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IN LEIDING 

Het voorliggende milieu-effectrapport (MER) onderbouwt de aanvraag voor 
vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) voor het oprichten en in bedrijf hebben 
van een inrichting voor het inzamelen en bewerken van organische 
bedrijfsafvalstoffen en minerale slibben op het industrieterrein "De Tweede 
Geerden" te Maasdriel. 

De initiatiefnemer, en daarmee de aanvrager van de v:.ergunningen, is Champignon 
Reststoffen Verwerking B. V. (hierna aangeduid als CRV) uit Velddriel. De 
vergunningverlenende instanties zijn Gedeputeerde Staten yan de provincie 
Gelderland (hierna aangeduid als de Provincie Gelderland) voor de Wm-vergunning 
en het dagelijks bestuur van het Zuiveringsschap Rivierenland voor de Wvo
vergunning. De Provincie Gelderland treedt op als coordinerend bevoegd gezag. 

In december 1993 is de Provincie Gelderland middels een startnotitie geinformeerd 
van bet CRV voornemen, waarmee de m.e.r.-procedure werd gestart. De 
richtlijnen voor het opstellen van dit MER zijn na een inspraakprocedure en het 
inwinnen van advies bij de onafhankelijke Commissie voor de Milieu
effectrapportage (Commissie m.e.r.) door de bevoegd~ gezagen vastgesteld en in 
december 1994 bekend gemaakt. 
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'\ 

.· 
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2.1 

HET CRV-INITIATIEF 

AANLEIDTNG 

In de afgelopen tien jaar heeft de champignonteelt een snelle groei doorgemaakt. 
De uit de teelt vrijkomende hoeveelheid afvalstoffen is daardoor eveneens explosief 
toegenomen. De verwijderingsstruktuur voor de organische afvalstoffen, gebaseerd 
op afzet van vers afvalmateriaal in de veeteelt, afvoer naar de stortplaats, of door 
uitrijden over het land, heeft geen tred gehouden met de groei. De logistieke 
problemen rondom de afzet van de snel toenemende hoeveelheid vers materiaal 
leidde tot partijen afval die vroegtijdig gingen rotten en daardoor onbruikbaar 
raakten. CRV voorzag de mogelijkheid om van de inmiddels forse hoeveelheden 
reststoffen (met name de champignonvoetjes; zie volgende paragraaf voor een 
definitie) middels een industrieel proces een produkt te maken voor de 
veevoederindustrie. 

Op kleine schaal is vervolgens geprobeerd om de champignonvoetjes te bewerken. 
Om als veevoeder in aanmerking te komen, dient het produkt te voldoen aan 
kwaliteitsnormen. In het kader van een toetsing van een uit voetjes bereid produkt 
aan die normen, werd het CRV duidelijk dat gehalten van sommige 
bestrijdingsmiddelen, die als residu in de voetjes achterblijven, soms de 
grensconcentraties van gevaarlijk afval overschreden. 

Ter ondersteuning van onderzoek naar methoden om residuen van bestrijdings
middelen uit de voetjes te verwijderen, volgden meerdere analyses. Het besef 
ontstond dat partijen voetjes bijna altijd verontreinigd waren, vaak tot boven de 
grensconcentratie voor gevaarlijk afval, en dat de bestrijdingsmiddelen met behulp 
van betaalbare, beproefde methoden niet uit de voetjes te verwijderen waren. 

Aan het oorspronkelijke idee om diervoeder te bereiden, was hiermee een eind 
gekomen. Echter, met de wetenschap dat partijen voetjes potentieel gevaarlijk afval 
zijn en door de aanwijzing door de Provincie Gelderland van de voetjes als 
bedrijfsafvalstof, verschoof het initiatief naar het bieden van een oplossing voor het 
(gevaarlijk) afvalprobleem. Daar het sluiten van de keten in de champignonteelt 
door het negeren van ~e reststoffenproblematiek al te lang op zich heeft laten 
wachten en de afzet van reststoffen in toenemende mate op problemen stuit, werd 
het vinden van een oplossing urgent. 

Verschillende stortplaatsen hebben, in de tijd v66r het stortverbod voor organisch 
afval, partijen voetjes geweigerd op basis van overschrijdingen van de zogenaamde 
"Baga" -norm Cl). De Provincie Gelderland heeft in twee handhavingsonderzoeken 
XX partijen gevaarlijk afval aangetroffen onder voetjesafval. CRV realiseerde zich 
dat de kosten voor chemische analyses en afvoer naar een erkende inzamelaar van 
gevaarlijk afval te kostbaar zou zijn voor de branche. 

CLl Het Baga (Besluit aanwijzing gevaarlijke stoffen) kent een stoffenlijst waarin grensconcentraties 
voor categorien chemische stoffen staan vermeld. Bij overschrijding van een grensconcentratie 
voor een stof in een partij afval, spreekt men van gevaarlijk afval. 
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2.2 

Een oplossing wordt nu geboden in de vorm van een tienvoudige reductie van het 
gewicht en watergehalte van de voetjes, zodat de totale hoeveelheid gevaarlijk afval 
in dezelfde mate afneemt. De totale verwerkingskosten voor de voetjes, inclusief de 
partijen gevaarlijk afval, komen daarmee op een niveau dat gunstig afsteekt tegen 
tarieven die voor normaal bedrijfsafval gelden. 

DOEL VAN HET INITIATIEF 

De voorgenomen activiteit van CRV richt zich op de bewerking van twee, uit de 
regio Maasdriel en omstreken afkomstige reststoffenstromen uit de 
champignonteelt, te weten voetjes ep. slib uit bezinkselafscheiders. 

De belangrijkste afvalstoffen afkomstig uit de champignonteelt zijn: 

• voetjes: de niet-consumeerbare onderzijde die bij de oogst van de champignons 
vrijkomt; 

• champost: het na enkele oogsten niet meer bruikbare compostmateriaal en de 
dekaarde uit de teeltbakken; 

• slib: het materiaal dat uit bet afvalwater van kwekerijen in daartoe aangelegde 
voorzieningen bezinkt voordat afvoer op het riool plaatsvindt. 

Jaarlijks komen in de regio Maasdriel en omstreken circa 20.000 ton voetjes, 
200.000 ton champost en 2.000 a 5.000 ton slib vrij. Landelijk bedragen deze 
hoeveelheden circa 3,5 maal zoveel. Deze hoeveelheden worden in bijlage 1 
onderbouwd. 

