), NBN 688 (1966), NBN 793 (1968). 

Type Minimum Maximum
63 675 13.500
71 850 17.000
80 1.050 21.000

Meetbereik [m3/h]

 
 

 

 

 

Luchtverplaatsing 
als functie van het toerental van de meetwaaier
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Druklijnen Bij centrale afzuigsystemen is de luchtverplaatsing per afdeling gebaseerd op het aanleggen van 
een drukverschil. Doordat de afdeling met behulp van een ATM-unit verbonden is met het centrale 
kanaal èn er een onderdruk in het centrale kanaal aanwezig is, zal er lucht gaan stromen. De 
onderstaande grafiek laat zien wat de luchtverplaatsing zal zijn wanneer er een bepaald drukver-
schil wordt aangelegd. 

Voorbeeld: wanneer er een drukverschil van 60 Pa over een ATM 71 wordt aangelegd, zal er 
ongeveer 14.000 m3/h lucht gaan stromen. 

 

Met deze grafiek kan ook de benodigde druk worden afgelezen bij een te realiseren luchtverplaat-
sing. Uitgaande van de gewenste maximale luchtverplaatsing en de diameter van de ATM-unit, 
leest u de benodigde druk af. 

Voorbeeld: er moet 12.000 m3/h worden verplaatst. U kiest een ATM 71. De drukval zal dan 45 Pa 
bedragen.  

 

De keuze van de diameter ATM-unit wordt bepaald door het gewenste regelgebied. Op de vorige 
pagina staat in de tabel het meetbereik aangegeven. Wanneer u in het bovenstaande voorbeeld 
niet minder dan 1.050 m3/h minimum ventilatie nodig heeft, kunt u ook een ATM 80 kiezen. Er 
volgt dan een maximale drukval (bij 12.000 m3/h) van slechts 34 Pa. 

N.B. hier wordt alleen gesproken over de drukval over de ATM-unit. De totaal benodigde druk is 
tevens afhankelijk van luchtinlaat, kanaalontwerp, etc. 

Luchtverplaatsing 
als functie van de statische drukval over de module
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Bekabeling Stuursignaal, voeding
en RTTM7 x 0,8 mm2

 

Technische 
gegevens 

AT regelklep 
Voedingsspanning 24Vac (19.2…28.8Vac)
Frequentie 50/60 Hz
Opgenomen vermogen  2.5W tijdens het openen, 1W in open-stand
Maximale stroom 200 mA
Stuursignaal 10-0Vdc
Looptijd 90° hoekverdraaiing ±150sec (±60sec bij veerretour)
Geen afregelmogelijkheid van positie bij max. stuurspanning 
Trafo Maximaal 8 motoren op 100VA trafo
 
Behuizing 
Beschermklasse IP55

Omgevingsklimaat 
Bereik bedrijfstemperatuur 0°C tot +40°C
Bereik opslagtemperatuur -10°C tot +50°C
Relatieve vochtigheid <95%, niet condenserend
 
RTTM sensor 
Voedingsspanning 8-18Vdc
Belasting (typisch bij 12V) min. 9.5mA, max. 15mA
Pulsen per omwenteling 4
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 Ventilator 1435 C 200-240V / 50 Hz 
Ventilator 1440 C 200-240V / 50 Hz 
Ventilator 1445 C 200-240V / 50 Hz 
Ventilator 1450 C 200-240V / 50 Hz 
Ventilator 1456 C 200-240V / 50 Hz 
Ventilator 1656 C 200-240V / 50 Hz 
Ventilator 3435 C 400-415V / 50 Hz 
Ventilator 3440 C 400-415V / 50 Hz 
Ventilator 3445 C 400-415V / 50 Hz 
Ventilator 3450 C 400-415V / 50 Hz 
Ventilator 3456 C 400-415V / 50 Hz 
Ventilator 3656 C 400-415V / 50 Hz 

A4300101
A4300102
A4300103
A4300104
A4300105
A4300115
A4301101
A4301102
A4301103
A4301104
A4301105
A4301115

Inhoud  
Toepassing _______________________ 1 
Kenmerken________________________ 1 
Opties____________________________ 1 
Afmetingen________________________ 1 
Luchttechnische Specificaties _________ 2 
Bekabeling ________________________ 2 
Technische gegevens _______________ 2 
 

Toepassing Fancom ventilatoren zijn speciaal ontwikkeld voor toepassing in de agrarische sector. De ventilator 
C (compleet) kan gemonteerd worden op de wand.  

Kenmerken  Ventilatoren voorzien van een kunststof rand (wandring) 

Opties  Voor alle afmetingen zijn beschermroosters verkrijgbaar. De beschermroosters zijn vervaar-
digd van roestvast staal. U bevestigt het rooster aan de motorsteunen. 

 Voor alle afmetingen zijn jaloezieën verkrijgbaar. 

 1-fase ventilatoren ook leverbaar in 60Hz uitvoering. 

Afmetingen 

B

A

C

J

H

F E D

G

I

 
Type A B C D E F G H I J

Buitenmaat 
rand

Montage gaten 
wand

Diameter 
bevest. Gat

Waaier 
diameter

Binnendiam. 
Rand

Inbouw 
diameter Hoogte rand

Uitsteeklengte 
motor Dikte plaat Motor diameter

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
1435 445 405 8.0 346 352 380 95 202 15 127
1440 495 455 8.0 396 402 440 110 187 15 127
1445 575 535 8.0 446 452 500 110 187 15 127
1450 635 595 8.0 496 502 560 110 227 15 127
1456 725 685 8.0 556 562 615 110 230 15 150
1656 725 685 8.0 556 562 615 110 227 15 127
3435 445 405 8.0 346 352 380 95 202 15 127
3440 495 455 8.0 396 402 440 110 187 15 127
3445 575 535 8.0 446 452 500 110 187 15 127
3450 635 595 8.0 496 502 560 110 227 15 127
3456 725 685 8.0 556 562 615 110 227 15 127
3656 725 685 8.0 556 562 615 110 227 15 127
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Luchttechnische 
Specificaties 

TYPE
Omw/m

in V A W W dB(A) µF 0 30 50 100 150
max.lucht-

opbr/max.druk

1435 1367 200-240 0.93 216 103 57 (46) 6 T, E 3660 3320 3000 2540 / 75

1440 1347 200-240 1.19 273 165 60 (49) 6 T, E 5040 4630 4250 3300 / 92

1445 1326 200-240 1.60 372 235 63 (52) 8 T, E 6690 6140 5760 4400 4310 / 102

1450 1317 200-240 2.08 474 314 63 (52) 10 T, E 8550 7800 7300 5780 5710 / 102

1456 1400 200-240 3.00 660 579 72 (61) 16 T, E 12000 11000 10250 8300 6900 / 130

1656 951 200-240 2.60 545 303 64 (53) 16 T, E 10010 9000 8120 7160 / 65

3435 1426
Y400 
∆230 0.34 157 116 57 (46) - F 3710 3400 3140 2520 / 86

3440 1376
Y400 
∆230 0.42 227 175 60 (49) - F 5120 4750 4370 3430 / 96

3445 1297
Y400 
∆230 0.55 312 220 63 (52) - F 6540 5910 5470 4020 / 99

3450 1304
Y400 
∆230 0.72 414 305 63 (52) - F 8240 7530 7010 5440 5240 / 105

3456 1364
Y400 
∆230 1.17 657 567 72 (61) - F 11830 10920 10260 8490 7700 / 120

3656 936
Y400 
∆230 1.23 442 290 64 (53) - F 9960 8870 7980 7140 / 63
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 Luchtdichtheid 1,2 kg/m3, 1 Pa (Pascal) = 1 N/m2 ~ 0,102 mm wk 

 Vermogen, stroom en toerental bij 50 Pa. 

 Metingen zonder beschermrooster 

 Geluidsproductie gemeten onder een hoek van 45° met de ventilatoras bij 0Pa op een afstand 
van 2 meter (tussen haakjes geplaatste waarden zijn gemeten op 7 meter afstand). 

Bekabeling Ventilator 1-fase 

Aansluiting 2-draads3 x 1,5 mm2
 

Ventilator 3-fase 

Aansluiting 3-draads4 x 1,5 mm2
 

Technische 
gegevens 

Richting luchtstroom van motor naar waaier
 
Thermische beveiliging 
De 1-fase ventilator is voorzien van een thermische beveiliging ter voorkoming van oververhitting
 
Behuizing 
Beschermklasse IP55

Omgevingsklimaat 
Bereik bedrijfstemperatuur 0°C tot +40°C
Bereik opslagtemperatuur -10°C tot +50°C
Relatieve vochtigheid <95%, niet condenserend
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 Ventilator 1663 C 200-240V 
Ventilator 1671 C 200-240V 
Ventilator 1680 C 200-240V 
Ventilator 3663 C 400-415V 
Ventilator 3671 C 400-415V 
Ventilator 3680 C 400-415V 
Ventilator 3480P C 400-415V 
Ventilator 3480D C 400-415V 

A4302001
A4302002
A4302003
A4302011
A4302012
A4302013
A4302034
A4302035

Inhalt  
Anwendungen _____________________ 1 
Charakteristiken____________________ 1 
Optionen _________________________ 1 
Abmessungen _____________________ 1 
Lufttechnische Spezifikationen_________ 2 
Verkabelung_______________________ 2 
Technische Daten __________________ 2 
 

Anwendungen Fancom Ventilatoren sind speziell für Anwendung im Agrarbereich entwickelt. Der Ventilator C 
(komplett) kann auf die Wand montiert werden.  

Charakteristiken Ventilatoren ausgestattet mit einem Metallrand (Wandring) 

Optionen Für alle Abmessungen sind Schutzgitter erhältlich. Diese Schutzgitter  sind aus rostfrei-
em Stahl gefertigt. Befestigen Sie das Gitter an den Motorstützen. 

Für alle Abmessungen sind Jalousien erhältlich. 

Abmessungen 

 
Typ A B C D E F G H I J

Außmaß Rand
Montage-löcher 

Wand
Durchmesser 

Bef.Loch
Flügel 

Durchmesser

Innen-
durchmesser 

Rand
Einbau 

Durchmesser Höhe Rand
Vorstehlänge 

Motor Dicke Platte
Motor 

Durchmesser
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1663 805 750 11.0 629 635 698 130 286 20 150
1671 850 810 14.5 704 711 776 150 291 20 150
1680 970 910 14.5 789 797 872 190 277 20 150
3663 805 750 11.0 629 635 698 130 286 20 150
3671 850 810 14.5 704 711 776 150 291 20 150
3680 970 910 14.5 789 797 872 190 277 20 150

3480P 970 910 14.5 789 797 872 190 277 20 150
3480D 970 910 14.5 789 797 872 190 277 20 150
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Lufttechnische 
Spezifikationen 

TYP
Omdr/m

in V A W dB(A) µF 0 30 50 100 150 200 250 300

max.Luft-
leistung 

/max.Druck

1663 900 200-240 3.0 640 65 (54) 20 T, E 13300 12100 11100 8800 / 85

1671 890 200-240 3.8 795 65 (54) 12+16 T, E 17000 15600 14500 10900 / 95

1680 885 200-240 4.4 950 66 (55) 16+16 T, E 20900 19000 17700 13700 13400 / 105

3663 925 200-240 1.5 710 64 (53) - F 13600 12300 11300 9000 / 85

3671 930
Y400 
∆230

1.7 885 64 (53) - F 17200 15700 14500 11100 / 95

3680 935
Y400 
∆230

2.3 1005 65 (54) - F 21700 20000 18800 15200 14800 / 105

3480P 1430
Y400 
∆230

5.1 2520 71 (60) - F 28400 27400 26700 25000 23200 20900 18100 15100 / 270

3480D 1440
Y400 
∆230

5.1 2570 71 (60) - F 21400 20900 20500 19600 18600 17500 16300 14800 14100 / 320

Luftleistung in m3/h

Druck in Pa (Pascal)
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• Luftdichte 1,2 kg/m3, 1 Pa (Pascal) = 1 N/m2 ~ 0,102 mm wk 

• Geräuschproduktion gemessen in einem Winkel von 45° mit der Ventilatorachse 
bei 0Pa in einem Abstand von 2m (die Werte in Klammern sind in einem Ab-
stand von 7m gemessen). 

Verkabelung Ventilator Einphase 

Anschluss 2-adrig3 x 1,5 mm2
 

Ventilator Dreiphasen 

Anschluss 3-adrig4 x 1,5 mm2
 

Technische  

Daten 

Richtung des Luftstromes vom Motor zum Flügel
 
Thermische Sicherung 
Der 1-Phase Ventilator ist mit einer thermischen Sicherung ausgestattet, die Überhitzung 
verhindert 
 
Gehäuse 
Schutzklasse IP55

Umgebungsklima 
Bereich Betriebstemperatur 0°C bis +40°C
Bereich Lagertemperatur -10°C bis +50°C
Relative Feuchtigkeit <95%, nicht kondensierend
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De Steeg 4, Reek 

1 Algemeen 
 

1.1 Algemeen 

 

Voorliggende rapportage heeft betrekking op de uitbreiding van het varkensbedrijf van BV 

Landgoed de Princepeel aan De Steeg 4 te Reek. 

 

BV Landgoed de Princepeel is voornemens haar bedrijf aan De Steeg 4 te Reek uit te breiden ten 

behoeve van de huisvesting van in totaal 697 guste en dragende zeugen, 240 kraamzeugen, 216 

opfokzeugen, 2 dekberen, 3130 biggen en 8680 vleesvarkens. 

 

Hiertoe worden een nieuwe vleesvarkensstal en een nieuwe kraamzeugenstal gerealiseerd. 

Daarnaast worden een aantal stallen gewijzigd/gerenoveerd en een stal verlengd. 

 

De bestaande vleesvarkensstallen worden intern verbouwd zodat deze geschikt worden voor de 

huisvesting van 697 guste/dragende zeugen en 2 dekberen. Een van deze stallen wordt 

daarnaast verlengd met drie afdelingen voor de huisvesting van 216 opfokzeugen. De bestaande 

zeugen-/biggenstal wordt intern verbouwd zodat deze geschikt wordt voor de huisvesting van 

3130 biggen. Daarnaast worden twee nieuwe stallen gerealiseerd; één stal voor de huisvesting 

van 240 kraamzeugen en één stal voor de huisvesting van 8680 vleesvarkens. De stal voor de 

huisvesting van vleesvarkens zal uit twee verdiepingen bestaan. Alle stallen worden voorzien van 

een centraal afzuigkanaal dat wordt aangesloten op een gecombineerd luchtwassysteem met 

uitzondering van de kraamzeugenstal. De kraamzeugenstal wordt voorzien van een bouwkundig 

emissiearm stalsysteem, te weten mestpan onder kraamhok. 

 

1.2 Aanleiding en doel onderzoek 

 

Aanleiding van het onderzoek vormt de m.e.r.-procedure die doorlopen wordt ten behoeve van de 

uitbreiding van het varkensbedrijf. Als onderdeel van deze procedure dient een onderzoek 

uitgevoerd te worden naar de effecten van uitbreiding van het bedrijf op de luchtkwaliteit in de 

omgeving. Onderhavig onderzoek brengt de invloed van het bedrijf in kaart op de luchtkwaliteit en 

toetst deze aan de normen zoals beschreven in de Wet luchtkwaliteit. 

 

De volgende figuur geeft een weergave van de ligging van het bedrijf. 
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Figuur 1: topografische ligging De Steeg 4 Reek 

 

bedrijfslocatie 
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2 Beleid en regelgeving 
 

2.1 Wet luchtkwaliteit 

 

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

milieubeheer goedgekeurd (Stb. 2007, 414). Met name hoofdstuk 5 titel 2 uit genoemde wet is 

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

luchtkwaliteit'. Deze wet is op 15 november 2007 (Stb. 2007, 434) in werking getreden en 

vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005.  

 

De kern van de ‘Wet luchtkwaliteit’ bestaat uit de (Europese) luchtkwaliteitseisen. Verder bevat zij 

basisverplichtingen op grond van de richtlijnen, namelijk: plannen, maatregelen, het beoordelen 

van luchtkwaliteit, verslaglegging en rapportage. De wet voorziet in het zogenaamde Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Daarbinnen werken het rijk, de provincies en 

gemeenten samen om de Europese eisen voor luchtkwaliteit te realiseren. 

 

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

(amvb) en ministeriële regelingen (mr) die gelijktijdig met de ‘Wet luchtkwaliteit’ in werking treden 

(Infomil). 

 

2.2 Regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007 

 

De ministeriële regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007 bevat voorschriften over metingen en 

berekeningen om de concentratie en depositie van luchtverontreinigende stoffen vast te stellen. 

Verder schrijft de regeling rapportage voor van de uitkomsten van metingen en berekeningen. De 

regeling vereist ook een plan met maatregelen om een goede luchtkwaliteit te bewerkstelligen in 

geval van overschrijding. 

 

In de regeling zijn gestandaardiseerde rekenmethodes opgenomen om concentraties van diverse 

luchtverontreinigende stoffen te kunnen berekenen. Deze gestandaardiseerde rekenmethodes 

geven resultaten die rechtsgeldig zijn.  
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3 Berekening emissie bronnen 
 

 

3.1 Algemeen 

 

Voor stallen van een agrarisch bedrijf is enkel de uitstoot van fijn stof (PM10) van belang vanwege 

de omvang van de emissie van fijn stof uit de stallen. Hoewel ook andere stoffen kunnen 

ontwijken uit de inrichting zoals NOx en SO2 (stookinstallaties, tractor) is duidelijk dat deze 

emissies zeer gering zijn ten opzichte van de achtergrondconcentraties. Berekeningen voor deze 

stoffen worden achterwege gelaten. Ten aanzien van zwaveldioxide, lood, benzeen en 

koolmonoxide wordt gesteld dat wordt voldaan aan de Wet luchtkwaliteit. 

 

3.2 Kwantificering emissies 

 

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de emissie van fijn stof in de vigerende situatie 

en de gewenste situatie (voorkeursalternatief) en de verschillende uitvoeringsalternatieven. 

 

Hierbij zijn enkel de dieren aanwezig binnen de inrichting meegenomen. Uit onderzoek door 

Alterra is gebleken dat winderosie en emissies uit de stallen de belangrijkste bronnen zijn van 

primair fijn stof vanuit de landbouw. De overige bronnen leveren een relatief kleine bijdrage aan 

de totale emissie van fijn stof. De schatting van winderosie is heel onzeker en de emissie kan van 

jaar tot jaar variëren. De emissie vanuit stallen is dus de enige relevante inrichtingsgebonden 

bron van fijn stof. De emissiefactoren zijn afkomstig van de lijst van het ministerie van VROM 

welke in november 2009 is vastgesteld. 

 

Referentiesituatie 

Onderstaande tabel geeft een weergave van de emissie aan fijn stof in de vigerende situatie. 

 

Tabel 1: emissie fijn stof vigerende situatie 

stal diercategorie Rav-code 

omschrijving 

stalsysteem 

aantal 

dieren 

aantal 

dier- 

plaatsen 

gram 

PM10/jaar/dier1 

PM10 

totaal 

1  vleesvarkens D 3.1.1 traditioneel 840 840 275 231000 

2 kraamzeugen D 1.2.18 traditioneel 84 84 208 17472 

  g/dr zeugen D 1.3.13 traditioneel 206 206 220 45320 

  dekberen D 2.5 traditioneel 3 3 208 624 

  biggen D 1.1.16.1 traditioneel 780 780 132 102960 

3 vleesvarkens D 3.1.1. traditioneel 1048 1048 275 288200 

opfokzeugen D 3.4.2 traditioneel 10 10 275 2750 

            totaal 688326 

 

De achtergrondconcentratie aan PM10 bedroeg in 2009 25,3 µg/m³. Naar verwachting2 is de 

achtergrondconcentratie in 2010 gelijk aan 25,1, in 2015 gelijk aan 23,9 en in 2020 geijk aan 

22,5 µg/m³. 

                                                      
1 Emissiefactoren fijn stof voor veehouderij, versie november 2009, Ministerie van VROM 
2 Grootschalige Concentratiekaart Nederland 2009, fijn stof, MNP 
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Stikstofoxiden (NOx) is de verzamelnaam voor verbindingen tussen zuurstof en stikstof. De 

voornaamste zijn stikstofmonoxide en stikstofdioxide. Stikstofoxiden ontstaan bij de verbranding 

van fossiele brandstoffen. 

 

Door verkeersbewegingen binnen de inrichting en van en naar de inrichting is er sprake van de 

emissie van stikstofoxide. 

 

In de omgeving van De Steeg 4 is de concentratie aan NO2 gelijk aan  21,5-21,9 µg/m³ in 2008. 

Naar verwachting3 is de concentratie in 2010 gelijk aan 17,3-17,8 µg/m³ en in  2015 gelijk aan 

14,7-15,1 µg/m³. 

 

Voorkeursalternatief 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de emissie van fijn stof vanuit de inrichting bij het 

voorkeursalternatief. Bij het voorkeursalternatief worden stal 1, 2, 4, en 5 voorzien van een 

gecombineerd luchtwassysteem en stal 3 wordt voorzien van een mestpan. 