Het champost is een afvalstroom die onder de huidige wet-: en regelgeving onder 
bepaalde omstandigheden over het land mag worden uitgereden. Het slib is een 
bedrijfsafvalstof en behoort door een erkende afvalinzamelaar te worden verwijderd 
uit de bezinkselafscheiders. De voetjes vormen een bedrijfsafvalstroom en dienen 
ook door een erkend bedrijf te warden ingezameld en verwerkt. Veel partijen 
voetjes bevatten echter dusdanig hoge residu-gehalten van bepaalde 
bestrijdingsmiddelen, dat zij als gevaarlijk afval aangemerkt moeten warden. 
Bijlage 2 bevat laboratorium-analyserapporten van champignonvoetjes waaruit de 
classificering als potentieel gevaarlijk afval kan warden opgemaakt. In bijlage 3 
wordt nader ingegaan op het begrip gevaarlijk afval en de 
bestrijdingsmiddelenproblematiek in champignonvoetjes. 

Naast bewerking van het voetjesafval en het slib uit de bezinkselafscheiders van de 
kwekerijen, streeft CRV ernaar om een marktaandeel te verkrijgen in het be- of 
verwerken van andere afvalstromen. Het betreft: 

• organische bedrijfsafvalstoffen. Concreet kan bij organische 
bedrijfsafvalstoffen gedacht warden aan onder meer afval van groente- en 
fruitveilingen. Vee! organische bedrijfsafvalstoffen mogen sinds kort niet meer 
door stortplaatsen warden geaccepteerd. Een deel van deze afvalstoffen kan 
warden gecomposteerd. Voor een ander dee! komt het CRV- bewerkingsproces 
in aanmerking als aantrekkelijk alternatief op storten, daar het proces, dat op 
drogen en houdbaar maken berust, het afval tot een bruikbaar produkt kan 
omzetten. 
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2.3 

De hoeveelheden organische bedrijfsafvalstoffen die jaarlijks bij CRV kunnen 
warden verwerkt, betreft slechts een beperkt deel van het totale aanbod. Zoals 
in de beschrijving van de voorgenomen activiteit aan de orde zal komen 
(hoofdstuk 6), bestaat voldoende mogelijkheid tot uitbreiding van CRV indien 
het aanbod te verwerken reststoffen toeneemt; 

• Riool-, kolken-, en gemaalslib. Dit materiaal bestaat voornamelijk uit het slib 
dat door (gemeente)-reinigingsdiensten wordt verwijderd uit de straatrioleringen 
en -kolken. Het kan samen met het slib uit de bezinkselafscheiders warden 
bewerkt. In het vervolg van dit MER zal dit slib met de gebruikelijke afkorting 
'RKG-slib' warden aangeduid. 

De hoeveelheid RKG-slib die CRV wil gaan bewerken, bedraagt circa 35.000 
ton per jaar. Op basis van het scenario-document van het Tienjarenpragramma 
Afval (literatuurverwijzing bijlage 1) komt dat neer op circa 22 3 van de 
jaarlijks in Nederland vrijkomende hoeveelheid. Deze totale hoeveelheid zal in 
de komende tien jaar nauwelijks wijzigen. Verdere onderbouwing van deze 
hoeveelheden is te vinden in bijlage 1. Samen met het slib uit de 
bezinkselafscheiders, zal dan ongeveer 40.000 ton slib per jaar warden 
verwerkt. Drijfveer achter de verwerking van deze slibben is het grate 
percentage (meer dan de helft) dat hergebruikt kan warden als schoon zand of 
secundair bouwmateriaal. 

DE M.E.R.-PLICHT EN DE RELATIE TOT DE STARTNOTITIE 

Benodigde milieuvergunningen voor het oprichten van een bedrijf als CRV zijn de 
vergunningen krachtens de Wet milieubeheer en de Wet verantreiniging 
oppervlaktewateren. De wet regelt dat milieu-vergunningaanvragen voor 
inrichtingen waarin gevaarlijk afval zal warden be- of verwerkt, vergezeld dienen 
te gaan van een milieu-effectrapport (MER) <1). Het voorliggende MER 
beantwoordt aan deze verplichting. 

De hoeveelheid slib die CRV voornemens is te verwerken, overschrijdt de 
verwerkingscapaciteit van 25.000 ton waarvoor krachtens een wettelijke regeling 
het opstellen van een MER verplicht is <2l. Het voorliggende MER is, aanvullend 
op de genoemde m.e.r.-plicht, tevens voor dit doeleinde opgesteld. 

Het bieden van capaciteit voor de bewerking van andere organische 
bedrijfsafvalstoffen dan alleen de organische stramen uit de champignonteelt, 
betekent een uitbreiding van bet oorsprankelijke initiatief zoals dat in de startnotitie 
staat aangegeven. Oak de schaalvergrating en de aard van de voorgenomen 
slibbewerking betekent een wijziging ten opzichte van de in de startnotitie 
beschreven activiteiten. Een aantal redenen ligt aan de wijzigingen ten grandslag. 
Ten eerste is in het kader van bestemmingsplanwijzigingen in de gemeente 
Maasdriel een antler perceel aan CRV toegewezen voor de voorgenomen 
activiteiten (zie oak de volgende paragraat). Hierdoor is een grater oppervlak 
beschikbaar gekomen voor de inrichting, zodat capaciteiten aangepast konden 
warden aan een grater aanbod van reststoffen. Ten tweede bleek bij nadere 

0 > Besluit milieu-effectrapportage 1994, onderdeel C 18.4 van de bijlage 

<2> Besluit milieu-effectrapportage 1994, Onderdeel C 18.2 van de bijlage. 
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2.4 

uitwerking van het slibbewerkingsinitiatief, dat grotere hoeveelheden slib benodigd 
zouden zijn om dit onderdeel van CRV rendabel te kunnen laten opereren. 
Tenslotte kan bij grotere hoeveelheden slib bewerking via hydrocyclonage -in plaats 
van de aangekondigde droogmethode- toegepast warden, hetgeen een aanzienlijke 
hoeveelheid nuttig toepasbaar zand oplevert. 

De Provincie Gelderland is akkoord gegaan met het voortzetten van de m.e.r.
procedure zonder opnieuw een startnotitie bekend te maken, onder de voorwaarde 
dat dat het gewijzigde initiatief technisch vergelijkbaar zou zijn met het 
oorspronkelijke initiatief en in vergelijking daarmee geen nieuwe richtlijnen zou 
opleveren voor de inhoud van het MER. 

Technisch-inhoudelijk en qua aard van de verwachte emissies van het bedrijf 
verschilt het huidige voornemen weinig van de indertijd in de startnotitie 
beschreven activiteiten. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de 
oorspronkelijke opzet betreffen een toename van de bewerkingscapaciteit van de 
slibbewerking, het bewerken van RKG-slib aanvullend op het slib uit 
bezinkselafscheiders en het bewerken van organisch bedrijfsafval anders dan voetjes 
(zie ook de vorige paragraat) . De richtlijnen die door het bevoegd gezag voor het 
schrijven van het MER zijn bekend gemaakt, bieden de aanknopingspunten om 
daarover nadere toelichting te geven. 

LOKATIEKEUZE 

De CRV -inrichting zal worden gebouwd op industrieterrein De Tweede Geerden 
(sectie MS, percelen 254, 255, en 662) in de gemeente Maasdriel. Het 
industrieterrein is gelegen aan rijksweg A-2 ter hoogte van Velddriel. De ligging 
van het terrein ten opzichte van de omgeving is op bijlage 11 aangegeven. Op 
bijlage 12 is het CRV-perceel aangegeven binnen het industrieterrein. · 

De Tweede Geerden ligt op ruim 1 km van de bebouwde kom van Velddriel. De 
oppervlakte van het industrieterrein bedraagt ± 17 ha. Het CRV perceel beslaat 
circa 1,9 hectare. Dit areaal van 1,9 hectare biedt voldoende ruimte voor 
toekomstige uitbreiding indien het aanbod van te verwerken voetjes (bijvoorbeeld 
uit andere concentratiegebieden), ander organisch bedrijfsafval, of slib toeneemt. 
Ook indien voor de verwerking van het champost een reele kans ontstaat, biedt het 
CRV-terrein voldoende uitbreidingsmogelijkheden. 

De dichtstbijzijnde woning ( ± 50 meter afstand) staat op het ten opzichte van het 
CRV-lern.:in zuidwestelijk gelegen perceel. Op dit perceel is een tuinbouwbedrijf 
met een kas aanwezig. Ten zuidoosten grenst het perceel aan agrarisch bouwland. 
CRV wordt aan de noordoostzijde aan het gezicht onttrokken door een 12 m brede 
groenstrook, die het perceel van het overige industrieterrein scheidt. 

Het bestemmingsplan voor het industrieterrein staat het oprichten toe van bedrijven 
tot maximaal categorie 5 volgens de lijst van instellingen van de Vereniging van 
Nederlandse Gerneenten (VNG Groene reeks nr 80). De voorgenomen activiteiten 
van CRV vallen in een categorie lager . 

Het belangrijkste criterium voor de keuze van een lokatie voor de 
verwerkingsinrichting is de ligging nabij de afvalproducenten. Bijna 303 van de 

WK MILIEUADVIEZEN B. V. MER RfsTSTOFFENBEWERKING JUN! 1996 CRV BY 

6 
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Nederlandse champignonproduktie vindt plaats in het concentratiegebied Maasdriel. 
Het afval komt voornamelijk vrij in kleine partijen (zie ook bijlage 1: Prognose 
afvalaanbod). Bovendien hebben voetjes een groot volume per eenheid gewicht, 
waardoor het aantal vrachtbewegingen verhoudingsgewijs hoog ligt. Belangrijker is 
nog, gelet op de problemen die kunnen ontstaan bij een te lange periode tussen 
afvalproduktie en verwerking (rotting, sporenbesmetting), dat stagnatie in aanvoer 
zoveel mogelijk dient te worden beperkt. In die zin zal de verwerking zo dicht 
mogelijk bij de producenten moeten plaatsvinden. 

Naast de centrale ligging, de bestemming en de uitbreidingsmogelijkheid dient de 
locatie een afzetmogelijkheid voor restwarmte te hebben, dan wel de mogelijkheid 
te bieden voor warmtekrachtkoppeling. Het criterium van het gebruik kunnen 
maken van bestaande warmte ofwel het kunnen afzetten van restwarmte is van 
belang daar het bewerkingsproces voor organische bedrijfsafvalstoffen (zie 
volgende paragraat) gebaseerd is op een droogtechniek die gebruik maakt van 
warmte. 

W armtekrachtkoppeling vindt in de praktijk plaats in samenwerking met 
energiecentrales. Er is echter voor gekozen om CRV niet naast een energiecentrale 
te vestigen. Ben van de redenen hiervoor is dat CRV op termijn het verwerken van 
champost beoogt. Zoals in paragraaf 2.6 uiteen wordt gezet, leidt de verwerking 
van champost per saldo tot een energie-overschot, waardoor de nabijheid van een 
energiecentrale overbodig wordt. 

Afnemen van warmte ten behoeve van het CRV -proces door bijvoorbeeld warmte
krachtkoppeling is uiteraard gericht op reductie in de vraag naar energie. 
Energiebesparing kan echter ook gezocht worden in de afzet van restwarmte die 
van CRV zelf afkomstig is: De mogelijkhdd om restwarmte van CRV op naburige 
percelen af te zetten blljkt reeel te zijn en het vraagstuk is nader uitgewerkt in 
bijlage 4. Potentiele afnemers van restwarmte zijn ondermeer een tuinbouwkas, 
maar ook andere bedrijven op het industrieterrein De Tweede Geerden hebben 
interesse getoond in de mogelijkheid warmte af te nemen van CRV. 

Met betrekking tot de ligging van het industrieterrein De Tweede Geerden ten 
opzichte van gevoelige gebieden wordt het volgende opgemerkt: 

• de dichtstbijzijnde grondwateronttrekking voor openbare drinkwater-voorziening 
bevindt zich op 3,5 km afstand in noordelijke richting. Op bijlage 13 zijn de 1-, 
10- en 25 jaarszones aangegeven (topografische kaart 1:25.000); 

• op basis van de Natuurwaardenkaart 1988 (ministerie van LNV) zijn er geen 
bijzondere waarden aan het gebied toe te schrijven; 

• in de Vierde N ota Ruimtelijke Ordening behoort het gebied niet tot de 
landsdelen, waarvoor een beleidsvisie geldt van stimulatie van natuurwaarden. 

TERREININRJCHTING EN BEWERKINGSPRJNCIPES. 