 

Tabel 2: emissie fijn stof gewenste situatie/voorkeursalternatief 

stal diercategorie  

Rav-code 

omschrijving stalsysteem 

aantal 

dieren = 

aantal 

dierplaatsen 

fijn stof 

gram PM10/ 

jaar/dier PM10 totaal 

1 g/dr zeugen D 1.3.12.1 

BWL 2006.14.V1 

389 44 17116 

    gecombineerd luchtwassysteem 85%     

  dekberen D 2.4.1 

BWL 2006.14.V1 

2 42 84 

    gecombineerd luchtwassysteem 85%     

  opfokzeugen D 3.2.15.1.2 

BWL 2006.14.V1 

216 55 11880 

    gecombineerd luchtwassysteem 85%     

2 g/dr zeugen D 1.3.12.1 

BWL 2006.14.V1 

308 44 13552 

    gecombineerd luchtwassysteem 85%     

3 kraamzeugen D 1.2.14 

mestpan onder kraamhok 

240 208 49920 

4 biggen D 1.1.15.1.1 

BWL 2006.14.V1 

3130 26 81380 

    gecombineerd luchtwassysteem 85% ≤ 0,35 m²    

5 vleesvarkens D 3.2.15.1.2 

BWL 2006.14.V1 

8680 55 477400 

  gecombineerd luchtwassysteem 85%    

        totaal 651332 

 

Tevens kan het vullen van de silo’s met krachtvoer emissie van fijn stof veroorzaken. De 

ontluchting is echter voorzien van stofvangers en het lossen van voeders is van korte duur. 

Gesteld kan worden dat de bijdrage van emissie van fijn stof nihil is. 

 

 

 

                                                      
3 Grootschalige Concentratiekaart Nederland 2009, stikstofdioxide, MNP 
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Uitvoeringsalternatief 1 

Bij dit alternatief worden in alle stallen emissiearme bouwkundige stalsystemen toegepast en 

worden de stallen voorzien van een centraal afzuigkanaal dat aangesloten wordt op een 

gecombineerd luchtwassysteem (BWL 2006.14.V1). 

 

Door het toepassen van bouwkundig emissiearme stalsystemen wordt de emissie van fijn stof 

niet verminderd ten opzichte van traditionele huisvesting.  

 

Mogelijk zal door het toepassen van de bouwkundig emissiearme stalsystemen de fijn stof 

emissie licht afnemen. Door de toegepaste stalsystemen wordt de mest sneller afgevoerd en is 

de kans op indrogen van de mest, in de drijflagen, kleiner. Stof kan pas uit mest ontstaan indien 

deze is ingedroogd.  

 

Ten opzichte van het voorkeursalternatief worden alle stallen voorzien van een gecombineerd 

luchtwassysteem. De volgende tabel geeft de emissie van fijn stof weer bij het eerste 

uitvoeringsalternatief. 

 

Tabel 3: emissie fijn stof uitvoeringsalternatief 1 

stal diercategorie  

Rav-code 

omschrijving stalsysteem 

aantal 

dieren = 

aantal 

dierplaatsen 

fijn stof 

gram PM10/ 

jaar/dier PM10 totaal 

1 g/dr zeugen D 1.3.12.1 

BWL 2006.14.V1 

389 44 17116 

    gecombineerd luchtwassysteem 85%     

  dekberen D 2.4.1 

BWL 2006.14.V1 

2 42 84 

    gecombineerd luchtwassysteem 85%     

  opfokzeugen D 3.2.15.1.2 

BWL 2006.14.V1 

216 55 11880 

    gecombineerd luchtwassysteem 85%     

2 g/dr zeugen D 1.3.12.1 

BWL 2006.14.V1 

308 44 13552 

    gecombineerd luchtwassysteem 85%     

3 kraamzeugen D 1.2.17.1 

BWL 2006.14.V1 

gecombineerd luchtwassysteem 85% 

240 42 10080 

4 biggen D 1.1.15.1.1 

BWL 2006.14.V1 

3130 26 81380 

    gecombineerd luchtwassysteem 85% ≤ 0,35 m²    

5 vleesvarkens D 3.2.15.1.2 

BWL 2006.14.V1 

8680 55 477400 

  gecombineerd luchtwassysteem 85%    

        totaal 611492 

 

Uitvoeringsalternatief 2 

Bij dit alternatief worden alle stallen voorzien van een centraal afzuigkanaal dat aangesloten 

wordt op een gecombineerd luchtwassysteem (BWL 2006.14.V1). De emissie van fijn stof vanuit 

de inrichting zal gelijk zijn aan die van het uitvoeringsalternatief 1. Kortsheidshalve wordt dan ook 

hiernaar verwezen. 
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Uitvoeringsalternatief 3 

Bij dit alternatief worden alle stallen voorzien van een centraal afzuigkanaal dat aangesloten 

wordt op een gecombineerd luchtwassysteem (BWL 2007.01.V1). De emissie van fijn stof vanuit 

de inrichting zal gelijk zijn aan die van het uitvoeringsalternatief 1. Kortsheidshalve wordt dan ook 

hiernaar verwezen. 

 

Emissies door verkeer 

Daarnaast dragen verkeersbewegingen binnen de inrichting bij aan de emissie van fijn stof. Deze 

emissiebron is eveneens meegenomen bij het onderzoek. De gegevens zijn overgenomen uit het 

akoestisch onderzoek dat is opgesteld. Er zijn 7 bronnen ingevoerd in het programma ISL3a op 

de rijroutes binnen de inrichting. 
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4 Immissieberekening 
 

4.1 Verspreidingsmodel ISL3a 

 

De immissieberekeningen zijn uitgevoerd middels het programma ISL3a v2009. Voor het 

berekenen van de bijdragen van industriële of agrarische bronnen aan de bestaande of 

toekomstige concentraties is in Nederland standaardrekenmethode 3 (SRM3) oftewel het Nieuw 

Nationaal Model (NNM) voorgeschreven. Het gaat daarbij om de stoffen die genoemd worden in 

de Wet milieubeheer hoofdstuk 5 (luchtkwaliteitseisen). 

 

In veel gevallen bestaat de behoefte om met een eenvoudige en snelle berekening aan te tonen 

dat van een mogelijke overschrijding van de In Betekenende Mate-grens (IBM) en/of van 

bestaande grenswaarden geen sprake zal zijn. Het ministerie van VROM heeft daarom de 

opdracht aan KEMA gegeven om een rekenmodel te ontwikkelen voor eenvoudige situaties, het 

model ISL3a.  

 

De rekenmodellen moeten voldoen aan de voorgeschreven regels uit de ‘Regeling Beoordeling 

Luchtkwaliteit 2007’. Randvoorwaarde voor ISL3a daarbij is dat voor 'eenvoudige' situaties het 

model binnen de betrouwbaarheidsmarge dezelfde uitkomst geeft als de uitkomst van een NNM-

berekening. Hiermee wordt een zodanige goede kwaliteit geleverd dat een complexere 

berekening met de reeds bestaande modellen geen toegevoegde waarde meer biedt. 

 

ISL3a wordt in ieder geval geschikt voor berekeningen van oppervlaktebronnen voor fijn stof en 

van puntbronnen voor fijn stof en NO2. 

 

4.2 Invoergegevens 

 

Voor de immissieberekeningen zijn de invoergegevens gehanteerd die tevens zijn gebruikt voor 

de geurberekening middels V-stacks Vergunningen. 

 

Als gevoelige objecten zijn dezelfde woningen meegenomen als bij de geurberekeningen. Tevens 

zijn de woningen in de omgeving meegenomen behorende bij agrarische bedrijven. Daarnaast is 

op een 30-tal punten op de grens van de inrichting de concentratie aan fijn stof bepaald. De 

volgende figuur geeft een weergave van de receptorpunten en de gevoelige objecten in de 

omgeving van het varkensbedrijf. 

 

http://www.infomil.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/infomil/xdl/page&ItmIdt=169173&SitIdt=111&VarIdt=82
http://www.infomil.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/infomil/xdl/page&ItmIdt=169173&SitIdt=111&VarIdt=82
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Figuur 2: situatieschets bedrijf 
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5 Resultaten en conclusie 
 

5.1 Resultaten 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resultaten. Tevens is als bijlage een overzicht van 

de resultaten toegevoegd en worden contouren gepresenteerd met daarin weergegeven de 

concentratie aan fijn stof rondom de inrichting. 

 

Voor fijn stof geldt een maximaal jaargemiddelde van 40 µg/m³ en de grenswaarde van 50 µg/m³ 

mag niet meer dan 35 maal per jaar worden overschreden. 

 

Tabel 4: resultaten immissieberekeningen 

Ontvangerpunt Concentratie 

voorkeursalternatief 

[µg/m³] 

Concentratie 

uitvoeringsalternatief 

1 en 2 [µg/m³] 

Aantal dagen 

overschrijding 

etmaal gemiddelde 

van 50µg/m³ 

voorkeursalternatief 

Aantal dagen 

overschrijding etmaal 

gemiddelde van 

50µg/m³ 

uitvoeringsalternatief 

1, 2 en 3 

De Steeg 1 25.13 25.12 16 16 

Helstraat 4 25.12 25.12 16 16 

Helstraat 1 25.12 25.12 16 16 

Noordhoek 35 25.12 25.12 16 16 

Helstraat 3 25.12 25.12 16 16 

Noordhoek 34 25.12 25.12 16 16 

De Steeg 5 24.92 24.92 15 15 

De Steeg 3 25.09 25.07 16 16 

De Steeg 2 25.06 25.05 16 16 

De Steeg 6 25.06 25.05 16 16 

Grens inrichting punt 1 25.16 25.11 16 16 

Grens inrichting punt 2 25.23 25.18 16 16 

Grens inrichting punt 3 25.30 25.24 16 16 

Grens inrichting punt 4 25.30 25.23 16 16 

Grens inrichting punt 5 25.37 25.31 16 16 

Grens inrichting punt 6 25.44 25.37 16 16 

Grens inrichting punt 7 25.49 25.42 16 16 

Grens inrichting punt 8 25.52 25.45 16 16 

Grens inrichting punt 9 25.53 25.46 16 16 

Grens inrichting punt 10 25.63 25.56 16 16 

Grens inrichting punt 11 25.64 25.59 16 16 

Grens inrichting punt 12 25.57 25.52 16 16 

Grens inrichting punt 13 25.56 25.51 16 16 

Grens inrichting punt 14 25.48 25.44 16 16 

Grens inrichting punt 15 25.58 25.54 16 16 

Grens inrichting punt 16 25.30 25.27 16 16 

Grens inrichting punt 17 25.25 25.23 16 16 

Grens inrichting punt 18 25.28 25.25 16 16 

Grens inrichting punt 19 25.18 25.15 16 16 

Grens inrichting punt 20 25.14 25.12 16 16 

Grens inrichting punt 21 25.14 25.12 16 16 

Grens inrichting punt 22 25.14 25.12 16 16 
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Grens inrichting punt 23 25.13 25.11 16 16 

Grens inrichting punt 24 25.13 25.11 16 16 

Grens inrichting punt 25 25.12 25.10 16 16 

Grens inrichting punt 26 25.12 25.10 16 16 

Grens inrichting punt 27 25.13 25.10 16 16 

Grens inrichting punt 28 25.15 25.11 16 16 

Grens inrichting punt 29 25.17 25.13 16 16 

Grens inrichting punt 30 25.15 25.12 16 16 

Grens inrichting punt 31 25.13 25.11 16 16 

Grens inrichting punt 32 25.12 25.10 16 16 

Grens inrichting punt 33 25.12 25.10 16 16 

Grens inrichting punt 34 25.14 25.10 16 16 

Grens inrichting punt 35 25.14 25.10 16 16 

 

De weergegeven concentratie en aantal overschrijdingsdagen zijn exclusief zeezoutcorrectie. De 

zeezoutcorrectie van de jaargemiddelde concentratie bedraagt voor de gemeente Landerd 3,0 

µg/m³. De zeezoutcorrectie voor het aantal overschrijdingsdagen van het etmaal gemiddelde 

bedraagt 6,0. 

 

5.2 Conclusie 

 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat kan worden voldaan aan de normen zoals 

beschreven in de Wet luchtkwaliteit.  

 

Bij de uitvoeringsalternatieven 1, 2 en 3 is de concentratie aan fijn stof lager ten opzichte van het 

voorkeursalternatief. Het verschil is echter niet significant te noemen. 

 

Onderhavig project wordt dan ook in het kader van de Wet luchtkwaliteit vergunbaar geacht. 
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Bijlage 1 Invoergegevens ISL3a 
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Invoergegevens voorkeursalternatief 
 

 

         ISL3A VERSIE 2009.1  

         Release 12 mei 2009  

         Powered by KEMA  

                                    ** I S L 3 A ** 

 

 

 

-PM10-2010 

Stof-identificatie:                    FIJN STOF  

 

start datum/tijd:             19:17:48 

datum/tijd journaal bestand: 13-11-2009 4:31:02 

BEREKENINGRESULTATEN 

 

PM10-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met    0 voor harmonisatie met CAR 

 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo)  is bepaald :   175251  

418253 

Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 

  Er is gerekend met 2010 achtergrond GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 

identificatie van GCN-data voor het  1e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  2e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  3e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  4e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  5e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  6e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  7e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  8e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  9e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het 10e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 

GCN-waarden voor de windroos berekend op opgegeven coordinaten:     175251    

418254 

GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

opgegeven achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling)  0.0000 

 

Er is gerekend met optie (blk_nocar) 

 

Doorgerekende (meteo)periode 

   Start datum/tijd�:  1- 1-1995  1:00 h 

   Eind  datum/tijd�: 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar:     2010 

 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is               :    87600 

 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-

lokatie 

                                                 met coordinaten:     175251    

418254 

gem.  windsnelheid, neerslagsom en gem.  achtergrondconcentraties (ug/m3) 

sektor(van-tot) uren     %      ws neerslag(mm) FIJN STOF  

 

 1  (-15- 15):  4348.0   5.0     3.3   252.90    25.2 

 2  ( 15- 45):  5366.0   6.1     3.6   242.00    26.5 

 3  ( 45- 75):  6968.0   8.0     4.0   183.40    28.9 

 4  ( 75-105):  4320.0   4.9     3.2   185.40    32.6 

 5  (105-135):  5433.0   6.2     3.1   356.80    30.5 

 6  (135-165):  6084.0   6.9     3.1   500.00    28.5 
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 7  (165-195):  9375.0  10.7     4.1   897.30    24.1 

 8  (195-225): 13720.0  15.7     5.0  1290.70    23.6 

 9  (225-255): 12593.0  14.4     5.2  1543.70    23.2 

10  (255-285):  8687.0   9.9     4.3  1214.00    21.3 

11  (285-315):  5881.0   6.7     3.7   689.10    21.1 

12  (315-345):  4825.0   5.5     3.6   380.40    21.7 

gemiddeld/som: 87600.0           4.1  7744.10    25.0 (zonder zeezoutcorrectie) 

 

lengtegraad: �:   5.0 

breedtegraad: �:  52.0 

Bodemvochtigheid-index�:     1.00 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)�:     0.20 

 

Geen percentielen berekend 

Aantal receptorpunten          �    2545 

Terreinruwheid receptor gebied [m]�:   0.1600 

Ophoging windprofiel door gesloten obstakels (z0-displacement) :      0.0 

Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 

Hoogte berekende concentraties [m]�:      1.5 

 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]�:     25.30771 

hoogste gem. concentratiewaarde in het grid�:     26.02784 

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks�:    248.45481 

   Coordinaten  (x,y)�:       175480,      418378 

   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh)�:  1998   1   3  23 

 

Aantal bronnen            �:       14 

 

*********  Brongegevens van bron   �:    1  

** BRON PLUS GEBOUW **  

 

X-positie van de bron [m]�:            175405 

Y-positie van de bron [m]�:            418423 

kortste zijde gebouw     [m]�:        17.2 

langste zijde gebouw     [m]�:        80.4 

Hoogte van het gebouw    [m]�:         4.1 

Orientatie gebouw [graden]  �:        90.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]�:    175393 

y_coordinaat van gebouw  [m]�:    418425 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      3.8 

Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           1.63 

Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.68 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    8.09539 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    4.05000 

Temperatuur rookgassen (K)                    �:   285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    �:     0.04 

Aantal bedrijfsuren:                             87600 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000922 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000000922 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000000922 

 

*********  Brongegevens van bron   �:    2  

** BRON PLUS GEBOUW **  

 

X-positie van de bron [m]�:            175351 

Y-positie van de bron [m]�:            418408 

kortste zijde gebouw     [m]�:        17.2 

langste zijde gebouw     [m]�:        47.5 

Hoogte van het gebouw    [m]�:         4.8 

Orientatie gebouw [graden]  �:        90.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]�:    175363 

y_coordinaat van gebouw  [m]�:    418408 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      3.8 

Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           1.41 
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Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.46 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    4.77130 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    3.19000 

Temperatuur rookgassen (K)                    �:   285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    �:     0.02 

Aantal bedrijfsuren:                             87600 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000430 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000000430 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000001352 

 

*********  Brongegevens van bron   �:    3  

** BRON PLUS GEBOUW **  

 

X-positie van de bron [m]�:            175339 

Y-positie van de bron [m]�:            418389 

kortste zijde gebouw     [m]�:        21.0 

langste zijde gebouw     [m]�:        79.6 

Hoogte van het gebouw    [m]�:         5.5 

Orientatie gebouw [graden]  �:        90.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]�:    175339 

y_coordinaat van gebouw  [m]�:    418386 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      7.3 

Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           0.50 

Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           0.55 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    0.75233 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    4.00000 

Temperatuur rookgassen (K)                    �:   285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    �:     0.00 

Aantal bedrijfsuren:                             87600 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000001583 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000001583 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000002935 

 

*********  Brongegevens van bron   �:    4  

** BRON PLUS GEBOUW **  

 

X-positie van de bron [m]�:            175412 

Y-positie van de bron [m]�:            418363 

kortste zijde gebouw     [m]�:        26.8 

langste zijde gebouw     [m]�:        55.9 

Hoogte van het gebouw    [m]�:         4.7 

Orientatie gebouw [graden]  �:         0.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]�:    175382 

y_coordinaat van gebouw  [m]�:    418363 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      6.1 

Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           1.63 

Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.68 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:   10.03429 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    5.02000 

Temperatuur rookgassen (K)                    �:   285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    �:     0.05 

Aantal bedrijfsuren:                             87600 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000002581 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000002581 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000005515 

 

*********  Brongegevens van bron   �:    5  

** BRON PLUS GEBOUW **  

 

X-positie van de bron [m]�:            175413 

Y-positie van de bron [m]�:            418331 

kortste zijde gebouw     [m]�:        64.1 
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langste zijde gebouw     [m]�:        79.8 

Hoogte van het gebouw    [m]�:         6.5 

Orientatie gebouw [graden]  �:         0.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]�:    175368 

y_coordinaat van gebouw  [m]�:    418310 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      8.3 

Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           2.30 

Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           2.35 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:   23.87892 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.00000 

Temperatuur rookgassen (K)                    �:   285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    �:     0.12 

Aantal bedrijfsuren:                             87600 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000005047 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000005047 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000010563 

 

*********  Brongegevens van bron   �:    6  

** BRON PLUS GEBOUW **  

 

X-positie van de bron [m]�:            175413 

Y-positie van de bron [m]�:            418310 

kortste zijde gebouw     [m]�:        64.1 

langste zijde gebouw     [m]�:        79.8 

Hoogte van het gebouw    [m]�:         6.5 

Orientatie gebouw [graden]  �:         0.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]�:    175368 

y_coordinaat van gebouw  [m]�:    418310 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      8.3 

Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           2.30 

Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           2.35 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:   23.87892 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.00000 

Temperatuur rookgassen (K)                    �:   285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    �:     0.12 

Aantal bedrijfsuren:                             87600 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000005047 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000005047 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000015610 

 

*********  Brongegevens van bron   �:    7  

** BRON PLUS GEBOUW **  

 

X-positie van de bron [m]�:            175413 

Y-positie van de bron [m]�:            418288 

kortste zijde gebouw     [m]�:        64.1 

langste zijde gebouw     [m]�:        79.8 

Hoogte van het gebouw    [m]�:         6.5 

Orientatie gebouw [graden]  �:         0.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]�:    175368 

y_coordinaat van gebouw  [m]�:    418310 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      8.3 

Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           2.30 

Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           2.35 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:   23.87892 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.00000 

Temperatuur rookgassen (K)                    �:   285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    �:     0.12 

Aantal bedrijfsuren:                             87600 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000005044 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000005044 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000020654 
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*********  Brongegevens van bron   �:    8  

** OPPERVLAKTEBRON **   

 

X-positie van de bron [m]�:            175323 

Y-positie van de bron [m]�:            418332 

kortste zijde oppervlaktebron  [m] �:      0.0 

langste zijde oppervlaktebron  [m] �:      0.0 

Hoogte oppervlaktebron is altijd   �:    1.5 m 

Orientatie oppervlaktebron [graden]�:      0.0 

Aantal bedrijfsuren:                              2608 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000550 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000000016 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000021204 

 

*********  Brongegevens van bron   �:    9  

** OPPERVLAKTEBRON **   

 

X-positie van de bron [m]�:            175331 

Y-positie van de bron [m]�:            418347 

kortste zijde oppervlaktebron  [m] �:      0.0 

langste zijde oppervlaktebron  [m] �:      0.0 

Hoogte oppervlaktebron is altijd   �:    1.5 m 

Orientatie oppervlaktebron [graden]�:      0.0 

Aantal bedrijfsuren:                              2608 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000550 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000000016 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000021754 

 

*********  Brongegevens van bron   �:   10  

** OPPERVLAKTEBRON **   

 