Onderstaand wordt een aantal facetten toegelicht van de plaats en van de wijze 
waarop CRV de hierboven beschreven reststoffen zal gaan behandelen. Ben 
volledige beschrijving van de voorgenomen activiteit wordt in hoofdstuk 6 
gegeven. Bijlage 14 is een tekening van de inrichtjng het terrein. 
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In eerste instantie zullen op het terrein twee hallen warden geplaatst: een voor de 
bewerking van organische bedrijfsafvalstoffen, waaronder de champignonvoetjes, 
en een tweede hal voor de bewerking van de slibben. Ten behoeve van beide 
verwerkingsactiviteiten warden tevens aangelegd een weegbrug, parkeergelegenheid 
en een kantoorgebouw. 

Organische bedrij fsafvalstoff en 
De organische bedrijfsafvalstoffen worden, in fysische zin, gekenmerkt door !age 
droge stof gehalten en hoge organische stof gehalten. De bewerking berust op een 
droogproces, waarvan de belangrijkste elementen zijn: 

• het proces is geheel gesloten. Dat houdt ondermeer in dat de reststoffen niet 
direct verhit worden en dat geen uitstoot van proceslucht plaatsvindt. De enige 
proces-emissies betreffen het water dat uit de reststoffen verdampt en de 
afgassen van de aardgas-gestookte ketel; 

• een ongeveer tienvoudige reductie in volume en gewicht. Of omgekeerd: het 
droge-stof gehalte van bijvoorbeeld de voetjes neernt toe van circa 93 tot 883. 
Uiteindelijke verwerking van de partijen gevaarlijk afval wordt door deze 
tussenstap aanzieniijk goedkoper dan wanneer het materiaal direct aan een 
erkende verwerker van gevaarlijk afval aanboden zou warden. Op het 
watergehalte na, verandert de chernische samenstelling van de reststof niet. Niet 
verontreinigde partijen organisch afval zijn bij 88 3 droge stof houdbaar en 
kunnen hergebruikt worden in bijvoorbeeld de veevoederindustrie. 

Daar de voetjes potentieel gevaarlijk afval zijn, is registratie en acceptatie van 
partijen van belang. Hiervoor wordt een geautornatiseerd systeem toegepast dat 
berust op van een chip voorziene containers die bij de ontdoeners worden opgesteld 
en een met een weegsysteem uitgeruste ophaalwagen. Per ontdoener warden de 
vereiste registratiegegevens via de chip direct ingevoerd in het systeem van de 
ophaalwagen, waarna deze digitale gegevens bij de inrichting in een 
geautomatiseerd boekhoudingssysteem zullen warden gevoerd . 

. Afvoer van de 103 vaste reststoffen die uit de voetjesbewerking overblijft, 
geschiedt deels naar een erkende inzamelaar van gevaarlijk afval (circa een derde 
dee!) en voor het overige naar een regionale verbrandingsoven. 

Overige organische bedrijfsafvalstoffen (voornamelijk groenten en fruit van 
veilingen) warden vers per vrachtwagen aangevoerd. Reststoffen warden in eerste 
instantie in de veevoederindustrie afgezet. 

Minerale slibben 
De slibben kenmerken zich, in tegenstelling tot bijvoorbeeld zuiveringsslib, door 
een hoog zandgehalte. De bewerking die CRV voor ogen heeft, richt zich op het 
scheiden van het slib in deelstromen op basis van deeltjesgrootte. Het op die 
manier vrijkomende zand is opnieuw te gebruiken. Emissies naar het milieu zijn 
beperkt. Scheiding van de fracties gebeurt met behulp van water dat deels reeds in 
het slib aanwezig is en deels in de resulterende deelstromen opgeslagen blijft. De 
uiteindelijke hoeveelheid water die geloosd wordt, is klein. Andere proces-emissies 

.. . . 
ZlJil er mt:r. 
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2.6 

Slibben worden in grotendeels ontwaterde toestand aangeleverd. Het droge 
stofgehalte bedraagt 60 tot 803. Vrijkomende materialen (zand, slibkoek, en 
grover vuil) worden van het terrein afgevoerd naar erkende bestemmingen. 

TOEKOMSTPERSPECTIEF 

Het voorliggende MER richt zich vooralsnog op andere reststoffen dan het 
champost dat bij de champignonteelt vrijkomt. Onderstaand wordt evenwel kort 
ingegaan op welke wijze champostverwerking in de toekomst mogelijk onderdeel 
kan worden van de CRV bedrijfsvoering en wat dat in milieuhygienisch opzicht 
betekent. Indien in de toekomst bedrijfsactiviteiten van CRV uitgebreid worden met 
de be- of verwerking van champost, zal hiervoor een afzonderlijke 
vergunningprocedure voor worden gevolgd. 

In de bijlage over bestrijdingsmiddelen (bijlage 3) is een inschatting gemaakt van 
de verdeling van bestrijdingsmiddelen en de atbraakprodukten ervan in de 
afvalstoffen die vrijkomen bij de champignonteelt. De stof prochloraz is daarbij als 
voorbeeld genomen. Op basis van de aannamen die in de berekeningen zijn 
gemaakt, bevindt 3 a 4 3 van die stoffen zich in de voetjes en de overige 96 a 97 
3 in de champost en dan met name in het dekaardelaagje van de champost. Gesteld 
werd dat de 3-4 3 die in voetjes achterblijven, vanuit een milieuhygienisch 
oogpunt reeds voldoende aanleiding geven voor het CRV initiatief. Een 
massabalans voor prochloraz is in bijlage 5 opgenomen. 

Voor het verwerken van de overige 96 3 van de bestrijdingsmiddelen bestaat (nog) 
geen wettelijke basis die verbiedt dat champost op het land wordt uitgereden. 
Derhalve verdwijnt 96 3 van ~e bestrijdingsmiddelen of de metabolieten ervan op 
een diffuse wijze in het milieu. Momenteel is echter normering in voorbereiding 
voor ondermeer de gehalten van bestrijdingsmiddelen (en de metabolieten) in 
composteerbaar m·ateriaal. Het laat zich er op dit moment naar uitzien dat deze 
normering voldoende scherp zal zijn dat de mogelijkheid om het champost over het 
land uit te rijden niet meer toegelaten kan worden. 

Wanneer dergelijke flankerende regelgeving bestaat, zal financiele investering in 
· een procesmatige, gecontroleerde verwerking mogelijk worden. Er is dan sprake 
van een alternatief op de voorgenomen activiteit dat een hoger milieurendement kan 
lever en dan het huidige initiatief. 