X-positie van de bron [m]�:            175381 

Y-positie van de bron [m]�:            418397 

kortste zijde oppervlaktebron  [m] �:      0.0 

langste zijde oppervlaktebron  [m] �:      0.0 

Hoogte oppervlaktebron is altijd   �:    1.5 m 

Orientatie oppervlaktebron [graden]�:      0.0 

Aantal bedrijfsuren:                              2608 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000550 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000000016 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000022304 

 

*********  Brongegevens van bron   �:   11  

** OPPERVLAKTEBRON **   

 

X-positie van de bron [m]�:            175352 

Y-positie van de bron [m]�:            418443 

kortste zijde oppervlaktebron  [m] �:      0.0 

langste zijde oppervlaktebron  [m] �:      0.0 

Hoogte oppervlaktebron is altijd   �:    1.5 m 

Orientatie oppervlaktebron [graden]�:      0.0 

Aantal bedrijfsuren:                             15648 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000550 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000000098 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000022854 

 

*********  Brongegevens van bron   �:   12  

** OPPERVLAKTEBRON **   

 

X-positie van de bron [m]�:            175323 
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Y-positie van de bron [m]�:            418342 

kortste zijde oppervlaktebron  [m] �:      0.0 

langste zijde oppervlaktebron  [m] �:      0.0 

Hoogte oppervlaktebron is altijd   �:    1.5 m 

Orientatie oppervlaktebron [graden]�:      0.0 

Aantal bedrijfsuren:                              2608 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000550 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000000016 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000023404 

 

*********  Brongegevens van bron   �:   13  

** OPPERVLAKTEBRON **   

 

X-positie van de bron [m]�:            175382 

Y-positie van de bron [m]�:            418430 

kortste zijde oppervlaktebron  [m] �:      0.0 

langste zijde oppervlaktebron  [m] �:      0.0 

Hoogte oppervlaktebron is altijd   �:    1.5 m 

Orientatie oppervlaktebron [graden]�:      0.0 

Aantal bedrijfsuren:                              2608 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000550 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000000016 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000023954 

 

*********  Brongegevens van bron   �:   14  

** OPPERVLAKTEBRON **   

 

X-positie van de bron [m]�:            175404 

Y-positie van de bron [m]�:            418381 

kortste zijde oppervlaktebron  [m] �:      0.0 

langste zijde oppervlaktebron  [m] �:      0.0 

Hoogte oppervlaktebron is altijd   �:    1.5 m 

Orientatie oppervlaktebron [graden]�:      0.0 

Aantal bedrijfsuren:                              2608 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000550 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000000016 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000024504 
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Invoergegevens uitvoeringsalternatieven 1, 2 en 3 
 

 

         ISL3A VERSIE 2009.1  

         Release 12 mei 2009  
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                                    ** I S L 3 A ** 

 

 

 

-PM10-2010 

Stof-identificatie:                    FIJN STOF  

 

start datum/tijd:             12:08:50 

datum/tijd journaal bestand: 11-11-2009 21:24:49 

BEREKENINGRESULTATEN 

 

PM10-Overschrijdingsdagen gecorrigeerd met    0 voor harmonisatie met CAR 

 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo)  is bepaald :   175251  

418253 

Voor neerslag bewolking en zoninstraling is Eindhoven gebruikt 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 

  Er is gerekend met 2010 achtergrond GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.2.0.0 van 12 maart 2009 

identificatie van GCN-data voor het  1e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  2e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  3e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  4e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  5e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  6e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  7e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  8e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  9e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het 10e jaar;  versie 17-02-09 van 1.0 

GCN-waarden voor de windroos berekend op opgegeven coordinaten:     175251    

418254 

GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 

opgegeven achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling)  0.0000 

 

Er is gerekend met optie (blk_nocar) 

 

Doorgerekende (meteo)periode 

   Start datum/tijd�:  1- 1-1995  1:00 h 

   Eind  datum/tijd�: 31-12-2004 24:00 h 

Prognostische berekeningen met referentie jaar:     2010 

 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is               :    87600 

 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-

lokatie 

                                                 met coordinaten:     175251    

418254 

gem.  windsnelheid, neerslagsom en gem.  achtergrondconcentraties (ug/m3) 

sektor(van-tot) uren     %      ws neerslag(mm) FIJN STOF  

 

 1  (-15- 15):  4348.0   5.0     3.3   252.90    25.2 

 2  ( 15- 45):  5366.0   6.1     3.6   242.00    26.5 

 3  ( 45- 75):  6968.0   8.0     4.0   183.40    28.9 

 4  ( 75-105):  4320.0   4.9     3.2   185.40    32.6 

 5  (105-135):  5433.0   6.2     3.1   356.80    30.5 

 6  (135-165):  6084.0   6.9     3.1   500.00    28.5 
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 7  (165-195):  9375.0  10.7     4.1   897.30    24.1 

 8  (195-225): 13720.0  15.7     5.0  1290.70    23.6 

 9  (225-255): 12593.0  14.4     5.2  1543.70    23.2 

10  (255-285):  8687.0   9.9     4.3  1214.00    21.3 

11  (285-315):  5881.0   6.7     3.7   689.10    21.1 

12  (315-345):  4825.0   5.5     3.6   380.40    21.7 

gemiddeld/som: 87600.0           4.1  7744.10    25.0 (zonder zeezoutcorrectie) 

 

lengtegraad: �:   5.0 

breedtegraad: �:  52.0 

Bodemvochtigheid-index�:     1.00 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)�:     0.20 

 

Geen percentielen berekend 

Aantal receptorpunten          �    2545 

Terreinruwheid receptor gebied [m]�:   0.1600 

Ophoging windprofiel door gesloten obstakels (z0-displacement) :      0.0 

Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 

Hoogte berekende concentraties [m]�:      1.5 

 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]�:     25.30444 

hoogste gem. concentratiewaarde in het grid�:     26.02216 

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks�:    248.45481 

   Coordinaten  (x,y)�:       175480,      418378 

   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh)�:  1998   1   3  23 

 

Aantal bronnen            �:       14 

 

*********  Brongegevens van bron   �:    1  

** BRON PLUS GEBOUW **  

 

X-positie van de bron [m]�:            175405 

Y-positie van de bron [m]�:            418423 

kortste zijde gebouw     [m]�:        17.2 

langste zijde gebouw     [m]�:        80.4 

Hoogte van het gebouw    [m]�:         4.1 

Orientatie gebouw [graden]  �:        90.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]�:    175393 

y_coordinaat van gebouw  [m]�:    418425 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      3.8 

Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           1.63 

Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.68 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    8.09539 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    4.05000 

Temperatuur rookgassen (K)                    �:   285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    �:     0.04 

Aantal bedrijfsuren:                             87600 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000922 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000000922 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000000922 

 

*********  Brongegevens van bron   �:    2  

** BRON PLUS GEBOUW **  

 

X-positie van de bron [m]�:            175351 

Y-positie van de bron [m]�:            418408 

kortste zijde gebouw     [m]�:        17.2 

langste zijde gebouw     [m]�:        47.5 

Hoogte van het gebouw    [m]�:         4.8 

Orientatie gebouw [graden]  �:        90.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]�:    175363 

y_coordinaat van gebouw  [m]�:    418408 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      3.8 

Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           1.41 
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Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.46 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    4.77130 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    3.19000 

Temperatuur rookgassen (K)                    �:   285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    �:     0.02 

Aantal bedrijfsuren:                             87600 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000430 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000000430 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000001352 

 

*********  Brongegevens van bron   �:    3  

** BRON PLUS GEBOUW **  

 

X-positie van de bron [m]�:            175339 

Y-positie van de bron [m]�:            418425 

kortste zijde gebouw     [m]�:        21.0 

langste zijde gebouw     [m]�:        79.6 

Hoogte van het gebouw    [m]�:         5.5 

Orientatie gebouw [graden]  �:        90.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]�:    175339 

y_coordinaat van gebouw  [m]�:    418386 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      6.1 

Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           1.41 

Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.46 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:    4.80121 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    3.21000 

Temperatuur rookgassen (K)                    �:   285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    �:     0.02 

Aantal bedrijfsuren:                             87600 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000320 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000000320 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000001671 

 

*********  Brongegevens van bron   �:    4  

** BRON PLUS GEBOUW **  

 

X-positie van de bron [m]�:            175412 

Y-positie van de bron [m]�:            418363 

kortste zijde gebouw     [m]�:        26.8 

langste zijde gebouw     [m]�:        55.9 

Hoogte van het gebouw    [m]�:         4.7 

Orientatie gebouw [graden]  �:         0.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]�:    175382 

y_coordinaat van gebouw  [m]�:    418363 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      6.1 

Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           1.63 

Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           1.68 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:   10.03429 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    5.02000 

Temperatuur rookgassen (K)                    �:   285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    �:     0.05 

Aantal bedrijfsuren:                             87600 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000002581 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000002581 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000004252 

 

*********  Brongegevens van bron   �:    5  

** BRON PLUS GEBOUW **  

 

X-positie van de bron [m]�:            175413 

Y-positie van de bron [m]�:            418331 

kortste zijde gebouw     [m]�:        64.1 
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langste zijde gebouw     [m]�:        79.8 

Hoogte van het gebouw    [m]�:         6.5 

Orientatie gebouw [graden]  �:         0.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]�:    175368 

y_coordinaat van gebouw  [m]�:    418310 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      8.3 

Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           2.30 

Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           2.35 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:   23.87892 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.00000 

Temperatuur rookgassen (K)                    �:   285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    �:     0.12 

Aantal bedrijfsuren:                             87600 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000005047 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000005047 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000009299 

 

*********  Brongegevens van bron   �:    6  

** BRON PLUS GEBOUW **  

 

X-positie van de bron [m]�:            175413 

Y-positie van de bron [m]�:            418310 

kortste zijde gebouw     [m]�:        64.1 

langste zijde gebouw     [m]�:        79.8 

Hoogte van het gebouw    [m]�:         6.5 

Orientatie gebouw [graden]  �:         0.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]�:    175368 

y_coordinaat van gebouw  [m]�:    418310 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      8.3 

Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           2.30 

Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           2.35 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:   23.87892 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.00000 

Temperatuur rookgassen (K)                    �:   285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    �:     0.12 

Aantal bedrijfsuren:                             87600 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000005047 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000005047 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000014347 

 

*********  Brongegevens van bron   �:    7  

** BRON PLUS GEBOUW **  

 

X-positie van de bron [m]�:            175413 

Y-positie van de bron [m]�:            418288 

kortste zijde gebouw     [m]�:        64.1 

langste zijde gebouw     [m]�:        79.8 

Hoogte van het gebouw    [m]�:         6.5 

Orientatie gebouw [graden]  �:         0.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]�:    175368 

y_coordinaat van gebouw  [m]�:    418310 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]�:      8.3 

Inw. schoorsteendiameter  (top)�:           2.30 

Uitw. schoorsteendiameter (top)�:           2.35 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  �:   23.87892 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) �:    6.00000 

Temperatuur rookgassen (K)                    �:   285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    �:     0.12 

Aantal bedrijfsuren:                             87600 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000005044 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000005044 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000019390 



  Rapportage Wet luchtkwaliteit 

De Steeg 4, Reek 

 

 

*********  Brongegevens van bron   �:    8  

** OPPERVLAKTEBRON **   

 

X-positie van de bron [m]�:            175323 

Y-positie van de bron [m]�:            418332 

kortste zijde oppervlaktebron  [m] �:      0.0 

langste zijde oppervlaktebron  [m] �:      0.0 

Hoogte oppervlaktebron is altijd   �:    1.5 m 

Orientatie oppervlaktebron [graden]�:      0.0 

Aantal bedrijfsuren:                              2608 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000550 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000000016 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000019940 

 

*********  Brongegevens van bron   �:    9  

** OPPERVLAKTEBRON **   

 

X-positie van de bron [m]�:            175331 

Y-positie van de bron [m]�:            418347 

kortste zijde oppervlaktebron  [m] �:      0.0 

langste zijde oppervlaktebron  [m] �:      0.0 

Hoogte oppervlaktebron is altijd   �:    1.5 m 

Orientatie oppervlaktebron [graden]�:      0.0 

Aantal bedrijfsuren:                              2608 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000550 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000000016 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000020490 

 

*********  Brongegevens van bron   �:   10  

** OPPERVLAKTEBRON **   

 

X-positie van de bron [m]�:            175381 

Y-positie van de bron [m]�:            418397 

kortste zijde oppervlaktebron  [m] �:      0.0 

langste zijde oppervlaktebron  [m] �:      0.0 

Hoogte oppervlaktebron is altijd   �:    1.5 m 

Orientatie oppervlaktebron [graden]�:      0.0 

Aantal bedrijfsuren:                              2608 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000550 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000000016 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000021040 

 

*********  Brongegevens van bron   �:   11  

** OPPERVLAKTEBRON **   

 

X-positie van de bron [m]�:            175352 

Y-positie van de bron [m]�:            418443 

kortste zijde oppervlaktebron  [m] �:      0.0 

langste zijde oppervlaktebron  [m] �:      0.0 

Hoogte oppervlaktebron is altijd   �:    1.5 m 

Orientatie oppervlaktebron [graden]�:      0.0 

Aantal bedrijfsuren:                             15648 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000550 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000000098 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000021590 

 

*********  Brongegevens van bron   �:   12  

** OPPERVLAKTEBRON **   

 

X-positie van de bron [m]�:            175323 
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Y-positie van de bron [m]�:            418342 

kortste zijde oppervlaktebron  [m] �:      0.0 

langste zijde oppervlaktebron  [m] �:      0.0 

Hoogte oppervlaktebron is altijd   �:    1.5 m 

Orientatie oppervlaktebron [graden]�:      0.0 

Aantal bedrijfsuren:                              2608 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000550 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000000016 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000022140 

 

*********  Brongegevens van bron   �:   13  

** OPPERVLAKTEBRON **   

 

X-positie van de bron [m]�:            175382 

Y-positie van de bron [m]�:            418430 

kortste zijde oppervlaktebron  [m] �:      0.0 

langste zijde oppervlaktebron  [m] �:      0.0 

Hoogte oppervlaktebron is altijd   �:    1.5 m 

Orientatie oppervlaktebron [graden]�:      0.0 

Aantal bedrijfsuren:                              2608 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000550 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000000016 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000022690 

 

*********  Brongegevens van bron   �:   14  

** OPPERVLAKTEBRON **   

 

X-positie van de bron [m]�:            175404 

Y-positie van de bron [m]�:            418381 

kortste zijde oppervlaktebron  [m] �:      0.0 

langste zijde oppervlaktebron  [m] �:      0.0 

Hoogte oppervlaktebron is altijd   �:    1.5 m 

Orientatie oppervlaktebron [graden]�:      0.0 

Aantal bedrijfsuren:                              2608 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000550 

gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000000016 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000023240 
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Bijlage 2 Resultaten ISL3A 
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Voorkeursalternatief 

 
Kolomno: referentie jaar: 2010 

   
1 2 3 4 5 6 7 

 
X Y Totaal bron GCN N50-tot N50-GCN 

De Steeg 1 175214 417985 25.12686 0.02686 25.1 15.94 15.94 

Helstraat 4 175053 417972 25.1215 0.0215 25.1 16.04 15.94 

Helstraat 1 175172 417948 25.12311 0.02311 25.1 15.94 15.94 

Noordhoek 35 175204 417926 25.12294 0.02294 25.1 15.94 15.94 

Helstraat 3 175137 417946 25.12228 0.02228 25.1 15.94 15.94 

Noordhoek 34 175233 417872 25.1218 0.0218 25.1 16.04 15.94 

De Steeg 5 175315 419022 24.92483 0.02483 24.9 15.48 15.48 

De Steeg 3 175252 418261 25.09243 0.09243 25 16.01 15.71 

De Steeg 2 175290 418151 25.05731 0.05731 25 15.81 15.71 

De Steeg 6 175348 418679 25.06472 0.06472 25 16.01 15.71 

grens inrichting 1 175321 418462 25.15463 0.15463 25 16.21 15.71 

grens inrichting 2 175341 418465 25.22812 0.22812 25 16.31 15.71 

grens inrichting 3 175362 418467 25.29777 0.29777 25 16.21 15.71 

grens inrichting 4 175382 418469 25.29782 0.29782 25 16.11 15.71 

grens inrichting 5 175402 418471 25.37186 0.37186 25 16.11 15.71 

grens inrichting 6 175413 418462 25.43656 0.43656 25 16.21 15.71 

grens inrichting 7 175414 418446 25.49012 0.49012 25 16.41 15.71 

grens inrichting 8 175414 418430 25.52235 0.52235 25 16.31 15.71 

grens inrichting 9 175414 418413 25.52736 0.52736 25 16.11 15.71 

grens inrichting 10 175415 418396 25.62563 0.62563 25 16.31 15.71 

grens inrichting 11 175415 418378 25.6418 0.6418 25 16.31 15.71 

grens inrichting 12 175416 418360 25.56759 0.56759 25 16.01 15.71 

grens inrichting 13 175417 418342 25.55822 0.55822 25 16.11 15.71 

grens inrichting 14 175416 418327 25.4819 0.4819 25 16.11 15.71 

grens inrichting 15 175417 418310 25.57567 0.57567 25 16.11 15.71 

grens inrichting 16 175417 418296 25.29563 0.29563 25 15.81 15.71 

grens inrichting 17 175417 418280 25.25104 0.25104 25 16.01 15.71 

grens inrichting 18 175414 418263 25.27447 0.27447 25 16.01 15.71 

grens inrichting 19 175397 418263 25.17551 0.17551 25 16.01 15.71 

grens inrichting 20 175381 418263 25.13618 0.13618 25 15.91 15.71 

grens inrichting 21 175366 418263 25.13673 0.13673 25 16.01 15.71 

grens inrichting 22 175350 418263 25.13602 0.13602 25 16.11 15.71 

grens inrichting 23 175335 418264 25.13311 0.13311 25 16.01 15.71 

grens inrichting 24 175320 418264 25.12672 0.12672 25 16.01 15.71 

grens inrichting 25 175305 418264 25.11799 0.11799 25 16.11 15.71 

grens inrichting 26 175303 418279 25.12357 0.12357 25 16.21 15.71 

grens inrichting 27 175305 418299 25.13331 0.13331 25 16.21 15.71 

grens inrichting 28 175308 418318 25.14955 0.14955 25 16.11 15.71 

grens inrichting 29 175309 418337 25.17099 0.17099 25 16.21 15.71 

grens inrichting 30 175311 418358 25.15362 0.15362 25 16.21 15.71 
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grens inrichting 31 175313 418377 25.13349 0.13349 25 16.21 15.71 

grens inrichting 32 175313 418397 25.11736 0.11736 25 16.21 15.71 

grens inrichting 33 175313 418416 25.12335 0.12335 25 16.21 15.71 

grens inrichting 34 175313 418433 25.13813 0.13813 25 16.31 15.71 

grens inrichting 35 175313 418454 25.14167 0.14167 25 16.31 15.71 
Kolom 1: xcoordinaat receptorpunt 

Kolom 2: ycoordinaat receptorpunt 

    kolom 3: Jaargemiddelde concentratie(bron + GCN) 

     kolom 4: Jaargemiddelde concentratie(alleen bron) 

   kolom 5: Jaargemiddelde concentratie(alleen GCN) 

kolom 6: Aantal overschrijdingsdagenvan de 24-uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN) 

  kolom 7: Aantal overschrijdingsdagenvan de 24-uurgemiddelde grenswaarde (alleen GCN) 
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Resulaten uitvoeringsalternatief 1 en 2 

       

 

Kolomno: 

 

referentie jaar: 2010.00 

    

 

1 2 3 4 5.00 6 7 

  

 

X Y Totaal bron GCN N50-tot N50-GCN 

  De Steeg 1 175214 417985 25.12277 0.02277 25.1 15.94 15.94 
  Helstraat 4 175053 417972 25.11785 0.01785 25.1 16.04 15.94 
  Helstraat 1 175172 417948 25.11938 0.01938 25.1 15.94 15.94 
  Noordhoek 35 175204 417926 25.11961 0.01961 25.1 15.94 15.94 
  Helstraat 3 175137 417946 25.11853 0.01853 25.1 15.94 15.94 
  Noordhoek 34 175233 417872 25.11902 0.01902 25.1 16.04 15.94 
  De Steeg 5 175315 419022 24.92174 0.02174 24.9 15.48 15.48 
  De Steeg 3 175252 418261 25.07119 0.07119 25 16.01 15.71 
  De Steeg 2 175290 418151 25.04842 0.04842 25 15.81 15.71 
  De Steeg 6 175348 418679 25.05409 0.05409 25 15.91 15.71 
  grens inrichting 1 175321 418462 25.11248 0.11248 25 16.11 15.71 
  grens inrichting 2 175341 418465 25.17739 0.17739 25 16.21 15.71 
  grens inrichting 3 175362 418467 25.24244 0.24244 25 16.21 15.71 
  grens inrichting 4 175382 418469 25.23111 0.23111 25 16.11 15.71 
  grens inrichting 5 175402 418471 25.30673 0.30673 25 16.11 15.71 
  grens inrichting 6 175413 418462 25.37144 0.37144 25 16.11 15.71 
  grens inrichting 7 175414 418446 25.41721 0.41721 25 16.01 15.71 
  grens inrichting 8 175414 418430 25.44551 0.44551 25 16.01 15.71 
  grens inrichting 9 175414 418413 25.45623 0.45623 25 16.01 15.71 
  grens inrichting 10 175415 418396 25.56028 0.56028 25 16.21 15.71 
  grens inrichting 11 175415 418378 25.58514 0.58514 25 16.21 15.71 
  grens inrichting 12 175416 418360 25.51792 0.51792 25 16.01 15.71 
  grens inrichting 13 175417 418342 25.51422 0.51422 25 16.11 15.71 
  grens inrichting 14 175416 418327 25.44161 0.44161 25 16.11 15.71 
  grens inrichting 15 175417 418310 25.54199 0.54199 25 16.11 15.71 
  grens inrichting 16 175417 418296 25.26633 0.26633 25 15.81 15.71 
  grens inrichting 17 175417 418280 25.22582 0.22582 25 16.01 15.71 
  grens inrichting 18 175414 418263 25.25294 0.25294 25 16.01 15.71 
  grens inrichting 19 175397 418263 25.15387 0.15387 25 16.01 15.71 
  grens inrichting 20 175381 418263 25.11528 0.11528 25 15.91 15.71 
  grens inrichting 21 175366 418263 25.11686 0.11686 25 16.01 15.71 
  grens inrichting 22 175350 418263 25.11626 0.11626 25 16.11 15.71 
  grens inrichting 23 175335 418264 25.11244 0.11244 25 16.01 15.71 
  grens inrichting 24 175320 418264 25.10556 0.10556 25 16.01 15.71 
  grens inrichting 25 175305 418264 25.09618 0.09618 25 16.01 15.71 
  grens inrichting 26 175303 418279 25.09734 0.09734 25 16.11 15.71 
  grens inrichting 27 175305 418299 25.09997 0.09997 25 16.11 15.71 
  grens inrichting 28 175308 418318 25.11289 0.11289 25 16.01 15.71 
  grens inrichting 29 175309 418337 25.13374 0.13374 25 16.11 15.71 
  grens inrichting 30 175311 418358 25.12049 0.12049 25 16.21 15.71 
  grens inrichting 31 175313 418377 25.11007 0.11007 25 16.21 15.71 
  grens inrichting 32 175313 418397 25.10315 0.10315 25 16.21 15.71 
  grens inrichting 33 175313 418416 25.09677 0.09677 25 16.11 15.71 
  grens inrichting 34 175313 418433 25.10029 0.10029 25 16.01 15.71 
  grens inrichting 35 175313 418454 25.09888 0.09888 25 16.11 15.71 
  Kolom 1: xcoordinaat receptorpunt 

Kolom 2: ycoordinaat receptorpunt 

    kolom 3: Jaargemiddelde concentratie(bron + GCN) 

     kolom 4: Jaargemiddelde concentratie(alleen bron) 
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kolom 5: Jaargemiddelde concentratie(alleen GCN) 

kolom 6: Aantal overschrijdingsdagenvan de 24-uurgemiddelde grenswaarde (bron + GCN) 

  kolom 7: Aantal overschrijdingsdagenvan de 24-uurgemiddelde grenswaarde (alleen GCN) 
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Bijlage 3 Contouren 
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Contouren voorkeursalternatief 
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Contouren uitvoeringsalternatieven 1, 2 en 3 
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1. INLEIDING 

In opdracht van mevrouw J. van de Berg van Agron Advies te Beek en Donk heeft milieu-

adviesbureau G & O Consult te De Rips een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het 

bedrijf BV Landgoed de Princepeel gelegen aan de Molenstraat 40 te Wanroij, voor de 

locatie gelegen aan De Steeg 4 te Reek. 