Als toekomstige ontwikkeling is het mogelijk dat CRV zich op den duur ook op de 
champost-afvalstroom zal richten. Is dat het geval, dan dient zich de interessante 
mogelijkheid aan het hoge organische stof gehalte van de champost te benutten als 
energiebron voor het drogen van de voetjes. Op basis van een korte berekening 
(bijlage 6) blijkt de verwerking per saldo energie te kunnen leveren in plaats van 
verbruiken. Op deze wijze wordt een sluitende oplossing voor de afvalproblemen in 
de champignonteelt zichtbaar. 

Energie vraagstuk 
Het verwerken van ca. 20.000 ton champignonvoetjes uit de regio Maasdriel per 
jaar volge11s de voorgenomen activiteit is een energie-intensief proces. Zoals in de 
beschrijving van de voorgenomen activiteit (hoofdstuk 6) en in bijlage 4 wordt 
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beschreven, is de restwarmte van het CRV-droogproces (organisch bedrijfsafval) 
echter direct toepasbaar en hebben potentiele afnemers al interesse getoond. 

De toekomstige verwerking van 200.000 ton champost die jaarlijks in de regio 
vrijkomt, zal het hoge energieverbruik niet mogen doen toenemen, ook al wordt de 
winst voor het milieu behaald door de bestrijdingsmiddelen en de metabolieten te 
onttrekken aan een diffuse verspreiding naar de grond en het grondwater. Een 
gunstige energiebalans is daarom cruciaal. Een dergelijke balans is het eenvoudigst 
uit te drukken in het aantal kubieke meters aardgas die enerzijds benodigd is om 
het water uit de reststoffen te verdampen en de verbrandingswaarde van gedroogd 
produkt aan de andere kant, ook uitgedrukt in kubieke meter aardgas. Uit bijlage 6 
valt op te maken dat de verwerking van voetjes en champost netto het equivalent 
van circa 14V2 miljoen m3 aardgas per jaar aan energie kan opleveren. Dit energie
overschot biedt in principe de mogelijkheid om na een opstartperiode een 
verwerkingsinstallatie te laten opereren die geen fossiele brandstoffen verbruikt en 
lokaal zelfs als energieleverancier kan functioneren. 

Indien te zijner tijd regelgeving in werking treedt die de huidige 
verwerkingspraktijken van champost (uitrijden) niet meer mogelijk maakt. kan 
derhalve een aantrekkelijk alternatief worden gevonden in een aangepast CRV 
verwerkingsproces . De voorgenomen vestigingsplaats biedt adequate ruimte voor 
de dan benodigde uitbreiding. 

Bestrijdingsmiddelen op de lange termijn 
Zolang de huidige bestrijdingsmiddelen en de daarvan afkomstige metabolieten in 
de champignonteelt niet vervangen kunnen worden, beoogt CRV b.v. een veilige 
en doeltreffende methode om de volumina van het verontreinigde materiaal zonder 
nadelige gevolgen voor het milieu op grote schaal te reduceren. CRV b. v. biedt 
derhalve een oplossing aan voor het verwerken van een verontreinigde afvalstroom 
totdat het probleem van het gebruik van milieubelastende bestrijdingsmiddelen en 
hun metabolieten in de champignonteelt bij de bron is aangepakt. 

Indien huidige bestrijdingsmiddelen kunnen worden vervangen door middelen die 
geen hoge concentraties residuen in de afvalstromen van de champignonteelt 
veroorzaken, is CRV in staat ongewijzigd de bedrijfsvoering voort te zetten. Het 
CRV proces zal een verwerkingsfaciliteit kunnen bieden voor de circa 20.000 ton 
voetjes die in de regio Maasdriel en orngeving als bedrijfsafval vrijkomen. Het 
eindprodukt zal dan te gebruiken zijn als diervoeder(grondstot), hetgeen dt: 
doelmatigheid ten goede komt. Een dergelijk eindprodukt voorziet in een 
kwalitatief hoogwaardig diervoeder (vt:zds en eiwitten) en is door bet hoge droge 
stof gehalte geruime tijd houdbaar, zodat de logistiek van afzet eenvoudig zal zijn. 
Verkoop van het eindprodukt als diervoeder(grondstot) kan leiden tot een verlaging 
van de verwerkingsprijs in verhouding tot de verwerkingsprijs die zal gelden voor 
de voetjes waarin wel residuen bestrijdingsmiddel in voorkomen. 
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3 

3.1 

EIGENSCHAPPEN VAN DE AFVALSTOFFEN 

0RGANTSCHE BEDRTJFSAFVALSTOFFEN 

Deze zullen bestaan uit de champignonvoetjes en uit veilingafval. Het veilingafval 
betreft groente en fruit. De voetjes warden onderstaand nader toegelicht. 

3.1.1 Fysische aspecten 

Voetjes warden gekenmerkt door een laag gehalte aan droge stof: circa 913 van de 
voetjes bestaat uit water. Het droge stof aandeel (9 3) is ongeveer gelijk verdeeld 
over eiwitten, minerale bestandelen (incl. anorganische zouten), en vezels. De 
combinatie van vezels en eiwitten maken de voetjes interessant als veevoeder. Bij 
het vrijkomen bij de oogst bestaat een ton (1000 kg) voetjesafval op basis van het 
bovenstaande dus uit: 

• 
• 
• 
• 

eiwitten 
vezels 
minerale bestanddelen 
water 

30 a 35 
30 a 35 
30 a 35 
910 

kg 
kg 
kg 
kg 

Voetjes zijn bij oogst vochtig en worden met nog aanhangende dekaarde uit de 
kweekcel verwijderd. Een dee! van de dekaarde is ingesloten in de zwamvlok 
waaruit de paddestoel is gaan groeien en is niet zonder meer te verwijderen uit het 
voetje. Omdat de dekaarde uit venig, humeus materiaal bestaat, hechten organische 
bestrijdingsmiddelen zich goed aan de dekaarde. De dekaarde die door de voetjes 
na oogst wordt vastgehouden, bevat residuen van bestrijdingsmiddelen. 
Uitgebreidere informatie over bestrijdingsmiddelen in reststoffen uit de 
champignonteelt wordt gegeven in bijlage 3. 