 

Het onderzoek heeft als doel het bepalen van de toekomstige geluidsbelasting op omlig-

gende geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen van derden en op referentiepun-

ten op bepaalde afstanden van de inrichtingsgrens, als gevolg van de toekomstige be-

drijfsactiviteiten binnen de inrichting gelegen aan de De Steeg 4 te Reek. De resultaten 

zullen vervolgens worden getoetst aan de gestelde eisen van de gemeente Landerd. Het 

akoestisch onderzoek vormt een onderdeel van de aanvraag om een vergunning Wet Mi-

lieubeheer. 

 

De gegevens met betrekking tot de aan te vragen bedrijfssituatie zijn beschikbaar ge-

steld door mevrouw J. van de Berg van Agron Advies te Beek en Donk. Op basis van deze 

gegevens is een berekening gemaakt van de te verwachten equivalente en maximale ge-

luidsniveaus op de omliggende, bepalende woningen van derden. Daarnaast zijn geluids-

contourkaarten opgesteld ten behoeve van het vaststellen van de geluidsruimte van de 

inrichting. 
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2. BEDRIJFSSITUATIE 

2.1. BEDRIJFSACTIVITEITEN 

Na informatie te hebben ingewonnen bij de opdrachtgever en de aanvraag om een 

nieuwe vergunning Wet milieubeheer te hebben bestudeerd, blijkt dat er binnen de in-

richting op een werkdag de in paragraaf 2.2 beschreven bedrijfsactiviteiten plaatsvin-

den. Op feest- en zondagen vinden er nagenoeg geen bedrijfsactiviteiten plaats, uitge-

zonderd dat de dieren worden verzorgd. De activiteiten vinden voornamelijk in de dag-

periode plaats. Binnen het bedrijf worden varkens gehouden. 

 

2.2.  REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE 

Met de representatieve bedrijfssituatie zijn de activiteiten in het model gevoerd, over-

eenkomstig onderstaande opsomming. De bedrijfsactiviteiten onderscheiden zich in een 

representatieve bedrijfssituatie. De (meer-) wekelijkse en dagelijkse activiteiten zijn 

gezamenlijk in 1 etmaal gemodelleerd (worstcase scenario). Voor de bepaling van de 

representatieve bedrijfssituatie zijn de volgende activiteiten meegenomen: 

 

Aan- afvoer varkens 

Ten hoogste driemaal per week worden er in de dagperiode vleesvarkens geladen. Met 

het onderzoek is vanuit gegaan dat de vleesvarkens op een locatie worden geladen, na-

melijk aan de voorzijde van stal 5.  Hiervoor bezoekt een vrachtwagen van derden de 

inrichting (mobiele bron 01). De vrachtwagen rijdt naar de afleverplaats. Het laden van 

de vleesvarkens per locatie duurt ten hoogste 1 uur (puntbron 01). Na het laden van 

vleesvarkens wordt de vrachtwagen gereinigd met behulp van een tuinslang, in plaats 

van een hoge drukreiniger. Derhalve is er geen hogedrukreiniger op de spoelplaats nabij 

de afleverruimte geen geluidsbron ingevoerd. 

Het laden en lossen van de varkens geschiedt middels een laadklep. Voor het heffen van 

de laadklep wordt gebruik gemaakt van een accumotor (welke een tonaal geluid produ-

ceert) welke een tweetal hydraulische cilinders aandrijft zodat de laadklep wordt gehe-

ven. Het zakken van de laadklep gaat zonder de accumotor er wordt dan gebruik ge-

maakt van de zwaartekracht. Met het onderzoek is vanuit gegaan dat de laadklep zo`n 

20 à 25 keer per vracht op en neer zal bewegen. Dit komt neer dat de accumotor ten 

hoogste 15 minuten in bedrijf zal zijn. Voor tonaal geluid dient er een strafcorrectie van 

5 dB (A) voor elke periode dat deze activiteit plaats vindt. Deze straffactor is als nega-

tieve reductie ingevoerd op de geluidsbron van de accumotor (puntbron 02). Deze me-

thode is door de Raad van State goedgekeurd, zie uitspraak 200804894/1/m1 van 

woensdag 22 april 2009.    
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 Afvoer spuiwater / aanvoer zwavelzuur 

Met het onderzoek is vanuit gegaan dat het laden van spuiwater en het lossen van zwa-

velzuur binnen één etmaal plaats kan vinden. Ten hoogste tweemaal per maand wordt 

er spuiwater van de inrichting opgehaald. Voor het laden van het spuiwater bezoekt een 

vrachtwagen van derden  in de dagperiode de inrichting (mobiele bron 04). Het laden 

van het spuiwater vindt plaats op één locatie en duurt ten hoogste 20 minuten (punt-

bron 07). Ten Hoogste eenmaal per maand wordt er zwavelzuur gelost binnen de inrich-

ting. Het lossen van het zwavelzuur bezoekt een vrachtwagen van derden  in de dagpe-

riode de inrichting (mobiele bron 05). Het laden van het spuiwater vindt plaats op één 

locatie en duurt ten hoogste 15 minuten (puntbron 08). 

 

Stationaire bronnen 

Binnen de inrichting zijn vier luchtwassers aanwezig welke zijn aangesloten op stal 1, 2, 

4 en 5. Op de plaats waar een luchtwasser is geplaatst is een enkele puntbron inge-

voerd. Doordat de ventilatoren achter het wasserpakket zijn geplaatst vindt er geen 

demping door het waspakket plaats. Het bronvermogen van de ventilator (Fancom 

3480P) is daardoor verhoogd met respectievelijk 6,02, 4,77 en 13,8 dB(A). Met het on-

derzoek is uitgegaan dat deze luchtwasser in de dagperiode op 100% van het vermogen 

in bedrijf is en in de avond- en nachtperiode op 60% van het vermogen in bedrijf is 

(puntbron 10, 11, 24 en 25). Stal 3 is voorzien van traditionele ventilatoren in de nok 

van de stal. Met het onderzoek is uitgegaan dat deze ventilatoren op 100% van het ver-

mogen in bedrijf zijn de dagperiode in de avond- en nachtperiode op 70% (puntbron 12 

t/m 23).  

Doordat de ventilatoren in de avond- en nachtperiode op een lager toerental draaien, 

vindt er een reductie plaats van het bronvermogen overeenkomstig onderstaande for-

mule: 









×=−=∆

2

1
2 log50

N

N
LLL WWi

 

Waarin:  ∆L = Demping geluidsvermogen; 

   LW1 = Geluidsvermogen op vol toerental; 

   LW2 = Geluidsvermogen op gevraagd toerental; 

   N1 = Toerental vol vermogen; 

   N2 = Toerental verlaagd vermogen. 

 

Deze voersilo`s worden middels vijzels geleegd, de motoren van deze vijzels zijn binnen 

in de stallen en voerkeuken gemonteerd waardoor het geluid hiervan buiten niet hoor-

baar is.   

Binnen de inrichting is een noodstroom aggregaat aanwezig die wordt aangedreven door 
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een stationaire motor. Deze noodstroom aggregaat moet gezien technische betrouw-

baarheid één keer per maand een uur testdraaien (puntbron 09).  

In de varkensstallen en in de werkplaats die binnen de inrichting aanwezig zijn staan 

ook diverse geluidsbronnen. Echter doordat deze in een afgesloten ruimte staan opge-

steld is het geluid hiervan buiten niet hoorbaar. 

 

Afvoer mest 

Gedurende het gehele jaar wordt er mest afgevoerd. Het laden van de mest vindt plaats 

in de dagperiode, hiervoor bezoeken ten hoogste 2 vrachtwagens de inrichting (mobiele 

bron 03). Met het onderzoek is uitgegaan dat de mest op een locatie worden geladen 

namelijk ter hoogte van de mestsilo. Het laden van één vracht mest duurt ten hoogste 

20 minuten (gezamenlijk in de dagperiode 40 minuten puntbron 06).  

Daarnaast wordt er in het voorjaar extra mest afgevoerd, deze mest wordt elders over 

het akkerland verspreid. Met het onderzoek is vanuit gegaan dat er gedurende 8 dagen 

per jaar extra mest af wordt gevoerd. Het laden van de mest vindt plaats in de dagperi-

ode, hiervoor bezoeken ten hoogste 15 vrachtwagens de inrichting (mobiele bron 09). 

Met het onderzoek is uitgegaan dat de mest op een locatie worden geladen namelijk ter 

hoogte van de mestsilo. Het laden van één vracht mest duurt ten hoogste 20 minuten 

(gezamenlijk in de dagperiode 5 uur puntbron 122). 

De mest van stallen worden ten hoogste 1 maal per week doormiddel van een mest 

pomp via leidingen naar de mestsilo gepompt. Doordat het laden van de mest meer tijd 

in beslag neemt dan het verpompen van de mest is het laden van mest als maatgevend 

beschouwd. 

 

Aanvoer droogvoer of brijvoer 

Ten hoogste tweemaal per dag wordt er binnen de inrichting droogvoer of brijvoer ge-

lost. Door de opdrachtgever is aangeven dat het ook mogelijk is dat in de avondperiode 

droog-, of silovoer wordt aangevoerd. Met het onderzoek is vanuit gegaan dat hiervoor 2 

vrachtwagens van derden in de dagperiode en 1 in de avondperiode de inrichting bezoe-

ken voor het aanvoeren van droog-, of silovoer (mobiele bron 02). Met het onderzoek is 

vanuit gegaan dat het voer op één plaats ter hoogte van stal 5 zal worden gelost. Hier-

voor is gekozen omdat het lossen van voer op deze plaats de grootste geluidsbelasting 

heeft op de woningen van derden. Op deze manier is het lossen voer volgens het worst-

case scenario berekend. Daarnaast is het lossen van het droogvoer als maatgevend be-

schouwd. Dit omdat het lossen van het droogvoer de grootste geluidsbelasting heeft en 

langer duur ten opzichte van het lossen van brijvoer. Het lossen van het voer in de dag-

periode duurt gezamenlijk 2 uur  en het lossen in de avondperiode duurt gezamenlijk 1 

uur (puntbron 03). 
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Afvoer kadavers 

Ten hoogste tweemaal per week worden kadavers van de inrichting opgehaald. Het la-

den van kadavers geschiedt vanwege hygiënevoorschriften buiten de inrichtingsgrens. 

Derhalve is de activiteit niet in de berekening betrokken, maar als indirecte hinder be-

schouwd. 

 

Personenauto  

Per etmaal bezoeken er verschillende personen– en bedrijfswagens om bedrijfsmatige 

redenen de inrichting. Ter hoogte van de bedrijfsinritten zijn er 20 bewegingen in de 

dagperiode met een personenauto ingevoerd (mobiele bron 07). Daarnaast wordt er 

doormiddel van een bestelwagen diverse producten aangevoerd. Met het onderzoek is 

vanuit gegaan dat er in de dagperiode ten hoogste 2 bewegingen plaatsvinden met een 

bestelauto (mobile bron 06) 

 

2.3.  REGELMATIG AFWIJKENDE BEDRIJFSSITUATIE (RARBS) 

Regelmatig afwijkende bedrijfssituaties zijn bedrijfssituaties waarbij met enige regel-

maat duidelijk meer geluidemissie plaatsvindt dan in de overige tijd. Daarbij wordt uit-

gegaan van een frequentie van maximaal één dag, avond of nacht per week. 

 

Aan- afvoer varkens 

Ten hoogste 1 dag per week worden er in de nachtperiode vleesvarkens geladen. Met 

het onderzoek is vanuit gegaan dat de vleesvarkens op een locatie worden geladen, na-

melijk aan de voorzijde van stal 5.  Hiervoor bezoekt een vrachtwagen van derden de 

inrichting (mobiele bron 08). De vrachtwagen rijdt naar de afleverplaats. Het laden van 

de vleesvarkens per locatie duurt ten hoogste 1 uur (puntbron 114). Na het laden van 

vleesvarkens wordt de vrachtwagen gereinigd met behulp van een tuinslang, in plaats 

van een hoge drukreiniger. Derhalve is er geen hogedrukreiniger op de spoelplaats nabij 

de afleverruimte geen geluidsbron ingevoerd. Het laden en lossen van de varkens ge-

schied middels een laadklep. Voor het heffen van de laadklep wordt gebruik gemaakt 

van een accumotor (welke een tonaal geluid produceert) welke een tweetal hydrauli-

sche cilinders aandrijft zodat de laadklep wordt geheven. Het zakken van de laadklep 

gaat zonder de accumotor er wordt dan gebruik gemaakt van de zwaartekracht. Met het 

onderzoek is vanuit gegaan dat de laadklep zo`n 20 à 25 keer per vracht op en neer zal 

bewegen. Dit komt neer dat de accumotor ten hoogste 15 minuten in bedrijf zal zijn. 

Voor tonaal geluid dient er een strafcorrectie van 5 dB (A) voor elke periode dat deze 

activiteit plaats vindt. Deze straffactor is als negatieve reductie ingevoerd op de ge-

luidsbron van de accumotor (puntbron 115). Deze methode is door de Raad van State 

goedgekeurd, zie uitspraak 200804894/1/m1 van woensdag 22 april 2009.    
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3.  GESTELDE EISEN 

3.1. TOETSINGSKADER 

Door de gemeente Landerd is aangegeven dat de resultaten van het geluidsonderzoek 

aan de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet worden getoetst. Vol-

gens deze handreiking worden bij het vaststellen van grenswaarden 3 elementen onder-

scheiden: 

• De richtwaarde welke afhankelijk is van de aard van de omgeving; 

• De grenswaarde van 50 dB(A) waarboven in het algemeen in toenemende mate hin-

der zal optreden; 

• De ontheffingen van bovengenoemde waarden op grond van een bestuurlijk afwe-

gingsproces. 

 

Toepassing van het bovenstaande dient gedifferentieerd te worden naar nieuwe en be-

staande inrichtingen. Voor zowel nieuwe als bestaande inrichtingen geldt dat bij een 

eerste toetsing de aanbevolen richtwaarden gehanteerd dienen te worden die, afhanke-

lijk van de aard van de woonomgeving, kunnen variëren van Letmaal 40 dB(A) tot 50 

dB(A). Overeenkomstig de circulaire Industrielawaai en vergunningverlening kenmerkt 

de omgeving van de inrichting zich als “landelijke omgeving”. Hiervoor zijn, overeen-

komstig de handreiking, de volgende richtwaarden van toepassing: 

 

  Tabel 3.1:  richtwaarden landelijke omgeving. 

 Langetijdgemiddeld geluidsniveau LAeq 

 dag avond nacht 

Landelijke omgeving 40 dB(A) 35 dB(A) 30 dB(A) 

 

Overschrijding van de richtwaarde is mogelijk tot het referentieniveau van het omge-

vingsgeluid. Dit niveau wordt ter plaatse door metingen bepaald (L95-niveau), dan wel 

berekend uit de optredende geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer. (LAr, LT – 

10dB(A)). De hoogste van de beide waarden is maatgevend voor het referentieniveau 

van het omgevingsgeluid.  

 

Behalve aan de grenswaarden voor het langetijdgemiddelde beoordelingsniveau moeten 

beperkingen gesteld worden aan het optredende maximale geluidsniveau LA, MAX, geme-

ten in de meterstand “fast”. Gestreefd dient te worden naar het voorkomen van inci-

dentele verhogingen van het geluid groter dan 10 dB(A) ten opzichte van het equivalen-

te niveau over de betreffende periode. Lagere maximale geluidsniveaus worden, gezien 

de van nature aanwezige geluiden, niet als hinderlijk beschouwd. In die gevallen waar-
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bij niet aan de grenswaarden kan worden voldaan, kunnen op basis van de afwijkingsbe-

voegdheid wegens bijzondere omstandigheden hogere maximale geluidsniveaus worden 

vergund. Echter, op basis van de beschikbare kennis omtrent hinder door maximale ge-

luidsniveaus wordt echter sterk aanbevolen de maximale geluidsniveaus voor de dag-, 

avond- en nachtperiode van respectievelijk 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) niet te over-

schrijden. 

 

3.2. TOETSING BEREKENDE WAARDEN 

Toetsing van het langetijdgemiddelde beoordelingniveau zal plaatsvinden aan de hand 

van de volgende geluidsniveaus: 

 

Wat betreft het langetijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr, LT) zal toetsing plaatsvinden 

aan: 

40 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur); 

35 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur); 

30 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur). 

 

Wat betreft de maximale geluidsniveaus (LA, MAX) zal toetsing plaatsvinden aan: 

70 dB(A) in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur); 

65 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur); 

60 dB(A) in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur). 
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4.  REKENMETHODE 

4.1. REKENMETHODE 

De vastlegging van de akoestische informatie van de op het bedrijf aanwezige geluids-

bronnen en de berekeningen voor de geluidsoverdracht zijn uitgevoerd overeenkomstig 

de voorschriften van de ”Handleiding meten en rekenen industrielawaai” uitgave 1999 

(HMRI-II). 

 

4.2. MODELLERING 

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is er een model opgezet met gebruikmaking 

van het computerprogramma Geomilieu v.1.30 van dgmr raadgevende ingenieurs BV te 

Den Haag. De overdrachtsberekeningen in het model gebeuren conform de voorschriften 

van de methode II.8 uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, uitgave 

1999. In het model zijn met de overdrachtberekeningen meegerekend: 

• Geometrische uitbreiding (afstand); 

• Afname ten gevolge van akoestisch goed isolerende obstakels; 

• Afname / toename ten gevolge van reflectie, door verstrooiing tegen en ab-

sorptie van de bodem.  

• Afname /toename door reflecties tegen /absorptie van obstakels;  

• Afname van het geluidsniveau door absorptie in lucht. 

 

De resultaten van het overdrachtmodel volgens de standaardmethoden HMRI zullen al-

tijd in gelijke of hogere immisiewaarden resulteren dan de werkelijke (gemeten) imis-

sieniveaus.  

 

De vervoersbewegingen binnen het model zijn ingevoerd middels een “mobiele bron”. 