Het hoge gehalte organisch-stof geeft de voetjes een energetische brandstofwaarde 
van 16,6 MJoules per kilogram droge stof. In gedroogde toestand van de voetjes is 
deze brandstofwaarde beschikbaar. Bij afzet aan afvalovens van het restproduct van 
de voetjesbewerking, reduceert hierdoor het netto aardgasverbruik van de 
voorgenomen activiteit. 

3.1.2 Chemische aspecten 

Bijlage 2 is een compilatie van analyserapporten van onderzoeken die in de loop 
van ongeveer 3 jaar (van januari 1992 tot november 1994) zijn uitgevoerd 
ndermeer de Provincie Gelderland, stortplaatsen (t.b.v. acceptatie) en CRV. De 
analyses waren gericht op detectie van residuen van het middel prochloraz. De 
analyseresultaten laten een brede band aan concentraties van het middel prochloraz 
zien. Concentraties varieren van beneden de detectiegrens van de analysemethode 
tot een bijna 4 maal overschrijding van de grensconcentratie die voor gevaarlijk 
afval geldt. 

De analyses zijn door verschillende laboratoria uitgevoerd. Bovendien varieerden 
monsters van partijen voetjes sterk in de wijze waarop zij werden aangeboden. Een 
discussie over de beste wijze van analyseren is gaande, maar uit een 
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3.2 

ringonderzoek, uitgevoerd door het Informatie en Kenniscentrum te Horst (in 
opdracht van de Cooperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging) is 
gebleken dat het door CRV ingeschakelde tuinbouw-laboratorium Laurense 
prochlorazgehalten in champignonvoetjes op een chemisch-analytisch verantwoorde 
wijze kan meten. 

Een belangrijke conclusie die uit de analyses naar voren komt is dat op voorhand 
niet is te voorspellen of een partij voetjes wel of geen gevaarlijk afval is. Derhalve 
wordt gesteld dat voetjes potentieel gevaarlijk afval betreffen en door een erkende 
inrichting verwerkt dienen te worden. 

MINERALE SLIBBEN 

Minerale slibben bestaan uit het slib afkomstig uit de bezinkselafscheiders en het 
RKG-slib. 

3.2.1 Fysische aspecten 

Uit literatuur (zie literatuur bijlage 1) is bekend dat de gemiddelde fysische 
samenstelling van 1 ton nat RKG-slib als volgt is: 

• reinigingsresidu (slibfractie) 
• grof vuil 
• zand 
• water 

40 kg/ton 
90 kg/ton 

470 kg/ton 
400 kg/ton 

Het slib wordt in ontwaterde toestand bij CRV aangeleverd. Hierdoor is de 
samenstelling van het aangeleverde materiaal verschillend van bovenstaand 
overzicht. In ontwaterde vorm is de samenstelling (op basis van dezelfde 
verhoudingen van de droge fracties) per ton RKG-slib als volgt: 

• reinigingsresidu (slibfractie) 
• grof vuil 
• zand 
• water 

55 kg/ton 
120 kg/ton 
625 kg/ton 
200 kg/ton 

Het ontwaterde RKG-slib is het ingangsmateriaal voor het bewerkingsproces. Uit 
de staatjes valt op te maken dat veruit het grootste gedeelte van dit materiaai uit 
zand bestaat. 

3.2.2 Chemische aspecten 

Slib uit bezinkselafscheiders 
De kwaliteit van het slib uit de bezinkselafscheiders uit champignonkwekerijen was 
in het verleden laag. Na uitbanning van de stof pentachloorfenol, een vaak in de 
teelt toegepaste stof, in 1990 (ook de lozingsverordening verbiedt specifiek de 
lozing van pentachloorfenol) zullen de gehalten van deze stof naar verwachting zijn 
afgenomen. Wel is aangetoond dat de gehalten zware metalen dermate hoog kunnen 
zijn dat het zonder meer afvoeren en storten of uitrijden voor veel partijen slib, in 
aanvulling op het verbod om bedrijfsafvalstoffen op of in de bodem te brengen, in 
strijd is met vigerende milieunormen. Zo heeft de Technische Milieudienst 
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Tabel 3.2.2a 

Bommelerwaard uit Zaltbommel tijdens een in 1990 uitgevoerd onderzoek een 
gemiddeld zinkgehalte aangetroffen van ruim 600 mg/kg op basis van droge stof 
(18 monsters). De resultaten zijn in bijlage 2K weergegeven. Ter vergelijking: in 
het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (het 'Boom'), is de 
norm voor het maximale zinkgehalte in zuiveringsslib op 300 mg/kg d.s. gesteld. 
Weliswaar is slib uit bezinkselafscheiders geen organische meststof, maar deze 
norm wordt hier aangehaald omdat veel van het slib nog over land wordt 
uitgereden. 

Gelet, echter, op de inmiddels verplichte periodieke verwijdering van slib uit de 
afscheiders (2 maal per jaar), vindt minder accumulatie van verontreinigingen 
plaats en zal de gemiddelde kwaliteit van het slib hoger liggen dan in het verleden. 

RKG-slib 
De chemische samenstelling van RKG-slib is ondermeer athankelijk van de 
kwaliteit van bet lozingswater en het materiaal dat in riolen en kolken terecht komt. 
De samenstelling verschilt daardoor per partij. Zo zal RKG-slib dat afkomstig is 
van industriegebieden meer verontreinigd zijn dan slib uit woonwijken. Op basis 
van gegevens uit literatuur die in bijlage 1 is vermeld, blijkt dat in de meeste 
gevallen sprake is van matig tot sterk verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK 
(polycyclische aromatische koolwaterstoffen), minerale olie en soms EOX 
(extraheerbare organische halogeenverbindingen). In RKG-slib komen regelmatig 
gehalten aan minerale olie voor die bijvoorbeeld de interventiewaarde (grenswaarde 
voor bodemkwaliteit) overtreffen. 

In onderstaande tabel 3.2.2a staan minimum, maximum en gemiddelde waarden 
van verontreinigingen in kolken- en rioolslib gegeven. De gegevens zijn ontleend 
aan hierboven genoemde literatuur. 

Kwaliteit RKG-slib (gehalten in mg/kg d.s.) 