Een mobiele bron is opgedeeld in een aantal puntbronnen, hetgeen afhankelijk is van de 

lengte van de bron en de maximale afstand tussen de puntbronnen. De bedrijfsduurcor-

rectie wordt vervolgens berekend door de snelheid en het aantal bewegingen in te voe-

ren, overeenkomstig onderstaande formule: 

Cb = -10 log  
l x n  

v x T x N 

Waarin: l  = routelengte (m) 

  n  = aantal bewegingen 

  v  = snelheid (m/s) 

  T  = tijdsduur beoordelingsperiode (s) 

  N  = aantal puntbronnen 
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4.3 REKENPARAMETERS 

Met het onderzoek zijn de volgende modeleigenschappen aangehouden: 

Modelgrenzen:   (174.000,00 ; 177000,00) – (417.000,00 ; 420.000,00) 

Standaard bodemfactor: 1.0 (akoestisch zacht) 

Meteorologische correctie: Standaardcorrectie 

Standaardwaarde:  HRMI – II.8 

Luchtabsorptie: 

frequentie (Hz): 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

absorptie (dB/km): 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40 

 

4.4 TOEGEPASTE BRONVERMOGENS 

De gehanteerde bronvermogens zijn afkomstig van het meetarchief van G & O Consult. 

 
Tabel 4.1: toegepaste bronvermogens 

omschrijving 
Lw 

dB(A) 

Lmax 

dB(A) 

piekverhoging 

(∆∆∆∆L) 
Bestelbus 92 96 + 4 

Laden mest 100 -- -- 

Uitlaat noodstroom aggregaat + demper 59 -- -- 

Laden/ lossen spuiwater 100 -- -- 

Personenauto 91 96 + 5 

Varkens laden/lossen 99 115 +16 

PTO laadklep *1 80 -- -- 

Loader 102 107 +5 

Luchtwasser  stal 1 *2 88 -- -- 

Luchtwasser  stal 2 *2 87 -- -- 

Luchtwasser  stal 4 *2 87 -- -- 

Luchtwasser  stal 5 *2 96 -- -- 

Ventilator EMI DLV 4/500 78 -- -- 

Voer lossen 104 -- -- 

Vrachtwagen 103 108 + 5 

*1 Door dat deze motor een tonaal geluid produceert is er een strafcorrectie ingevoerd van 5dB(A). Deze 
strafcorrectie is als negatieve reductie ingevoerd.  

*2 Doordat de ventilatoren achter het wasserpakket zijn geplaatst vindt er geen demping plaats. Het 
bronvermogen van de ventilator (Fancom 3480P) is daardoor verhoogd met respectievelijk 13,6, 4,77 en 
6,02 dB(A)  
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5. RESULTATEN 

5.1. AARD VAN HET GELUID 

Met uitzondering van de laadklep bij het varkens laden is het gezien de aard van de ge-

luidsbronnen en de afstand van de bronnen tot aan de beoordelingspunten niet te ver-

wachten dat op de beoordelingspunten geluid met een tonaal of impulsachtig karakter 

hoorbaar is. Ook wordt niet verwacht dat er sprake zal zijn van trillinghinder of laagfre-

quent geluid. 

 

Binnen de inrichting en binnen de inrichting aanwezige voertuigen zijn geen audioappa-

ratuur of omroepinstallaties aanwezig welke buiten de inrichtingsgrens te horen zullen 

zijn.  

 

5.2. REKENPUNTEN 

De rekenpunten zijn geprojecteerd op een geveldeel van de bepalende woning van der-

den en op een afstand van 50 meter vanaf de inrichtingsgrens. De rekenhoogte op ge-

luidsgevoelige bestemmingen is in de dagperiode op 1,5 meter + maaiveld, in de avond- 

en nachtperiode op 5,0 m + maaiveld aangehouden, vanwege de beoordelingshoogte be-

treffende de woningen. Bij de bepaling van de geluidbelasting op de gevels van wonin-

gen van derden is geen gevelreflectie toegepast.  

 

Daarnaast zijn er met behulp van een grid geluidscontourkaarten gemaakt. Het grid is 

geprojecteerd op een hoogte van 5 meter boven het maaiveld. Van zowel de dag-, 

avond-, als nachtperiode zijn de geluidscontouren berekend. Het grid dient, evenals de 

rekenpunten op 50 meter vanaf de inrichtingsgrens, enkel voor het vaststellen van de 

geluidsruimte van de inrichting en niet voor de toetsing van de geluidsgrenswaarden. De 

geluidscontourkaarten zijn in bijlage 4 opgenomen. 

 

Voor de bepaling van de maximale geluidsniveaus is een aparte groep binnen het model 

gemodelleerd, welke de voor de bronkenmerkende piekverhoging (∆L, overeenkomstig 

tabel 4.1) als negatieve reductie is ingevoerd (dit heeft het gevolg dat de piekverhoging 

bij het bronvermogen wordt opgeteld). Vervolgens is hiervan het immissieniveau be-

paald en verminderd voor de opgetreden meteocorrectieterm (Cm).  

 

De regelmatig afwijkende zijn cumulatief met de representatieve bedrijfssituatie be-

oordeeld. 
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5.3.  RESULTATEN  

Tabel 5.1: resultatentabel RBS 

rekenpunt 

dag avond nacht Letmaal 

dB(A) LAr, LT 

dB(A) 

LA, MAX 

dB(A) 

LAr, LT 

dB(A) 

LA, MAX 

dB(A) 

LAr, LT 

dB(A) 

LA, MAX 

dB(A) 

De Steeg 1 31 52 23 45 19 29 31 

De Steeg 2 38 60 29 54 26 37 38 

De Steeg 3 40 62 35 60 30 40 40 

De Steeg 6 33 47 27 49 22 29 33 

50 meter zuid 44 61 33 61 30 37 44 

50 meter oost 49 50 40 50 38 46 49 

50 meter noord 44 51 34 44 33 44 44 

50 meter west 51 65 51 65 29 37 56 

 

Tabel 5.2: resultatentabel RARBS 

rekenpunt 

Aan- afvoer 

varkens nacht 

LAr, LT 

dB(A) 

LA, MAX 

dB(A) 

De Steeg 1 29 53 

De Steeg 2 34 58 

De Steeg 3 42 67 

De Steeg 6 22 44 

50 meter noord 31 56 

50 meter oost 38 46 

50 meter zuid 34 51 

50 meter west 40 64 

 

 

5.4. VERRUIMDE REIKWIJDTE 

In de milieuwetgeving wordt er naast een beoordeling van de geluidsemissie ten gevolge 

van de activiteiten binnen de inrichting, ook gevraagd om een beoordeling van de acti-

viteiten buiten het terrein van de inrichting, voor zover dit direct verband heeft met de 

aan- en afvoerbewegingen voor de inrichting gelegen aan de De Steeg 4 te Reek. Dit 

verkeer dient, volgens de circulaire Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband 

met vergunningverlening Wet Milieubeheer (Minister van VROM, Stscr. 29 februari 1996, 

nr. 44 / Schrikkelcirculaire), beoordeeld te worden op basis van de equivalente geluids-

niveaus door de berekende etmaalwaarde te toetsen aan de voorkeurgrenswaarde van 

50 dB(A) en indien noodzakelijk geacht na bestuurlijke afweging aan de maximale 

grenswaarde van 65 dB(A).  
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De inrichting ontsluit zich richting geheel aan De Steeg, in de praktijk zijn er een drietal 

ontsluitingsroutes. Indien het verkeer in zuidelijke richting de inrichting verlaat  en zijn 

weg vervolgt via De Steeg en de Helstraat komt het verkeer op de Rijksweg N277. Daar-

naast bestaat de mogelijkheid ook om via De Steeg en de Noordhoek door het dorp de 

Reek te rijden. Deze weg komt uit op de rijksweg N324. Doordat via deze route het ver-

keer door het dorp Reek moet rijden wordt deze route sporadisch gebruikt door het 

vrachtverkeer dit in verband met de smalle wegen en de verkeersremmende maatrege-

len. Echter wordt deze route wel gebruikt door de personen- en bestelauto`s. 

De derde ontsluitingsroute is dat het verkeer de inrichting in noordelijke richting ver-

laat. Het verkeer rijdt dan via het dorp Overlangel en bereikt op deze manier de Rijks-

weg N277 waarna makkelijk de snelweg A50 kan worden bereikt.  

 

In de praktijk zal 50% van het verkeer de inrichting in zuidelijke richting verlaten en 50% 

in noordelijke richting. Met de berekening is er van uitgegaan dat 100 % van het verkeer 

de woning De Steeg 1 passeert. Hiervoor is gekozen omdat deze woning voor wat betreft 

de zuidelijke en noordelijke richting het dichtste op de weg is gelegen(worst case sce-

nario). 

De berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig het Meet- en rekenvoorschrift Weg-

verkeerslawaai 2006, rekenmethode I. Uitgegaan is van een representatieve bedrijfssi-

tuatie. 

 

 Tabel 5.3: aantallen vervoersbewegingen tijdens RBS passerend langs woning De Steeg 1 te Reek 

Activiteit 
bewegingen per periode 

opmerking 
dag avond nacht 

bestelauto 2 0 0  

personenauto 20 0 0  

tractor rbs 0 0 0  

vrachtwagen rbs  46 2 0 *1 

lichte motorvoertuigen (lmv) 22 0 0 totaal 

middelzware motorvoertuigen (mv) 0 0 0 totaal 

zware motorvoertuigen (zmv) 46 2 0 totaal 

Zwaar langzaam rijdend (zmvl) 0 0 0 totaal 

aantal lmv per uur 1,83 0,00 0,00  

aantal mv per uur 0,00 0,00 0,00  

aantal zmv per uur 3,83 0,50 0,00  

Aantal zwvl per uur 0,00 0,00 0,00  

*1:  incl. vrachtwagen voor afvoer kadavers.  
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Met de berekening is er van uitgegaan dat al het verkeer met een snelheid van 30 à 80 

kilometer per uur de woning passeert. Afhankelijk van het type voertuig. Er is gerekend 

met het wegdektype 1: referentieasfalt. De rekenhoogte is in de dagperiode op 1,5 me-

ter + maaiveld gesteld en in de avond en nacht periode op 5 meter + maaiveld. De re-

sultaten van de berekening van de indirecte hinder zijn vermeld in onderstaande tabel: 

 

Tabel 5.4: resultatentabel indirecte hinder 

rekenpunt 

dag avond nacht Etmaalwaarde 

LAr, LT 

dB(A) 

LAr, LT 

dB(A) 

LAr, LT 

dB(A) 

Letmaal 

dB(A) 

De Steeg 1 50 34 -- 50 
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6. CONCLUSIES 

De berekende langetijdgemiddelde geluidsniveaus met de representatieve bedrijfssitua-

tie op omliggende geluidsgevoelige bestemmingen in de dag-, avond- en nachtperiode 

voldoet aan de richtwaarde voor het omgevingsgeluid (40 dB(A) etmaal) voor wat be-

treft de omliggende woningen. Op rekenpunten op 50 meter vanaf de inrichtingsgrens 

vinden wel overschrijdingen plaats. Doordat deze punten geen geluidsgevoelige be-

stemmingen betreffen, worden deze overschrijdingen niet bezwaarlijk geacht. 

 

De berekende maximale geluidsniveaus op de omliggende geluidsgevoelige bestemmin-

gen overschrijden de grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde. Op rekenpunten op 50 

meter vanaf de inrichtingsgrens vinden geen overschrijdingen plaats.  

 

In de regelmatig afwijkende bedrijfssituaties vinden er overschrijdingen plaats van het 

langetijdgemiddelde geluidsniveau en het maximale geluidsniveau op omliggende wo-

ningen van derden. Deze overschrijdingen vinden alleen plaats tijdens het laden van de 

varkens. Bronmaatregelen zijn in deze situatie redelijkerwijs niet te treffen omdat het 

hierbij gaat om het verladen van levende have. Het plaatsen van een geluidsscherm ter 

hoogte van de laadplaats behoord ook tot een mogelijkheid. Echter uit de berekening is 

gebleken dat een geluidscherm van 30 meter lang en 6 meter hoog niet voldoende zal 

zijn. De kosten voor de bouw van dit geluidsscherm bedragen € 55,- per vierkantemeter 

wat neer komt op een totaal bedrag van € 9.900,00. Bron: (Her)bouwkosten agrarische 

gebouwen, Reed Business, 2004. Gezien de hoge kosten van deze maatregel is deze niet 

aan te merken als een doeltreffende maatregel gelet op de beste beschikbare technie-

ken (BBT). Verzocht wordt derhalve om de overschrijdingen in de regelmatig afwijkende 

bedrijfssituatie niet bezwaarlijk te beschouwen en als zodanig te vergunnen. 

 

De indirecte hinder als gevolg van de verkeersaantrekkende werking van de inrichting    

voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaal, feitelijk is deze waarde  

50 dB(A) etmaal. 

 

De aangevraagde situatie voor de inrichting van BV Landgoed de Princepeel en de hier-

mee gepaarde activiteiten kunnen op akoestisch niveau vergunbaar worden geacht. 
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Bijlage 1:  Figuren en invoer rekenmodel 
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!��� "�#��$ �%"�& �%"�� &'��$ (������'� (������(� (������!� )��'� )��(� )��!� ���$������� ��*$���$ ��$�+� ��$�,+ ��$��-. ��$�-./

/- 0��#����	������
�������	
�����������
���� �������// �����/�// 1������� ����2 ����-   �+.�/. �++�-3   ��/ ��/�// ��,+�3/ ��4,�2/ ��54�,/ ��3/�2/

/� 0��#����	����#�������������
����
����� �������// �����/�// 1������� ����-     �+4�5+     ��/ ��/�// ��,+�3/ ��4,�2/ ��54�,/ ��3/�2/

/+ 0��#����	����#�������������
������� �������// �����/�// 1������� ����2     �+2�5/     ��/ ��/�// ��,+�3/ ��4,�2/ ��54�,/ ��3/�2/

/2 0��#����	����#�������������
������������ �������// �����/�// 1������� ����-     �+5��-     ��/ ��/�// ��,+�3/ ��4,�2/ ��54�,/ ��3/�2/

/. 0��#����	����#��������������
����6��
��6��� �������// �����/�// 1������� ����-     �+4�55     ��/ ��/�// ��,+�3/ ��4,�2/ ��54�,/ ��3/�2/

/, 7����������
������
���������#��� �����/�4. �����/�// 1������� ����-     �+2�,4     ��/ �-.�// ��./�// ��.2�-/ ��,-�./ ��43�+/

/4 8����������� �����/�4. �����/�// 1������� ���-/     �-4�43     ��/ ��/�// ��./�// ��,3�,/ ��4,�-/ ��5/�+/

/3 0��#����	����#�������������
��������8�9: �������// �����/�// 1������� ���+/     �-,�/.     ��/ ��/�// ��,+�3/ ��4,�2/ ��54�,/ ��3/�2/

/5 0��#����	����#�������������
����
������1(17% �������// �����/�// 1�������     ����-     �+,�/4 ��/ ��/�// ��,+�3/ ��4,�2/ ��54�,/ ��3/�2/

������������ !"�!"����#�
��	��$��
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!��� ��$�.// ��$��� ��$�-� ��$�2� ��$�5� '�+� '�,+ '��-. '�-./ '�.// '��� '�-� '�2� '�5�

/- ��32�,/ ��33�./ ��34�4/ ��3��./ ��5,�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�//

/� ��32�,/ ��33�./ ��34�4/ ��3��./ ��5,�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�//

/+ ��32�,/ ��33�./ ��34�4/ ��3��./ ��5,�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�//

/2 ��32�,/ ��33�./ ��34�4/ ��3��./ ��5,�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�//

/. ��32�,/ ��33�./ ��34�4/ ��3��./ ��5,�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�//

/, ��52�4/ ��54�5/ ��5,�+/ ��43�-/ ��,5�2/ ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�//

/4 ��5��3/ ��5.�4/ ��5.�// ��5��// ��42�-/ ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�//

/3 ��32�,/ ��33�./ ��34�4/ ��3��./ ��5,�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�//

/5 ��32�,/ ��33�./ ��34�4/ ��3��./ ��5,�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�// ���/�//
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"��� #�$��% &��	�� ����
��� &'��% ()�� *�$��% &��� +��'� +��,� +��"� ����*���% ����'�����	 �������$� � %�-� � %�.- � %��/0

1� �����2�����
����� ������11 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 ��1�34 !! !! "�� "�� "�� ��05�61 ��.3�41 ��6/��1

1/ ����������(#�
����������� ������11 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 ��.�6� !! !! "�� "�� "�� ��/��51 ��5��61 ��.1�11

1- 7���������8� ������11 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 ��3�36 ��.�1/ !! "�� "�� "�� ��51�11 ��.4�01 ��33��1

1. ������������
�������� ������11 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 ��/�0. !! !! "�� "�� "�� ��03�11 ��34�11 ��6-�11

13 ��������� ���� ������11 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 ��0�03 !! !! "�� "�� "�� ��03�11 ��34�11 ��6-�11

16 7��$�� �	������������������9 �
��9���� ������11 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 ��.�6� !! !! "�� "�� "�� ���3�11 ��/6�-1 ��-4�31

14 :�����������������		��	��� ������01 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 ��1�34 !! !! "�� "�� "�� ��0-�01 ��3/�-1 ��3.�/1

�1 ��$�� �������;��$���-561��
������������5�% ����-�61 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 ��1�11 ����14 ����14 "�� "�� "�� ���1�11 ��55�.1 ��.3�.1

�� ��$�� ����/�;��$���-561��
������������-��% ����-�61 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 ��1�11 ����14 ����14 "�� "�� "�� ���1�11 ��55�.1 ��.3�.1

�/ 
��������������-���<���'�7�52011 ����3�-1 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 ��1�11 ����14 ����14 "�� "�� "�� ���1�11 ��51�.1 ��.-�.1

�- 
��������������-���<���'�7�52011 ����3�-1 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 ��1�11 ����14 ����14 "�� "�� "�� ���1�11 ��51�.1 ��.-�.1

�5 
��������������-���<���'�7�52011 ����3�-1 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 ��1�11 ����14 ����14 "�� "�� "�� ���1�11 ��51�.1 ��.-�.1

�0 
��������������-���<���'�7�52011 ����3�-1 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 ��1�11 ����14 ����14 "�� "�� "�� ���1�11 ��51�.1 ��.-�.1

�. 
��������������-���<���'�7�52011 ����3�-1 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 ��1�11 ����14 ����14 "�� "�� "�� ���1�11 ��51�.1 ��.-�.1

�3 
��������������-���<���'�7�52011 ����3�-1 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 ��1�11 ����14 ����14 "�� "�� "�� ���1�11 ��51�.1 ��.-�.1

�6 
��������������-���<���'�7�52011 ����3�-1 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 ��1�11 ����14 ����14 "�� "�� "�� ���1�11 ��51�.1 ��.-�.1

�4 
��������������-���<���'�7�52011 ����3�-1 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 ��1�11 ����14 ����14 "�� "�� "�� ���1�11 ��51�.1 ��.-�.1

/1 
��������������-���<���'�7�52011 ����3�-1 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 ��1�11 ����14 ����14 "�� "�� "�� ���1�11 ��51�.1 ��.-�.1

/� 
��������������-���<���'�7�52011 ����3�-1 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 ��1�11 ����14 ����14 "�� "�� "�� ���1�11 ��51�.1 ��.-�.1

// 
��������������-���<���'�7�52011 ����3�-1 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 ��1�11 ����14 ����14 "�� "�� "�� ���1�11 ��51�.1 ��.-�.1

/- 
��������������-���<���'�7�52011 ����3�-1 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 ��1�11 ����14 ����14 "�� "�� "�� ���1�11 ��51�.1 ��.-�.1

/5 ��$�� �����;��$���-561��
������������-��% ����.��1 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 ��1�11 ����14 ����14 "�� "�� "�� ���1�11 ��55�.1 ��.3�.1

/0 ��$�� �����;��$���-561��
������������/5��% ����6�-1 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 ��1�11 ����14 ����14 "�� "�� "�� ���1�11 ��55�.1 ��.3�.1

41 7��$�� �	������������ ������11 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 ��.�6� !! !! "�� "�� "�� ���3�11 ��/6�-1 ��-4�31

4� 7��$�� �	����$�������������<= ������11 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 �44�11 �44�11 !! "�� "�� "�� ��.-�41 ��3.�51 ��63�.1

4/ 7��$�� �	����$�������������<= ������11 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 �44�11 �44�11 !! "�� "�� "�� ��.-�41 ��3.�51 ��63�.1

4- 7��$�� �	����$�������������<= ������11 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 �44�11 �44�11 !! "�� "�� "�� ��.-�41 ��3.�51 ��63�.1

45 7��$�� �	����$�������������<= ������11 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 �44�11 �44�11 !! "�� "�� "�� ��.-�41 ��3.�51 ��63�.1

40 7��$�� �	����$�������������<= ������11 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 �44�11 �44�11 !! "�� "�� "�� ��.-�41 ��3.�51 ��63�.1

4. 7��$�� �	����$�������������<= ������11 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 �44�11 �44�11 !! "�� "�� "�� ��.-�41 ��3.�51 ��63�.1

43 7��$�� �	����$�������������<= ������11 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 �44�11 �44�11 !! "�� "�� "�� ��.-�41 ��3.�51 ��63�.1

46 7��$�� �	����$�������������<= ������11 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 �44�11 �44�11 !! "�� "�� "�� ��.-�41 ��3.�51 ��63�.1

44 7��$�� �	����$�������������<= ������11 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 �44�11 �44�11 !! "�� "�� "�� ��.-�41 ��3.�51 ��63�.1

�11 7��$�� �	����$�������������<= ������11 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 �44�11 �44�11 !! "�� "�� "�� ��.-�41 ��3.�51 ��63�.1

�1� 7��$�� �	����$�������������<= ������11 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 �44�11 �44�11 !! "�� "�� "�� ��.-�41 ��3.�51 ��63�.1

�1/ 7��$�� �	����$�������������<= ������11 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 �44�11 �44�11 !! "�� "�� "�� ��.-�41 ��3.�51 ��63�.1

�10 �������������$�������������<= ����1�30 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 �44�11 !! !! "�� "�� "�� ��01�11 ��.4�.1 ��3.�/1

�1. �������������$�������������<= ����1�30 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 �44�11 !! !! "�� "�� "�� ��01�11 ��.4�.1 ��3.�/1

�13 �������������$�������������<= ����1�30 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 �44�11 !! !! "�� "�� "�� ��01�11 ��.4�.1 ��3.�/1

�16 �������������$�������������<= ����1�30 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 �44�11 !! !! "�� "�� "�� ��01�11 ��.4�.1 ��3.�/1

�14 ������������<= ����1�30 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 �44�11 !! !! "�� "�� "�� ��01�11 ��05�/1 ��./�01

��1 ������������<= ����1�30 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 �44�11 !! !! "�� "�� "�� ��01�11 ��05�/1 ��./�01

��� ������������<= ����1�30 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 �44�11 !! !! "�� "�� "�� ��01�11 ��05�/1 ��./�01

��/ ������������<= ����1�30 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 �44�11 !! !! "�� "�� "�� ��01�11 ��05�/1 ��./�01

��- ��������������
��������<= ������11 �����1�11 *������� "������ ��1�11 -.1�11 �44�11 !! !! "�� "�� "�� ��05�61 ��.3�41 ��6/��1
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"��� � %�/01 � %�011 � %��� � %�/� � %�5� � %�6� '�-� '�.- '��/0 '�/01 '�011 '��� '�/� '�5� '�6�

1� ��60�01 ��41��1 ��4/�31 ��40�51 ��4��-1 ��34�.1 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11

1/ ��.3�11 ��33�11 ��3-�11 ��3/�11 ��31�11 ��.��11 ��!0�11 ��!0�11 ��!0�11 ��!0�11 ��!0�11 ��!0�11 ��!0�11 ��!0�11 ��!0�11

1- ��63��1 ��45�01 ��1��11 ��46�.1 ��4-��1 ��66�/1 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11

1. ��41�11 ��45�11 ��40�11 ��4-�11 ��66�11 ��60�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11

13 ��41�11 ��45�11 ��40�11 ��4-�11 ��66�11 ��60�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11

16 ��55�-1 ��53�01 ��4.�11 ��5.�-1 ��5-�41 ��-6�-1 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11

14 ��6/�01 ��4-�61 ��45�51 ��4-�11 ��64�11 ��61�.1 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11 ���1�11
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%�&� '������#��������� �()% *� ++ �, *� -+

%�&� '������#��������� )(%% ** +* �. ** -*

%+&� '������#��������+ �()% *, +/ +0 *, -/

%+&� '������#��������+ )(%% 0% +. +- 0% -,

%*&� '������#��������* �()% 0% *� +* 0% /+

%*&� '������#��������* )(%% 00 *) *% 00 /+

%0&� '������#��������- �()% ** +) +% ** -0

%0&� '������#��������- )(%% *) +/ ++ *) -)

%)&� )%������������ )(%% 00 ** *% 00 /+

%-&� )%���������	� )(%% 0. 0% *, 0. -+

%/&� )%�������1
�� )(%% 00 *0 ** 00 ),

%,&� )%�������'�	� )(%% )� )� +. )- //
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$�%� &������#��������� �'($ () ** )+

$�%� &������#��������� ('$$ (, *( )-

$)%� &������#��������) �'($ .$ () ,(

$)%� &������#��������) ('$$ .� (* ,/

$,%� &������#��������, �'($ .) (+ ,,

$,%� &������#��������, ('$$ .* .$ *$

$*%� &������#��������. �'($ */ */ )/

$*%� &������#��������. ('$$ *- *- )-

$(%� ($������������ ('$$ .� .� ,/

$.%� ($���������	� ('$$ ($ ($ *.

$/%� ($�������0
�� ('$$ (� ** **

$+%� ($�������&�	� ('$$ .( .( ,/
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�4	�*�		
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&�'� (������%��������� �)*& ++ ++ *,

&�'� (������%��������� *)&& ++ ++ *-

&,'� (������%��������, �)*& ++ ++ *.

&,'� (������%��������, *)&& ++ ++ */

&-'� (������%��������- �)*& ++ ++ .0

&-'� (������%��������- *)&& ++ ++ .1

&0'� (������%��������. �)*& ++ ++ 0,

&0'� (������%��������. *)&& ++ ++ 00

&*'� *&������������ *)&& ++ ++ *.

&.'� *&������� �	� *)&& ++ ++ 0-

&1'� *&�������2
�� *)&& ++ ++ *�

&/'� *&�������(�	� *)&& ++ ++ .0
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���� ����������������� �,-� .� // /0 .0 12

�� �����3��		������4��	 �,�� /- �� �� /- 2� -
�� 5��%"�6�����!%�'������$��#��������4��	 �,�� �� �� �� �� -2 -
�/ ����4����78(����4��	������ �,�� � �� �� � /� -
�/ 5��%"�6�������������'������������������� �,�� �. �- �� /� -. -
�. 5��%"�6�����!%�'������$��#�����'�	� �,�� - �� �� - 22 -

�. 5
�����	���9	� �,�� �1 �0 �� /. /0 -
�2 5��%"�6�����!%�'������$��#�����	�
�6���� �,�� : �� �� : -/ -
�- 5��%"�6�����!%�'������$���������;6����;

� �,�� . �� �� . 2- -
�1 ��	���
	��������������	������
%��� �,<- ��/ �� �� ��/ /0 -
�1 ��	�������,�������'��� �,�� �. �� �� �. .� -

�< ������	�
�6���� �,�� - �� �� - /1 -
�< 7��	�����
��� �,<- �/ �� �� �/ .� -
�0 5��%"�6�����!%�'������$��#��������4��	������ �,�� �� �� �. /. -2 -
�0 5��%"�6�����	������������		���;6����;

�� �,�� �� �� �� �� /� -
�: =�����������	����'��������� �,-� �/ �� �� �/ �. -

�: 5��%"�6�����!%�'������$��#�����'�	��7>*? �,�� �2 �� �� �2 22 -
�� �
%"�6�		����,�@��%�'�.20�7��������������2	�A .,0� �. / / �. �0 2
��� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �<� �<� �� �11 ./ -
��� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �<� �<� �� �1- .. -
��/ 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �11 �11 �� �1� .0 -

��- ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �<1 �� �� �<1 /0 -
��1 ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �0� �� �� �0� /. -
��< ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �0� �� �� �0� // -
��0 ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �00 �� �� �00 �1 -
��: �	����
���7>*? �,<- �<- �� �� �<- /: -

�� �
%"�6�		���/�@��%�'�.20�7��������������.�	�A .,0� �� � � �� �- 2
��� �	����
���7>*? �,<- �00 �� �� �00 �1 -
��� �	����
���7>*? �,<- �0/ �� �� �0/ // -
��/ �	����
���7>*? �,<- �:/ �� �� �:/ �/ -
��. �����������		������4��	�7>*? �,�� �2< �� �� �2< -< -

��2 �����3��		������4��	������ �,�� �� �� /< .< 2� -
��- ����4����78(����4��	������������ �,�� �� �� 1 �1 /- -
��1 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �-0 �20 21 -
��< 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �-- �2- 2: -
��0 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �-0 �20 21 -

��: 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �-< �2< 21 -
�/ �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� < �2 �2 < �� 2
�/� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �1/ �-/ 2/ -
�/� �����������		������4��	�7>*? �,�� �� �� �2< �.< -< -
�// ��	�������,�������'����7>*? �,�� /� �� �� /� /: -

�. �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� < �2 �2 < �� 2
�2 �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� < �2 �2 < �� 2
�- �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� < �2 �2 < �� 2
�1 �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� < �2 �2 < �� 2
�< �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� 0 �2 �2 0 �� 2

�0 �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� < �2 �2 < �� 2
�: �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� 0 �. �. 0 �/ 2
/� �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� 0 �. �. 0 �/ 2
/� �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� 0 �. �. 0 �/ 2
// �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� 0 �. �. 0 �/ 2

/. �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� < �2 �2 < �� 2
/2 �
%"�6�		��,�@��%�'�.20�7��������������.�	�A 1,�� �� � � �� �- 2
/- �
%"�6�		��,�@��%�'�.20�7��������������/2�	�A 0,.� /0 �< �< /0 ./ 2
:� 5��%"�6�����	��������� �,�� �2 �� �� �2 .- -
:� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-- �-- �� �-� 20 -

:/ 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-- �-- �� �-� 2: -
:. 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-: �-: �� �-2 2- -
:2 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-< �-< �� �-/ 2< -
:- 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-0 �-0 �� �-. 21 -
:1 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1/ �1/ �� �-< 2/ -

:< 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1- �1- �� �1� .: -
:0 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �11 �11 �� �1� .0 -
:: 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1- �1- �� �1� .: -
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 ����� !"��#������$
 ����	���
%���� &��

&��'
���� ('	%"������� )����� ��� ����� &�%"� *�'��� �� +'

���� ����������������� -,�� �� �� /: .: 1�

�� �����3��		������4��	 �,�� /< �� �� /< 2� 2
�� 5��%"�6�����!%�'������$��#��������4��	 �,�� �. �� �� �. -- 2
�/ ����4����78(����4��	������ �,�� . �� �� . /2 2
�/ 5��%"�6�������������'������������������� �,�� �2 �1 �� /� -2 2
�. 5��%"�6�����!%�'������$��#�����'�	� �,�� < �� �� < 21 2

�. 5
�����	���9	� �,�� �0 /� �� /- .� 2
�2 5��%"�6�����!%�'������$��#�����	�
�6���� �,�� �� �� �� �� -. 2
�- 5��%"�6�����!%�'������$���������;6����;

� �,�� - �� �� - 2< 2
�1 ��	���
	��������������	������
%��� �,<- �: �� �� �: .� 2
�1 ��	�������,�������'��� �,�� �1 �� �� �1 .. 2

�< ������	�
�6���� �,�� < �� �� < /< 2
�< 7��	�����
��� �,<- �� �� �� �� ./ 2
�0 5��%"�6�����!%�'������$��#��������4��	������ �,�� �� �� �- /- -- 2
�0 5��%"�6�����	������������		���;6����;

�� �,�� � �� �� � /� 2
�: =�����������	����'��������� �,-� � �� �� � �- 2

�: 5��%"�6�����!%�'������$��#�����'�	��7>*? �,�� �- �� �� �- 21 2
�� �
%"�6�		����,�@��%�'�.20�7��������������2	�A .,0� �: 0 0 �: /. 2
��� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1: �1: �� �12 .2 2
��� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1: �1: �� �12 .- 2
��/ 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1. �1. �� �-0 2� 2

��- ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �<- �� �� �<- /: 2
��1 ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �<0 �� �� �<0 /- 2
��< ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �<: �� �� �<: /2 2
��0 ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �01 �� �� �01 �< 2
��: �	����
���7>*? �,<- �<. �� �� �<. .� 2

�� �
%"�6�		���/�@��%�'�.20�7��������������.�	�A .,0� �2 . . �2 �0 2
��� �	����
���7>*? �,<- �0- �� �� �0- �0 2
��� �	����
���7>*? �,<- �<: �� �� �<: /2 2
��/ �	����
���7>*? �,<- �:� �� �� �:� �2 2
��. �����������		������4��	�7>*? �,�� �21 �� �� �21 -< 2

��2 �����3��		������4��	������ �,�� �� �� /0 .0 2� 2
��- ����4����78(����4��	������������ �,�� �� �� : �: /0 2
��1 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �-< �2< 21 2
��< 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �-2 �22 2: 2
��0 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �-1 �21 2< 2

��: 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �-1 �21 2< 2
�/ �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� 0 �. �. 0 �/ 2
�/� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �1� �-� 2. 2
�/� �����������		������4��	�7>*? �,�� �� �� �21 �.1 -< 2
�// ��	�������,�������'����7>*? �,�� /. �� �� /. ./ 2

�. �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� 0 �. �. 0 �/ 2
�2 �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� 0 �. �. 0 �/ 2
�- �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� : �/ �/ : �/ 2
�1 �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� : �/ �/ : �/ 2
�< �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� : �/ �/ : �. 2

�0 �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� : �/ �/ : �. 2
�: �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� : �/ �/ : �. 2
/� �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� : �/ �/ : �. .
/� �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �� �� �� �� �. .
// �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �� �� �� �� �. .

/. �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �� � � �� �2 .
/2 �
%"�6�		��,�@��%�'�.20�7��������������.�	�A 1,�� �. / / �. �< 2
/- �
%"�6�		��,�@��%�'�.20�7��������������/2�	�A 0,.� /: �0 �0 /: ./ .
:� 5��%"�6�����	��������� �,�� �- �� �� �- .1 2
:� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-2 �-2 �� �2: 2: 2

:/ 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-2 �-2 �� �2: 2: 2
:. 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-< �-< �� �-/ 21 2
:2 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-- �-- �� �-� 20 2
:- 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-1 �-1 �� �-� 2< 2
:1 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1� �1� �� �-1 2. 2

:< 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1. �1. �� �-0 2� 2
:0 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1. �1. �� �-0 2� 2
:: 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1. �1. �� �-0 2� 2
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�/�� ����������������/ �,-� �� �� .� 2� 12

�� �����3��		������4��	 �,�� .. �� �� .. 20 2
�� 5��%"�6�����!%�'������$��#��������4��	 �,�� �1 �� �� �1 -: 2
�/ ����4����78(����4��	������ �,�� �� �� �� �� .� 2
�/ 5��%"�6�������������'������������������� �,�� �1 �0 �� /. -- 2
�. 5��%"�6�����!%�'������$��#�����'�	� �,�� < �� �� < 2< -

�. 5
�����	���9	� �,�� // /2 �� /: .2 2
�2 5��%"�6�����!%�'������$��#�����	�
�6���� �,�� �. �� �� �. -- 2
�- 5��%"�6�����!%�'������$���������;6����;

� �,�� - �� �� - 20 -
�1 ��	���
	��������������	������
%��� �,<- ��� �� �� ��� /: -
�1 ��	�������,�������'��� �,�� �0 �� �� �0 .- -

�< ������	�
�6���� �,�� �� �� �� �� .� 2
�< 7��	�����
��� �,<- � �� �� � .. -
�0 5��%"�6�����!%�'������$��#��������4��	������ �,�� �� �� �0 /0 -0 2
�0 5��%"�6�����	������������		���;6����;

�� �,�� � �� �� � // -
�: =�����������	����'��������� �,-� . �� �� . �0 -

�: 5��%"�6�����!%�'������$��#�����'�	��7>*? �,�� �1 �� �� �1 21 -
�� �
%"�6�		����,�@��%�'�.20�7��������������2	�A .,0� �2 . . �2 �0 2
��� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1< �1< �� �1/ .1 -
��� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �11 �11 �� �1� .< -
��/ 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1/ �1/ �� �-< 2� -

��- ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �</ �� �� �</ ./ -
��1 ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �<0 �� �� �<0 /1 -
��< ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �<< �� �� �<< /1 -
��0 ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �0. �� �� �0. /� -
��: �	����
���7>*? �,<- �</ �� �� �</ ./ -

�� �
%"�6�		���/�@��%�'�.20�7��������������.�	�A .,0� �2 / / �2 �0 2
��� �	����
���7>*? �,<- �<0 �� �� �<0 /1 -
��� �	����
���7>*? �,<- �<0 �� �� �<0 /1 -
��/ �	����
���7>*? �,<- �01 �� �� �01 �< -
��. �����������		������4��	�7>*? �,�� �2� �� �� �2� 12 2

��2 �����3��		������4��	������ �,�� �� �� .� 2� 22 2
��- ����4����78(����4��	������������ �,�� �� �� �� /� /: 2
��1 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �-� �2� -/ 2
��< 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �-� �2� -/ 2
��0 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �-2 �22 -� 2

��: 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �-- �2- 20 -
�/ �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �/ � � �/ �1 .
�/� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �-: �2: 2- -
�/� �����������		������4��	�7>*? �,�� �� �� �2. �.. 1� 2
�// ��	�������,�������'����7>*? �,�� /2 �� �� /2 ./ -

�. �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �. � � �. �1 .
�2 �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �. / / �. �1 .
�- �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �. / / �. �< .
�1 �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �. / / �. �< .
�< �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �2 . . �2 �< .

�0 �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �2 . . �2 �< .
�: �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �. / / �. �1 .
/� �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �/ � � �/ �- .
/� �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �� � � �� �2 .
// �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �� �� �� �� �. .

/. �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �� �� �� �� �. .
/2 �
%"�6�		��,�@��%�'�.20�7��������������.�	�A 1,�� �2 . . �2 �< .
/- �
%"�6�		��,�@��%�'�.20�7��������������/2�	�A 0,.� .- /2 /2 .- .< /
:� 5��%"�6�����	��������� �,�� �< �� �� �< .0 2
:� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �2< �2< �� �2/ -< 2

:/ 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-� �-� �� �21 -/ 2
:. 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-/ �-/ �� �2< -� 2
:2 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-2 �-2 �� �2: -� 2
:- 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-- �-- �� �-� 20 -
:1 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-: �-: �� �-2 2- -

:< 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1/ �1/ �� �-< 2� -
:0 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1. �1. �� �-0 2� -
:: 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1. �1. �� �-0 2� -

�����������������6�������;��������6����

������������ !��! "���#�
��	��$��



��������	
������������������������

����������

�������� ��	
����������
������ �������������	��
��������	����
����������������������	�
��� �/���������������������/
 ����� !"��#������$
 ����	���
%���� &��

&��'
���� ('	%"������� )����� ��� ����� &�%"� *�'��� �� +'

�/�� ����������������/ -,�� �� �� .. 2. 12

�� �����3��		������4��	 �,�� .- �� �� .- 2: .
�� 5��%"�6�����!%�'������$��#��������4��	 �,�� �0 �� �� �0 -: .
�/ ����4����78(����4��	������ �,�� �. �� �� �. .. .
�/ 5��%"�6�������������'������������������� �,�� �< �: �� /2 -1 2
�. 5��%"�6�����!%�'������$��#�����'�	� �,�� : �� �� : 20 2

�. 5
�����	���9	� �,�� /2 /1 �� .� .- .
�2 5��%"�6�����!%�'������$��#�����	�
�6���� �,�� �2 �� �� �2 -1 2
�- 5��%"�6�����!%�'������$���������;6����;

� �,�� < �� �� < 2: 2
�1 ��	���
	��������������	������
%��� �,<- �0 �� �� �0 .� 2
�1 ��	�������,�������'��� �,�� �: �� �� �: .1 2

�< ������	�
�6���� �,�� �. �� �� �. ./ .
�< 7��	�����
��� �,<- . �� �� . .- 2
�0 5��%"�6�����!%�'������$��#��������4��	������ �,�� �� �� /� .� -: .
�0 5��%"�6�����	������������		���;6����;

�� �,�� / �� �� / /. 2
�: =�����������	����'��������� �,-� - �� �� - /� 2

�: 5��%"�6�����!%�'������$��#�����'�	��7>*? �,�� �< �� �� �< 2< 2
�� �
%"�6�		����,�@��%�'�.20�7��������������2	�A .,0� /� : : /� /2 2
��� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1- �1- �� �1� .< 2
��� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �12 �12 �� �-: .: 2
��/ 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-: �-: �� �-2 22 2

��- ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �<� �� �� �<� ./ 2
��1 ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �<- �� �� �<- /0 2
��< ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �<2 �� �� �<2 /: 2
��0 ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �0� �� �� �0� // 2
��: �	����
���7>*? �,<- �<� �� �� �<� ./ 2

�� �
%"�6�		���/�@��%�'�.20�7��������������.�	�A .,0� �< 1 1 �< /� .
��� �	����
���7>*? �,<- �<- �� �� �<- /0 2
��� �	����
���7>*? �,<- �<- �� �� �<- /0 2
��/ �	����
���7>*? �,<- �02 �� �� �02 �0 2
��. �����������		������4��	�7>*? �,�� �.0 �� �� �.0 1- .

��2 �����3��		������4��	������ �,�� �� �� .. 2. 2- .
��- ����4����78(����4��	������������ �,�� �� �� �. /. .� .
��1 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �2: �.: -. .
��< 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �2: �.: -. .
��0 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �-/ �2/ -� 2

��: 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �-2 �22 2: 2
�/ �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �2 . . �2 �< .
�/� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �-0 �20 2- 2
�/� �����������		������4��	�7>*? �,�� �� �� �2� �.� 1� .
�// ��	�������,�������'����7>*? �,�� /1 �� �� /1 .2 2

�. �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �- . . �- �< .
�2 �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �- 2 2 �- �< .
�- �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �- 2 2 �- �0 .
�1 �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �- 2 2 �- �0 .
�< �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �1 - - �1 �0 .

�0 �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �1 - - �1 �0 /
�: �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �1 - - �1 �: /
/� �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �< - - �< �: /
/� �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �< 1 1 �< �: /
// �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �< 1 1 �< �: /

/. �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �- 2 2 �- �< /
/2 �
%"�6�		��,�@��%�'�.20�7��������������.�	�A 1,�� �: < < �: /� .
/- �
%"�6�		��,�@��%�'�.20�7��������������/2�	�A 0,.� .< /1 /1 .< .: /
:� 5��%"�6�����	��������� �,�� �0 �� �� �0 .: 2
:� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �2- �2- �� �2� -0 .