Kolkenslib Rioolslib 

minimum maximum gemiddeld minimum maximum gemiddeld 

Cadmium 0 11 2 0 7 

Chroom 7 100 20 3 235 25 

Koper 17 465 83 11 950 125 

Kwik 0 0.4 0.1 0.1 2.2 0.2 

Nikkel 6 27 13 1 390 20 

Lood 50 2350 190 9 1300 150 

Zink 80 3650 283 41 2350 375 

Arseen 1.2 7.4 2.6 0.3 7.2 3.7 

PAK-tot. (10) 38 160 68 5 2400 30 

Minerale olie 170 50000 3000 170 14300 1300 

Drage stof 61 % 70% 
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4 

4.1 

4.2 

HUIDIGE VERWIJDERINGSMETHODEN 

INLEIDING 

Er bestaat vooralsnog geen instantie die de afvalbelangen in de branche van 
champignonkwekerijen behartigt. Ofschoon bedrijven individueel verantwoordelijk 
zijn voor geproduceerde afvalstromen, is het gebruikelijk dat branche-organisaties 
het voortouw nemen om oplossingen te bieden voor gesignaleerde problemen. Bij 
gebrek aan een afzetmogelijkheid, zien veel kwekers zich nu genoodzaakt om zich 
van voetjes te ontdoen door ze over het land uit te rijden. Deze wijze van 
verwijdering kan de branche uiteindelijk schade berokkenen. 

Het alternatief, korrekte verwerking, is nu nog te duur. Indien een kweker zich nu 
wil ontdoen van een partij voetjes, dient hij de partij bij een stortplaats aan te 
bieden met een analyserapport waarin bevestigt wordt dat een partij geen 
onacceptabele verontreinigingen bevat (zie ook §4.2.3). Kosten voor deze 
verwijderingswijze belopen enkele honderden guldens per ton. Indien partijen 
voetjes verontreinigingen in overschrijding van Baga-concentratiegrenzen bevatten, 
worden deze partijen geweerd bij de stortplaatsen en zal verwerking als gevaarlijk 
afval dienen plaats te vinden. Kosten hiervoor liggen tussen 500 en 600 gulden per 
ton. . 

Dit leidt bij de meeste, zo niet alle, kwekers tot te hoge operationele kosten. Via 
branche-organisaties kan voor wat betreft een eerlijke verdeling van de financiele 
gevolgen van verwijderingskosten tussen producent en consu~ent overigens 
gedacht warden aan implementatie van de zgn. verwijderingsbijdrage (art. 15.35 tot 
en met 15.40 van de Wet milieubeheer). 

De reststoffen die bij de teelt van champignons vrijkomen, zijn de niet meer 
toepasbare champost, de champignonvoetjes en tenslotte het slib dat in de 
bezinkselafscheiders op het teqein van de kwekers accumuleert. De navolgende 
alinea's beschrijven de problematiek random de voetjes en het slib uit de 
bezinkselafscheiders, daar de voorgenomen activiteit van C.R.V. zich hierop 
toelegt. Voor meer gegevens over de verwijdering van champost wordt verwezen 
naar bijlage 7. 

CHAMPIGNONVOETJES 

De voetjes komen bij de individuele kwekers vrij, waarna dezen zich ervan 
ontdoen. Door de recente groei in de champignonteelt, draagt de verwerking van 
de voetjes in toenemende mate bij tot het afvalprobleem van de champignonkweker. 
Jaarlijks komt in de regio Maasdriel tussen de 15.000 en 20.000 ton voetjes vrij, 
waarvoor geen adequate verwijderingsstruktuur bestaat. 

Drie verwerkingsmethoden van champignonvoetjes zijn gangbaar: 

• in de meeste gevallen wordt het afval direct of gemengd met champost op of in 
de bodem gebracht; 
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• toepassing van de champignonvoetjes als veevoeder; 

• afvoer naar een regionale stortplaats. 

De Provincie Gelderland heeft bepaald dat de champignonvoetjes als bedrijfsafval, 
dan wel als gevaarlijk afval gekwalificeerd dienen te warden. Dit heeft belangrijke 
gevolgen voor de genoemde verwerkingsmethoden. Onderstaand warden deze 
methoden toegelicht. 

4.2.1 Op of in de bodem brengen 

Proefondervindelijk is aangetoond dat partijen voetjes door de intensieve toepassing 
van bestrijdingsmiddelen in veel gevallen dermate hoge gehalten 
bestrijdingsmiddelen (en metabolieten hiervan) bevatten, dat zij als gevaarlijk afval 
aangemerkt dienen te warden (zie ook bijlage 2). Het op of in de bodem brengen 
van de voetjes kan derhalve in strijd zijn met artikel 10.30 van de Wet 
milieubeheer, waarin deze vorm van afvalverwijdering wordt geregeld. Bovendien 
is bet krachtens artikel 10.2 van de Wet milieubeheer te allen tijde verboden om 
bedrijfsafvalstoffen, ook het niet als gevaarlijk aangemerkte afval, op of in de 
bodem te brengen. 

Regelmatig warden partijen champignonvoetjes in de regio Maasdriel en omgeving 
aangetroffen bij de toegang van akkerbouwlanden. Het uitrijden van overige 
organische bedrijfsafvalstoffen is alleen toegestaan indien aan strenge criteria wordt 
voldaan (zie ook paragraaf 5 .2 over het beoordelingskader van de wet- en 
regelgeving) . Uitrijden van voetjes is op basis van deze criteria niet mogelijk. 

Uitrijden van champignonvoetjes begint ook buiten het concentratiegebied van 
Maasdriel op weerstand van de betrokken overheidsinstanties te stuiten. Eind 1995 
heeft de regionale inspectie milieuhygiene Noord-Brabant per brief (lit. XX) te 
kennen gegeven dat de praktijk van het mengen van de champignonvoetjes ( een 
bedrijfsafvalstot) met champost in strijd is met de Wet milieubeheer. 

De Unie van Waterschappen heeft per brief (9-2-1995, lit. XX) te kennen gegeven 
dat, gelet op de gehalten aan bestrijdingsmiddelen, het direkt verspreiden van 
champignonvoetjes over akk:erbouwgronden mogelijk leidt tot indirecte emissies 
van bestrijdingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Voorts is duidelijk dat de 
kwaliteit van de bodem bij voortgaande uitrijdprak.l:ijken va.i1 afvalsioffen die 
bestrijdingsmiddelen en metabolieten bevatten, verslechtert. Voor een cijfermatige 
onderbouwing van de mate van verslechtering, wordt verwezen naar bijlage 7. 