:/ 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �2: �2: �� �22 -. .
:. 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-� �-� �� �21 -/ 2
:2 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-/ �-/ �� �2< -� 2
:- 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-2 �-2 �� �2: 2: 2
:1 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-0 �-0 �� �-. 2- 2

:< 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1� �1� �� �-- 2. 2
:0 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-0 �-0 �� �-. 2- 2
:: 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1� �1� �� �-- 2. 2

�����������������6�������;��������6����

������������ !��! "���#�
��	��$��



��������	
������������������������

����������

�������� ��	
����������
������ �������������	��
��������	����
����������������������	�
��� �.���������������������.
 ����� !"��#������$
 ����	���
%���� &��

&��'
���� ('	%"������� )����� ��� ����� &�%"� *�'��� �� +'

�.�� ����������������. �,-� �� �� .: 2: <�

�� �����3��		������4��	 �,�� .< �� �� .< -/ 2
�� 5��%"�6�����!%�'������$��#��������4��	 �,�� /. �� �� /. 1- 2
�/ ����4����78(����4��	������ �,�� �1 �� �� �1 .1 2
�/ 5��%"�6�������������'������������������� �,�� /. /- �� .� 1/ 2
�. 5��%"�6�����!%�'������$��#�����'�	� �,�� �2 �� �� �2 -2 2

�. 5
�����	���9	� �,�� /< /: �� .2 .: 2
�2 5��%"�6�����!%�'������$��#�����	�
�6���� �,�� /� �� �� /� 1/ 2
�- 5��%"�6�����!%�'������$���������;6����;

� �,�� �/ �� �� �/ -- 2
�1 ��	���
	��������������	������
%��� �,<- �� �� �� �� .0 2
�1 ��	�������,�������'��� �,�� /� �� �� /� .1 2

�< ������	�
�6���� �,�� /< �� �� /< 21 2
�< 7��	�����
��� �,<- : �� �� : 2� 2
�0 5��%"�6�����!%�'������$��#��������4��	������ �,�� �� �� /- .- 1- 2
�0 5��%"�6�����	������������		���;6����;

�� �,�� �� �� �� �� .� 2
�: =�����������	����'��������� �,-� 1 �� �� 1 /� 2

�: 5��%"�6�����!%�'������$��#�����'�	��7>*? �,�� /. �� �� /. -2 2
�� �
%"�6�		����,�@��%�'�.20�7��������������2	�A .,0� �. / / �. �< 2
��� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-0 �-0 �� �-. 21 2
��� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1� �1� �� �-- 22 2
��/ 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1� �1� �� �-- 2. 2

��- ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �1. �� �� �1. 2� 2
��1 ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �0� �� �� �0� /. 2
��< ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �<� �� �� �<� ./ 2
��0 ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �<� �� �� �<� .. 2
��: �	����
���7>*? �,<- �12 �� �� �12 2� 2

�� �
%"�6�		���/�@��%�'�.20�7��������������.�	�A .,0� /� : : /� /. 2
��� �	����
���7>*? �,<- �0. �� �� �0. /� 2
��� �	����
���7>*? �,<- �</ �� �� �</ ./ 2
��/ �	����
���7>*? �,<- �<1 �� �� �<1 /0 2
��. �����������		������4��	�7>*? �,�� �.< �� �� �.< 1- 2

��2 �����3��		������4��	������ �,�� �� �� .: 2: -/ 2
��- ����4����78(����4��	������������ �,�� �� �� �0 /0 .1 2
��1 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �22 �.2 -: .
��< 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �2. �.. 1� 2
��0 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �21 �.1 -0 2

��: 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �20 �.0 -- 2
�/ �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �2 . . �2 �< .
�/� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �-� �2� -/ 2
�/� �����������		������4��	�7>*? �,�� �� �� �.- �/- 10 2
�// ��	�������,�������'����7>*? �,�� /< �� �� /< .- 2

�. �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �2 . . �2 �< .
�2 �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �2 . . �2 �< .
�- �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �- 2 2 �- �< /
�1 �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �- 2 2 �- �0 /
�< �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �1 2 2 �1 �0 /

�0 �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �1 - - �1 �0 /
�: �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �1 - - �1 �0 /
/� �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �< 1 1 �< �: /
/� �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �< 1 1 �< �: /
// �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �< 1 1 �< �: /

/. �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �0 < < �0 /� /
/2 �
%"�6�		��,�@��%�'�.20�7��������������.�	�A 1,�� �1 - - �1 �: .
/- �
%"�6�		��,�@��%�'�.20�7��������������/2�	�A 0,.� .. // // .. .- /
:� 5��%"�6�����	��������� �,�� /- �� �� /- 21 2
:� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �2/ �2/ �� �.< 1� .

:/ 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �2. �2. �� �.0 1� 2
:. 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �20 �20 �� �2. -- 2
:2 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �21 �21 �� �2� -0 2
:- 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �20 �20 �� �2. -- 2
:1 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-� �-� �� �21 -/ 2

:< 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-/ �-/ �� �2< -� 2
:0 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1/ �1/ �� �-< 2/ 2
:: 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1� �1� �� �-1 2. 2
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�.�� ����������������. -,�� �� �� 2/ -/ <�

�� �����3��		������4��	 �,�� 2� �� �� 2� -/ /
�� 5��%"�6�����!%�'������$��#��������4��	 �,�� /- �� �� /- 1- /
�/ ����4����78(����4��	������ �,�� �: �� �� �: .0 /
�/ 5��%"�6�������������'������������������� �,�� /- /1 �� .� 1. .
�. 5��%"�6�����!%�'������$��#�����'�	� �,�� �1 �� �� �1 -- .

�. 5
�����	���9	� �,�� .� ./ �� .< 2� /
�2 5��%"�6�����!%�'������$��#�����	�
�6���� �,�� // �� �� // 1. .
�- 5��%"�6�����!%�'������$���������;6����;

� �,�� �2 �� �� �2 -1 .
�1 ��	���
	��������������	������
%��� �,<- � �� �� � .: 2
�1 ��	�������,�������'��� �,�� // �� �� // .0 2

�< ������	�
�6���� �,�� /: �� �� /: 2< /
�< 7��	�����
��� �,<- �� �� �� �� 2/ 2
�0 5��%"�6�����!%�'������$��#��������4��	������ �,�� �� �� /0 .0 11 /
�0 5��%"�6�����	������������		���;6����;

�� �,�� �� �� �� �� ./ .
�: =�����������	����'��������� �,-� 0 �� �� 0 // 2

�: 5��%"�6�����!%�'������$��#�����'�	��7>*? �,�� /- �� �� /- -- .
�� �
%"�6�		����,�@��%�'�.20�7��������������2	�A .,0� �< 1 1 �< /� .
��� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-- �-- �� �-� 2< .
��� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-0 �-0 �� �-. 2- .
��/ 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-0 �-0 �� �-. 22 2

��- ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �1� �� �� �1� 2/ .
��1 ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �<: �� �� �<: /2 2
��< ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �10 �� �� �10 .2 2
��0 ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �10 �� �� �10 .2 .
��: �	����
���7>*? �,<- �1� �� �� �1� 2� .

�� �
%"�6�		���/�@��%�'�.20�7��������������.�	�A .,0� /2 �. �. /2 /1 .
��� �	����
���7>*? �,<- �0� �� �� �0� // 2
��� �	����
���7>*? �,<- �1: �� �� �1: .2 2
��/ �	����
���7>*? �,<- �<2 �� �� �<2 /: .
��. �����������		������4��	�7>*? �,�� �.- �� �� �.- 11 �

��2 �����3��		������4��	������ �,�� �� �� 2/ -/ -/ /
��- ����4����78(����4��	������������ �,�� �� �� /� .� .0 /
��1 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �2� �.� -: �
��< 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �2� �.� 1� /
��0 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �22 �.2 -0 .

��: 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �2< �.< -1 .
�/ �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �< 1 1 �< �: /
�/� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �20 �.0 -2 .
�/� �����������		������4��	�7>*? �,�� �� �� �./ �// 10 /
�// ��	�������,�������'����7>*? �,�� /: �� �� /: .1 2

�. �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �< 1 1 �< �: /
�2 �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �< 1 1 �< �: /
�- �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �0 < < �0 /� �
�1 �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �0 < < �0 /� �
�< �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �: 0 0 �: /� �

�0 �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �: 0 0 �: /� �
�: �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �: 0 0 �: /� �
/� �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� /� : : /� /� �
/� �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� /� : : /� /� �
// �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� /� �� �� /� /� �

/. �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� // �� �� // // �
/2 �
%"�6�		��,�@��%�'�.20�7��������������.�	�A 1,�� /. �/ �/ /. /- /
/- �
%"�6�		��,�@��%�'�.20�7��������������/2�	�A 0,.� 2� /: /: 2� 2� �
:� 5��%"�6�����	��������� �,�� /1 �� �� /1 21 .
:� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �.: �.: �� �.2 1/ �

:/ 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �2� �2� �� �.- 1� /
:. 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �21 �21 �� �2� -- /
:2 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �22 �22 �� �.: -0 .
:- 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �2< �2< �� �2/ -1 .
:1 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �20 �20 �� �2. -2 .

:< 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-� �-� �� �21 -/ 2
:0 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1� �1� �� �-- 2. 2
:: 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-: �-: �� �-2 22 2
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�2�� ����������������1 �,-� �� �� �. /. -1

�� �����3��		������4��	 �,�� 2 �� �� 2 /� -
�� 5��%"�6�����!%�'������$��#��������4��	 �,�� �� �� �� �� -. -
�/ ����4����78(����4��	������ �,�� ��< �� �� ��< - -
�/ 5��%"�6�������������'������������������� �,�� �- �< �� // -- -
�. 5��%"�6�����!%�'������$��#�����'�	� �,�� �. �� �� �. -/ 2

�. 5
�����	���9	� �,�� /� // �� /< ./ -
�2 5��%"�6�����!%�'������$��#�����	�
�6���� �,�� �� �� �� �� -/ -
�- 5��%"�6�����!%�'������$���������;6����;

� �,�� �. �� �� �. -1 -
�1 ��	���
	��������������	������
%��� �,<- �/ �� �� �/ .< -
�1 ��	�������,�������'��� �,�� /� �� �� /� .0 2

�< ������	�
�6���� �,�� �: �� �� �: .: -
�< 7��	�����
��� �,<- < �� �� < .: -
�0 5��%"�6�����!%�'������$��#��������4��	������ �,�� �� �� �/ // -. -
�0 5��%"�6�����	������������		���;6����;

�� �,�� �< �� �� �< .0 -
�: =�����������	����'��������� �,-� �1 �� �� �1 .� 2

�: 5��%"�6�����!%�'������$��#�����'�	��7>*? �,�� /� �� �� /� -� 2
�� �
%"�6�		����,�@��%�'�.20�7��������������2	�A .,0� /. �/ �/ /. /< 2
��� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-- �-- �� �-� 20 -
��� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-. �-. �� �20 -� -
��/ 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-/ �-/ �� �2< -/ 2

��- ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �<� �� �� �<� .. -
��1 ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �1- �� �� �1- .: -
��< ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �<. �� �� �<. .� -
��0 ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �1: �� �� �1: .- -
��: �	����
���7>*? �,<- �<� �� �� �<� .. -

�� �
%"�6�		���/�@��%�'�.20�7��������������.�	�A .,0� /� �� �� /� /- 2
��� �	����
���7>*? �,<- �1- �� �� �1- .: -
��� �	����
���7>*? �,<- �<2 �� �� �<2 .� -
��/ �	����
���7>*? �,<- �1: �� �� �1: .- -
��. �����������		������4��	�7>*? �,�� �10 �� �� �10 .1 -

��2 �����3��		������4��	������ �,�� �� �� - �- �: -
��- ����4����78(����4��	������������ �,�� �� �� ��- �- - -
��1 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �-: �2: 2- -
��< 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �-0 �20 2- -
��0 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �-< �2< 2< -

��: 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �-< �2< 2< -
�/ �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �. / / �. �< .
�/� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �-< �2< 21 2
�/� �����������		������4��	�7>*? �,�� �� �� �10 �-0 .- -
�// ��	�������,�������'����7>*? �,�� /- �� �� /- .. 2

�. �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �. / / �. �1 .
�2 �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �. / / �. �1 .
�- �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �. / / �. �1 .
�1 �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �/ � � �/ �1 .
�< �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �/ � � �/ �1 .

�0 �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �/ � � �/ �- .
�: �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �/ � � �/ �- 2
/� �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �/ � � �/ �- 2
/� �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �� � � �� �- 2
// �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �� � � �� �- 2

/. �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �� � � �� �- 2
/2 �
%"�6�		��,�@��%�'�.20�7��������������.�	�A 1,�� /� �� �� /� /- 2
/- �
%"�6�		��,�@��%�'�.20�7��������������/2�	�A 0,.� /< �1 �1 /< .� 2
:� 5��%"�6�����	��������� �,�� �2 �� �� �2 .- -
:� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1< �1< �� �1/ .1 -

:/ 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-0 �-0 �� �-. 2- -
:. 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-- �-- �� �-� 2: -
:2 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-< �-< �� �-/ 2< -
:- 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-< �-< �� �-/ 2< -
:1 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-< �-< �� �-/ 21 2

:< 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-/ �-/ �� �2< -� 2
:0 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1. �1. �� �-0 2� 2
:: 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-/ �-/ �� �2< -� 2
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&��'
���� ('	%"������� )����� ��� ����� &�%"� *�'��� �� +'

�2�� ����������������1 -,�� �� �� �- /- -<

�� �����3��		������4��	 �,�� 1 �� �� 1 /� 2
�� 5��%"�6�����!%�'������$��#��������4��	 �,�� �/ �� �� �/ -2 2
�/ ����4����78(����4��	������ �,�� ��. �� �� ��. 0 2
�/ 5��%"�6�������������'������������������� �,�� �< �: �� /2 -1 2
�. 5��%"�6�����!%�'������$��#�����'�	� �,�� �2 �� �� �2 -. 2

�. 5
�����	���9	� �,�� /. /- �� .� .- 2
�2 5��%"�6�����!%�'������$��#�����	�
�6���� �,�� �� �� �� �� -. 2
�- 5��%"�6�����!%�'������$���������;6����;

� �,�� �- �� �� �- -< 2
�1 ��	���
	��������������	������
%��� �,<- � �� �� � .: 2
�1 ��	�������,�������'��� �,�� // �� �� // .: 2

�< ������	�
�6���� �,�� // �� �� // 2� 2
�< 7��	�����
��� �,<- : �� �� : 2� 2
�0 5��%"�6�����!%�'������$��#��������4��	������ �,�� �� �� �2 /2 -2 2
�0 5��%"�6�����	������������		���;6����;

�� �,�� �: �� �� �: 2� 2
�: =�����������	����'��������� �,-� �: �� �� �: .. 2

�: 5��%"�6�����!%�'������$��#�����'�	��7>*? �,�� // �� �� // -/ 2
�� �
%"�6�		����,�@��%�'�.20�7��������������2	�A .,0� /2 �. �. /2 /0 .
��� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-2 �-2 �� �2: 2: 2
��� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-� �-� �� �21 -/ 2
��/ 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-� �-� �� �2- -. 2

��- ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �1: �� �� �1: .2 2
��1 ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �1. �� �� �1. 2� 2
��< ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �1: �� �� �1: .2 2
��0 ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �1< �� �� �1< .1 2
��: �	����
���7>*? �,<- �1: �� �� �1: .2 2

�� �
%"�6�		���/�@��%�'�.20�7��������������.�	�A .,0� /2 �. �. /2 /< .
��� �	����
���7>*? �,<- �1. �� �� �1. 2� 2
��� �	����
���7>*? �,<- �10 �� �� �10 .- 2
��/ �	����
���7>*? �,<- �1< �� �� �1< .1 2
��. �����������		������4��	�7>*? �,�� �11 �� �� �11 .0 2

��2 �����3��		������4��	������ �,�� �� �� < �< /� 2
��- ����4����78(����4��	������������ �,�� �� �� ��� �� 0 2
��1 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �-< �2< 21 2
��< 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �-< �2< 21 2
��0 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �-- �2- 20 2

��: 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �-1 �21 2< 2
�/ �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �- 2 2 �- �0 .
�/� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �-1 �21 2< 2
�/� �����������		������4��	�7>*? �,�� �� �� �11 �-1 .< 2
�// ��	�������,�������'����7>*? �,�� /0 �� �� /0 .- 2

�. �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �- 2 2 �- �< .
�2 �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �- . . �- �< .
�- �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �2 . . �2 �< .
�1 �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �2 . . �2 �< .
�< �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �2 . . �2 �< .

�0 �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �2 . . �2 �1 .
�: �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �. / / �. �1 .
/� �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �. / / �. �1 .
/� �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �. / / �. �1 .
// �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �. / / �. �1 .

/. �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� �. / / �. �1 .
/2 �
%"�6�		��,�@��%�'�.20�7��������������.�	�A 1,�� /. �/ �/ /. /1 .
/- �
%"�6�		��,�@��%�'�.20�7��������������/2�	�A 0,.� /: �0 �0 /: ./ .
:� 5��%"�6�����	��������� �,�� �- �� �� �- .1 2
:� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �11 �11 �� �1� .0 2

:/ 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-< �-< �� �-/ 21 2
:. 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-. �-. �� �20 -� 2
:2 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-- �-- �� �-� 20 2
:- 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-1 �-1 �� �-� 2< 2
:1 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-1 �-1 �� �-� 2< 2

:< 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-� �-� �� �21 -/ 2
:0 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1� �1� �� �-1 2/ 2
:: 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-� �-� �� �21 -/ 2
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�-�� -��'�����&���� -,�� �� �� // ./ 1.

�� �����3��		������4��	 �,�� : �� �� : /. 2
�� 5��%"�6�����!%�'������$��#��������4��	 �,�� /� �� �� /� 1� /
�/ ����4����78(����4��	������ �,�� �. �� �� �. �< 2
�/ 5��%"�6�������������'������������������� �,�� // /. �� /0 -: /
�. 5��%"�6�����!%�'������$��#�����'�	� �,�� /1 �� �� /1 1/ �

�. 5
�����	���9	� �,�� /< /: �� .2 .0 .
�2 5��%"�6�����!%�'������$��#�����	�
�6���� �,�� �: �� �� �: 1� /
�- 5��%"�6�����!%�'������$���������;6����;

� �,�� /1 �� �� /1 1- /
�1 ��	���
	��������������	������
%��� �,<- �/ �� �� �/ 2: /
�1 ��	�������,�������'��� �,�� .. �� �� .. 2< �

�< ������	�
�6���� �,�� �0 �� �� �0 .< .
�< 7��	�����
��� �,<- /� �� �� /� -� /
�0 5��%"�6�����!%�'������$��#��������4��	������ �,�� �� �� // ./ 1� /
�0 5��%"�6�����	������������		���;6����;

�� �,�� /- �� �� /- 22 .
�: =�����������	����'��������� �,-� /. �� �� /. .1 /

�: 5��%"�6�����!%�'������$��#�����'�	��7>*? �,�� .2 �� �� .2 1/ �
�� �
%"�6�		����,�@��%�'�.20�7��������������2	�A .,0� .� �: �: .� .� �
��� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �2. �2. �� �.0 -: /
��� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �2- �2- �� �2� -< .
��/ 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �.0 �.0 �� �.. 1. /

��- ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �-0 �� �� �-0 2. /
��1 ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �-� �� �� �-� 2: /
��< ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �-2 �� �� �-2 2< /
��0 ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �-1 �� �� �-1 2- .
��: �	����
���7>*? �,<- �-0 �� �� �-0 2. /

�� �
%"�6�		���/�@��%�'�.20�7��������������.�	�A .,0� .2 /. /. .2 .- �
��� �	����
���7>*? �,<- �-� �� �� �-� 2: /
��� �	����
���7>*? �,<- �-2 �� �� �-2 2< /
��/ �	����
���7>*? �,<- �-1 �� �� �-1 21 .
��. �����������		������4��	�7>*? �,�� �1. �� �� �1. 2� 2

��2 �����3��		������4��	������ �,�� �� �� �2 /2 /< 2
��- ����4����78(����4��	������������ �,�� �� �� �. < �1 2
��1 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �1. �-. 2� 2
��< 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �-- �2- 2< 2
��0 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �2: �.: -. .

��: 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �2. �.. -< /
�/ �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� /< �1 �1 /< /< �
�/� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �2- �.- -1 /
�/� �����������		������4��	�7>*? �,�� �� �� �1� �-� 2. 2
�// ��	�������,�������'����7>*? �,�� .1 �� �� .1 2� �

�. �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� /< �1 �1 /< /< �
�2 �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� /1 �- �- /1 /1 �
�- �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� /1 �- �- /1 /1 �
�1 �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� /- �2 �2 /- /- �
�< �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� /- �2 �2 /- /- �

�0 �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� /2 �. �. /2 /- �
�: �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� /2 �. �. /2 /2 �
/� �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� /. �/ �/ /. /2 �
/� �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� /. �/ �/ /. /2 �
// �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� // �� �� // /. �

/. �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� // �� �� // /. �
/2 �
%"�6�		��,�@��%�'�.20�7��������������.�	�A 1,�� .� /� /� .� .. /
/- �
%"�6�		��,�@��%�'�.20�7��������������/2�	�A 0,.� .< /- /- .< .0 /
:� 5��%"�6�����	��������� �,�� /� �� �� /� 2� .
:� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1< �1< �� �1/ .1 2

:/ 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-- �-- �� �-� 2< 2
:. 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-1 �-1 �� �-� 21 .
:2 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �2: �2: �� �22 -. .
:- 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �2. �2. �� �.0 -< /
:1 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �2- �2- �� �2� -1 /

:< 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �.: �.: �� �.2 1/ �
:0 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-0 �-0 �� �-. 2. �
:: 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �.: �.: �� �.2 1/ �
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&��'
���� ('	%"������� )����� ��� ����� &�%"� *�'��� �� +'

�1�� -��'�����(�	� -,�� �� �� �1 /1 -.

�� �����3��		������4��	 �,�� �� �� �� �� /- .
�� 5��%"�6�����!%�'������$��#��������4��	 �,�� �� �� �� �� -� .
�/ ����4����78(����4��	������ �,�� �0 �� �� �0 �� .
�/ 5��%"�6�������������'������������������� �,�� �/ �2 �� �: -� .
�. 5��%"�6�����!%�'������$��#�����'�	� �,�� : �� �� : 2< .

�. 5
�����	���9	� �,�� .2 .1 �� 2� 2- .
�2 5��%"�6�����!%�'������$��#�����	�
�6���� �,�� �� �� �� �� -/ .
�- 5��%"�6�����!%�'������$���������;6����;

� �,�� �2 �� �� �2 -2 /
�1 ��	���
	��������������	������
%��� �,<- � �� �� � .< /
�1 ��	�������,�������'��� �,�� /2 �� �� /2 .: .

�< ������	�
�6���� �,�� /- �� �� /- 22 .
�< 7��	�����
��� �,<- : �� �� : .: /
�0 5��%"�6�����!%�'������$��#��������4��	������ �,�� �� �� �/ // -� .
�0 5��%"�6�����	������������		���;6����;

�� �,�� �: �� �� �: .< /
�: =�����������	����'��������� �,-� /0 �� �� /0 2� �

�: 5��%"�6�����!%�'������$��#�����'�	��7>*? �,�� �0 �� �� �0 2< .
�� �
%"�6�		����,�@��%�'�.20�7��������������2	�A .,0� 2� .� .� 2� 2� �
��� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-� �-� �� �21 -� /
��� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-� �-� �� �2- -� /
��/ 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-� �-� �� �21 -� /

��- ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �<. �� �� �<. /: .
��1 ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �<� �� �� �<� .� .
��< ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �1. �� �� �1. .0 /
��0 ���	�����
���!%�'������$�7>*? �,<- �1. �� �� �1. .0 /
��: �	����
���7>*? �,<- �<2 �� �� �<2 /0 .

�� �
%"�6�		���/�@��%�'�.20�7��������������.�	�A .,0� .� /� /� .� ./ �
��� �	����
���7>*? �,<- �</ �� �� �</ .� .
��� �	����
���7>*? �,<- �12 �� �� �12 .0 /
��/ �	����
���7>*? �,<- �12 �� �� �12 .< /
��. �����������		������4��	�7>*? �,�� �1� �� �� �1� 2� .

��2 �����3��		������4��	������ �,�� �� �� �. /. /- .
��- ����4����78(����4��	������������ �,�� �� �� �< . �� .
��1 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �1� �-� 2� .
��< 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �1� �-� 2/ .
��0 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �-0 �20 22 .

��: 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �1. �-. .: .
�/ �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� /< �1 �1 /< /< �
�/� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*?������� �,�� �� �� �1� �-� 2/ .
�/� �����������		������4��	�7>*? �,�� �� �� �1� �-� 2� .
�// ��	�������,�������'����7>*? �,�� ./ �� �� ./ .: .

�. �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� /< �1 �1 /< /< �
�2 �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� /< �1 �1 /< /0 �
�- �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� /< �1 �1 /< /0 �
�1 �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� /0 �1 �1 /0 /0 �
�< �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� /0 �< �< /0 /0 �

�0 �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� /0 �< �< /0 /0 �
�: �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� /0 �< �< /0 /0 �
/� �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� /0 �< �< /0 /0 �
/� �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� /0 �< �< /0 /0 �
// �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� /0 �< �< /0 /0 �

/. �����������	����.���*�>���5�23-�� <,.� /0 �< �< /0 /0 �
/2 �
%"�6�		��,�@��%�'�.20�7��������������.�	�A 1,�� 22 .. .. 22 22 �
/- �
%"�6�		��,�@��%�'�.20�7��������������/2�	�A 0,.� 21 .2 .2 21 21 �
:� 5��%"�6�����	��������� �,�� �� �� �� �� .� .
:� 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1< �1< �� �1/ .- .

:/ 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1� �1� �� �-1 2� .
:. 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �2: �2: �� �22 -. .
:2 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-< �-< �� �-/ 2- .
:- 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1. �1. �� �-0 .: .
:1 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1� �1� �� �-- 2/ .

:< 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-< �-< �� �-/ 2- .
:0 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �-- �-- �� �-� 21 .
:: 5��%"�6�����!%�'������$�7>*? �,�� �1� �1� �� �-- 2/ .
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�<�� -��'�����B
�� -,�� �� �� /1 .1 -<

�� �����3��		������4��	 �,�� /2 �� �� /2 .< /
�� 5��%"�6�����!%�'������$��#��������4��	 �,�� �/ �� �� �/ -/ /
�/ ����4����78(����4��	������ �,�� � �� �� � �: /
�/ 5��%"�6�������������'������������������� �,�� < 0 �� �. 2- .
�. 5��%"�6�����!%�'������$��#�����'�	� �,�� 2 �� �� 2 2/ 2

�. 5
�����	���9	� �,�� /< /0 �� .. .< .
�2 5��%"�6�����!%�'������$��#�����	�
�6���� �,�� - �� �� - 21 .
�- 5��%"�6�����!%�'������$���������;6����;

� �,�� 2 �� �� 2 21 2
�1 ��	���
	��������������	������
%��� �,<- �0 �� �� �0 .� 2
�1 ��	�������,�������'��� �,�� /� �� �� /� .< 2
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Rapport behorende bij het beplantingsplan van De Steeg 4 te Reek. 
 
Datum:  27-09-2009 
 
Opdrachtgever:    Agron Advies BV 
    Koppelstraat 95    
    5741 GB  Beek en Donk 
 
Projectlocatie:    De Steeg 4  
    5375 KH Reek  
 
Opgesteld door:   Geling Advies BV 

Postbus 12 
5845 MD Sint Anthonis 

    tel: 0493 - 597 500 
 
 
 
 

Lijst met aan te planten beplanting.  
 

Aantal soort Latijnse naam Leeftijd Maat

9 Bomen

6 Eik zomer Quercus robur m.kl. 10-12

3 Appel Malus domestica m.kl. 10-12

220 m1 Haag 4 st./ m1

880 Tweeledige Meidoorn Crataegus laevigata 1 + 2 60 - 80 

45 m1 Kniphaag 8 st./m1

360 Buxus Buxus Sempervirens 1 + 2 20 - 30

 



Aanleg:  
 
Grondbewerking 

 
Houtsingels, hagen: De te beplanten oppervlakte dient ongeveer 30 centimeter diep los te 

worden gemaakt.  
 Bouwland: cultiveren of frezen (eventueel ploegen) 
   Weiland / ruigterrein: eerst frezen, dan ploegen + eventueel eggen 
 
Bomen: Machinaal of handmatig gaten graven van 60x60x60 centimeter. Zonodig gat 

aanvullen met goede teeltaarde. 
 
  
Grondverbetering 
 
Houtsingels: De keuze van het plantsoen is zodanig dat grondverbetering in principe niet 

nodig is. 
 
 
Opkuilen 
 
Haag + bosplantsoen: In een speet diepe sleuf. Wortels moeten goed afgedekt zijn. 
 
Bomen: Inkluilen in sleuf van ongeveer 30 centimeter diep. 
 
 
Uitzetten 
 
Plantafstand: Houtsingels 1,50 x 1,25 
 Bomen, zie ontwerp 
 
Wettelijke bepalingen: Bomen + boomvormers minimaal 2 meter uit perceelsgrens 
 Hagen + struikvormers minimaal 0,5 meter uit perceelsgrens 
 Langs dijken en hoofdwaterlozingen gelden speciale bepalingen (inlichting 

bij waterschap).  
 
 

Het planten 
 
Houtsingels: Pootlijn uitzetten 
 1e persoon spit plantgat (ongeveer s peet diep) 
 2e persoon neemt bundel gemengde planten, plant in gat (dezelfde diepte 

als op kwekerij), grond aanvullen, aanstampen. 
 
Bomen: Het is raadzaam de boompalen eerst is het plantgat te plaatsen (met 

grondboor en/of houten palen) Aan de windzijde = zuidwest.  
 Dan de boom planten, niet veel dieper dan op kwekerij ongeveer 15 

centimeter van boompaal. Grond toevoegen en schudden met boom zodat 
grond goed tussen wortels wordt verdeeld. Daarna aantrappen. Boomband 
aanbrengen 5 – 10 centimeter onder kroon van de boompaal.  

 



Onderhoud en beheer 
 
Onkruidbestrijding   
  
 De houtsingels, haagvoet en boomkransen dienen het 1e (zonodig het 2e) groeiseizoen zo 

goed mogelijk onkruidvrij te worden gehouden. Schoffelen, cultiveren en spitten verdienen 
de voorkeur boven chemische onkruidbestrijding. Tussen de rijen kan ook worden gevreesd 
(niet te diep in verband met wortelbeschadiging).  

 
 Bij eventueel gebruik van chemische middelen let op: 

- juiste tijdstip (toestand gewas, grond) 
- goede weesomstandigheden 
- juiste concentratie 
- keuze middel (giftigheid / bijwerkingen / “milieuvriendelijkheid”) 

 
Na het 2e groeiseizoen kan worden volstaan met pleksgewijs uitmaaien van de beplanting.  

 
Ziektebestrijding 
 

Tegen ziekten en plagen is het uit het oogpunt van de beplanting zelden noodzakelijk om te 
spuiten.  
Ter voorkoming of beperking van rupsen / insectenplagen is het zinvol om in de winten en 
voorjaar eventuele ‘rupsennesten’ op te sporen en te vernietigen.  

 
Snoeien 
 

Om te voorkomen dat de beplanting te iel opgroeit zal na 4 – 6 jaar een groot deel van de 
eik, els, zoete kers, hazelaar, vogelkers en vuilboom moeten worden afgezet (= vlak boven 
de grond afzagen.  
Mooie exemplaren van o.a. eik en zoete kers kunnen als boom worden opgesnoeid. Dit kan 
na ongeveer 5 jaar worden herhaald, zodat uiteindelijk om de 6 tot 10 meter een boom 
overblijft met een onderbegroeiing van struiken.  
De laanbomen (eik, beuk, tamme kastanje) dienen regelmatig te worden opgekroond en 
eventuele zuigers te worden verwijdert.  
Te strakke boombanden moeten worden verwijdert of losser gezet.  

 























MilieuaspectMilieuaspectMilieuaspectMilieuaspect    ReferentiesituatieReferentiesituatieReferentiesituatieReferentiesituatie    Vigerende situatieVigerende situatieVigerende situatieVigerende situatie    VoorkeursalternatiefVoorkeursalternatiefVoorkeursalternatiefVoorkeursalternatief    Uitvoeringsalternatief 1, alle stallen Uitvoeringsalternatief 1, alle stallen Uitvoeringsalternatief 1, alle stallen Uitvoeringsalternatief 1, alle stallen 
combiwasser i.c.m. bouwkundig combiwasser i.c.m. bouwkundig combiwasser i.c.m. bouwkundig combiwasser i.c.m. bouwkundig 
emissiearm stalsysteememissiearm stalsysteememissiearm stalsysteememissiearm stalsysteem    

Uitvoeringsalternatief 2, alle Uitvoeringsalternatief 2, alle Uitvoeringsalternatief 2, alle Uitvoeringsalternatief 2, alle 
stallen combiwasserstallen combiwasserstallen combiwasserstallen combiwasser    BWL BWL BWL BWL 
2006.14.V12006.14.V12006.14.V12006.14.V1    

UitvoeringsalternUitvoeringsalternUitvoeringsalternUitvoeringsalternatief 3atief 3atief 3atief 3,,,,    alle alle alle alle 
stallen combiwasserstallen combiwasserstallen combiwasserstallen combiwasser    BWL BWL BWL BWL 
2007.01.V12007.01.V12007.01.V12007.01.V1    

Ammoniakemissie [kg NHAmmoniakemissie [kg NHAmmoniakemissie [kg NHAmmoniakemissie [kg NH3333    per jaar]per jaar]per jaar]per jaar] 3632,30 7745,9 6133,35 1762,87 5737,35 5737,35 

Geuremissie [ouGeuremissie [ouGeuremissie [ouGeuremissie [ouEEEE/s]/s]/s]/s]    55989,9 55989,9 79191,8 74511,8 74511,8 62822,1 

Ammoniakdepositie [mol N/ha/jaar]Ammoniakdepositie [mol N/ha/jaar]Ammoniakdepositie [mol N/ha/jaar]Ammoniakdepositie [mol N/ha/jaar]          

Sint Jansberg (1) 0,22 0,47 0,37 0,10 0,34 0,34 

Sint Jansberg (2) 0,21 0,44 1,05 0,31 0,98 0,98 

Bruuk (1) 0,20 0,43 0,35 0,10 0,32 0,32 

Bruuk (2) 0,19 0,41 0,32 0,09 0,30 0,30 

Uiterwaarden Waal (1) 0,29 0,62 0,45 0,13 0,42 0,42 

Uiterwaarden Waal (2) 0,41 0,88 0,64 0,19 0,60 0,60 

Oeffelter Meent (1) 0,18 0,37 0,30 0,09 0,28 0,28 

Oeffelter Meent (2) 0,17 0,36 0,28 0,08 0,27 0,27 

Maasduinen (1) 0,10 0,21 0,17 0,05 0,16 0,16 

Maasduinen (2) 0,09 0,18 0,15 0,04 0,14 0,14 

Gelderse Poort (1) 0,32 0,67 0,53 0,15 0,50 0,50 

Gelderse Poort (2) 0,27 0,58 0,46 0,13 0,43 0,43 

Herperduin (1) 1,49 3,18 2,07 0,60 1,91 1,91 

Herperduin (2) 1,19 2,54 1,59 0,46 1,46 1,46 

Reeksche Heide (1) 1,93 4,12 2,57 0,75 2,37 2,37 

Reeksche Heide (2) 2,41 5,13 3,16 0,92 2,90 2,90 

Reeksche Heide (3) 3,47 7,39 4,31 1,25 3,93 3,93 

Reeksche Heide (4) 4,48 9,56 5,69 1,65 5,20 5,20 

Reeksche Heide (5) 4,10 8,74 5,64 1,63 5,19 5,19 

Reeksche Heide (6) 3,10 6,60 4,37 1,27 4,03 4,03 

Estersbroek (1) 1,41 3,01 1,94 0,56 1,79 1,79 

Estersbroek (2) 1,22 2,60 1,60 0,47 1,47 1,47 

Keent (1) 6,9 14,88 8,69 2,55 7,98 7,98 

Keent (2) 35,58 82,31 45,42 13,43 41,50 41,50 

Keent (3) 12,33 26,30 16,60 4,86 15,35 15,35 

Terreinen Boswachterij Groesbeek (1) 0,33 0,70 0,52 0,15 0,48 0,48 

Terreinen Boswachterij Groesbeek  (2) 0,25 0,54 0,43 0,12 0,40 0,40 

Bronnenbos Refter (1) 0,28 0,59 0,47 0,14 0,44 0,44 

Bronnenbos Refter (2) 0,27 0,57 0,46 0,13 0,43 0,43 

Geurbelasting [ouGeurbelasting [ouGeurbelasting [ouGeurbelasting [ouEEEE/m³’]/m³’]/m³’]/m³’]          

De Steeg 1 Reek  4,32  4,32 4,03 Niet te kwantificeren 3,90    3,28 

Helstraat 4 Reek  3,64  3,64 3,38 Niet te kwantificeren 2,92    2,45 

Helstraat 1 Reek  3,82  3,82 3,67 Niet te kwantificeren 3,57    3,00 

Noordhoek 35 Reek  3,54  3,54 2,95 Niet te kwantificeren 2,81    2,36 

Helstraat 3 Reek  3,65  3,65 3,58 Niet te kwantificeren 3,34    2,82 

Noordhoek 34 Reek  3,00  3,00 2,41 Niet te kwantificeren 2,22    1,86 

De Steeg 5 Reek  3,21  3,21 2,53 Niet te kwantificeren 2,25    1,88 

Noordhoek 32 Reek  2,96  2,96 2,60 Niet te kwantificeren 2,39    2,03 

Noordhoek 30 Reek  2,80  2,80 1,96 Niet te kwantificeren 1,75    1,47 

Noordhoek 28 Reek  2,75  2,75 1,86 Niet te kwantificeren 1,68    1,41 

Noordhoek 26 Reek  2,64  2,64 1,73 Niet te kwantificeren 1,61    1,35 

Tolschestraat 2 Velp  0,43  0,43 0,26 Niet te kwantificeren 0,24    0,20 

Beukenlaan 5-7 Velp  0,40  0,40 0,24 Niet te kwantificeren 0,22    0,18 

Pastoor van Winkelstraat 110 Schaijk  0,41  0,41 0,42 Niet te kwantificeren 0,39    0,33 

Haagstraat 8a Schaijk  0,55  0,55 0,51 Niet te kwantificeren 0,48    0,41 

Kerkstraat 2 Overlangel  0,50  0,50 0,46 Niet te kwantificeren 0,43    0,36 

Dr. Ruijsstraat 24 Overlangel  0,46  0,46 0,37 Niet te kwantificeren 0,34    0,29 

Noordhoek 33a Reek  2,41  2,41 1,74 Niet te kwantificeren 1,59    1,33 

Noordhoek 33 Reek  2,36  2,36 1,56 Niet te kwantificeren 1,42    1,19 

Nordhoek 22 Reek  2,46  2,46 1,59 Niet te kwantificeren 1,44    1,22 

Nordhoek 20 Reek  2,32  2,32 1,38 Niet te kwantificeren 1,26    1,07 

Noordhoek 18 Reek  2,37  2,37 1,29 Niet te kwantificeren 1,13    0,96 

Noordhoek 16 Reek  2,43  2,43 1,28 Niet te kwantificeren 1,14    0,97 

Noordhoek 14 Reek  2,44  2,44 1,27 Niet te kwantificeren 1,10    0,94 

Noordhoek 12 Reek  2,42  2,42 1,26 Niet te kwantificeren 1,12    0,95 

De Steeg 2 Reek  8,94  8,94 12,60 Niet te kwantificeren 12,41   10,45 

De Steeg 6 Reek  10,55  10,55 7,21 Niet te kwantificeren 6,51    5,53 

De Steeg 3  16,01  16,01 16,63 Niet te kwantificeren 16,51   13,94 

Monseigneur Borretstraat 41 Reek  0,92  0,92 0,45 Niet te kwantificeren 0,37    0,31 



Fijn stof [gram PMFijn stof [gram PMFijn stof [gram PMFijn stof [gram PM10101010    per jaar]per jaar]per jaar]per jaar]    688.329 688.326 651.332 611.492 611.492 611.492 

Concentratie fijn stof [µg/m³]Concentratie fijn stof [µg/m³]Concentratie fijn stof [µg/m³]Concentratie fijn stof [µg/m³]          

De Steeg 1 Reek n.v.t. n.v.t. 25.13 25.12 25.12 25.12 

Helstraat 4 Reek n.v.t. n.v.t. 25.12 25.12 25.12 25.12 

Helstraat 1 Reek n.v.t. n.v.t. 25.12 25.12 25.12 25.12 

Noordhoek 35 Reek n.v.t. n.v.t. 25.12 25.12 25.12 25.12 

Helstraat 3 Reek n.v.t. n.v.t. 25.12 25.12 25.12 25.12 

Noordhoek 34 Reek n.v.t. n.v.t. 25.12 25.12 25.12 25.12 

De Steeg 5 Reek n.v.t. n.v.t. 24.92 24.92 24.92 24.92 

De Steeg 3 Reek n.v.t. n.v.t. 25.09 25.07 25.07 25.07 

De Steeg 2 Reek n.v.t. n.v.t. 25.06 25.05 25.05 25.05 

De Steeg 6 Reek n.v.t. n.v.t. 25.06 25.05 25.05 25.05 

Energieverbruik [kWh/jaar]Energieverbruik [kWh/jaar]Energieverbruik [kWh/jaar]Energieverbruik [kWh/jaar]    125.500 125.500 580.469 595.969 595.969 > 595.969 

Waterverbruik luchtwasser [m³/jaar]Waterverbruik luchtwasser [m³/jaar]Waterverbruik luchtwasser [m³/jaar]Waterverbruik luchtwasser [m³/jaar]    n.v.t. n.v.t. 5166 2000 5504 5504 

Zuurverbruik luchtwasser [liter/jaar]Zuurverbruik luchtwasser [liter/jaar]Zuurverbruik luchtwasser [liter/jaar]Zuurverbruik luchtwasser [liter/jaar]    n.v.t. n.v.t. 37178 14984 39716 39716 

Productie spuiwater luchtwasser [m³/jaar]Productie spuiwater luchtwasser [m³/jaar]Productie spuiwater luchtwasser [m³/jaar]Productie spuiwater luchtwasser [m³/jaar]    n.v.t. n.v.t. 516 300 566 566 
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