4.2.2 Toepassing als veevoeder 

Hiertoe wordt op lokale schaal het afval opgehaald en afgezet bij voornamelijk 
varkensmesterijen. In sommige gevallen vindt een tussenbewerking plaats. De 
aanwezigheid van gehalogeneerde aromatische verbindingen of andere 

bestrijdingsrniddelen en hun metabolieten in de champignonvoetjes levert echter een 
probleem op voor de verwerking tot diervoeder(grondstot). Sommige 
gehalogeneerde aromatische verbindingen, zoals het veel in de champignonvoetjes 
voorkomende prochloraz, worden met gangbare bewerkingsprocessen niet of 
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onvoldoende afgebroken dan wel verwijderd, zodat zij nog in bet ter voeder 
aangeboden product aanwezig zullen zijn. 

Ofschoon geen norm bestaat voor de concentraties van bijvoorbeeld prochloraz die 
in veevoeder mogen voorkomen, hebben verscheidene instanties, waaronder de 
Veterinaire Hoofdinspectie en de Keuringsdienst van Waren, aangegeven dat de in 
de voetjes aangetroffen prochloraz-gebalten in bepaalde gevallen niet toelaatbaar 
kunnen warden geacht indien deze voetjes als diervoeder zouden worden 
aangewend. 

Voor de menselijke consumptie warden wel normen aangehouden. Deze residu
normen zijn opgesteld in het kader van de W arenwet. De residubeschikking voor 
prochloraz in vlees bedraagt 0,05 mg kg-1

• Een korte berekening van bet 
Adviescentrum Toxicologie van het RIVM geeft aan dat op basis van een maximaal 
aangetroffen gehalte van 10 mg/kg (versgewicht) prochloraz in voetjes en op basis 
van een tbeoretische extrapolatie van toxicologische gegevens, niet meer dan 500 
gram voetjes per dag per dier (rund) mag warden vervoederd. De brief van het 
Adviescentrum is als bijlage 3a opgenomen. De brief vermeldt dat op basis van de 
beschikbare gegevens niet meer dan 100 gram voetjes per dag gevoerd mag 
warden. De 100 gram is echter gebaseerd op de toenmalige residunorm voor 
prochloraz in vlees van 0,01 mg kg·1• De Keuringsdienst van Waren heeft 
aangegeven dat de laboratorium-rapporten aanleiding zijn de geschiktheid van de 
voetjes als veevoeder te herzien. 

4.2.3 Storten 

Ten aanzien van het storten zijn de volgende beschouwingen van belang. Het hoge 
vochtgehalte van de champignonvoetjes (meer dan 90 3) en het grate volume per 
eenheid gewicht dragen ertoe bij dat verwerken via storten een laag 
milieurendement oplevert. Bij voetjesverwerkende stortplaatsen is bekend dat 
gestorte partijen voetjes na korte tijd veranderen in glibberige massa's met een 
aanzienlijke stankoverlast en waterbelasting. Dit bemoeilijkt operationele aspecten 
van een stort. 

Sinds medio 1993 zijn door betrokken stortplaatsen zoals Vlagheide te Schijndel en 
de A VRI te Geldermalsen de acceptatievoorwaarden voor het storten van voetjes 
aangescherpt. Het is de stortplaatsen bekend dat de gehalten gehalogeneerde 
aromatische verbindingen in de partijen voetjes de norm in het Besluit aanwijzing 
gevaarlijke afvalstoffen (Baga) kunnen overschrijden. Regionale stortplaatsen 
kunnen partijen aangeleverde voetjes. slechts accepteren indien de partijen vergezeld 
gaan van een analyserapport dat aangeeft dat de concentratiegrens van 50 mg/kg 
d.s. gechloreerde aromatische verbindingen niet wordt overschreden. Indien geen 
overschrijding blijkt, mag het materiaal als bedrijfsafval warden verwerkt. Op 
grand van de XX aangescherpte acceptatievoorwaarden zijn er partijen voetjes 
afgewezen. 

In aanvulling op bovenstaande beschouwingen, is van belang dat een stortverbod 
van kracht is voor ondermeer plantaardig afval afkomstig uit de land- en tuinbouw. 
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4.2.4 Conclusie huidige verwerkingsmethoden champignonvoetjes 

4.3 

4.4 

Bij gebrek aan een afzetmogelijkheid, zien veel kwekers zich vooralsnog 
genoodzaakt om zich van voetjes te ontdoen door ze bijvoorbeeld over het land uit 
te rijden. Deze wijze van verwijdering kan de branche uiteindelijk schade 
berokkenen. Op grond van tot dusver aangetroffen concentraties (residuen van) 
bestrijdingsmiddelen blijkt dat noch het op of in de bodem brengen van de voetjes, 
noch storten, noch hergebruik als diervoeder structurele oplossingen zijn voor het 
afvalprobleem. In de meeste gevallen is het in of op de bodem brengen zelfs 
illegaal. 

0VERIG ORGAN/SCH BEDRIJFSAFV AL 

Zoals in de inleiding is aangegeven, zal verwerking van het overig organisch 
bedrijfsafval zich voornamelijk richten op afval van groente- en fruitveilingen . Uit 
reacties van een enquete onder 10 veilingen in een straal van 50 kilometer om 
CRV, blijkt dat in somrnige jaren aanzienlijke hoeveelheden vers product via de 
zogenaamde interventie-regeling (I) aan vee wordt gevoederd. Er zijn veilingen 
waar deze hoeveelheid kan op !open tot 20 a 25. 000 ton in een j aar . Deze 
hoeveelheden zijn dermate groot dat het problemen oplevert bij de afzet. Veilingen 
zijn verantwoordelijk voor de uitvoer van de interventie-regeling, zodat zij het 
geschikte aantal veehouderijen dienen te vinden om de grate hoeveelheden groente 
en fruit bij af te zetten. In jaren van hoge opbrengsten is de afzetmogelijkheid vaak 
te gering en kan het oogst-overschot niet tijdig (voordat rotting optreedt) door 
veehouders worden verwerkt. Een antler probleem betreft de toezicht op de 
correcte uitvoer van de interventie-regeling. Ook hiervoor zijn veilingen 
verantwoordelijk gesteld. Indien een veiling een hoeveelheid product bij een 
veehouder aflevert, dient de veiling erop toe te zien dat het product daadwer~elijk 
als veevoer wordt toegepast en dat de partijen niet alsnog worden doorverkocht. 

Bovenstaande problemen die als gevolg van de interventie-regeling optreden, 
kunnen worden voorkomen indien een verwerkingsbuffer voorhanden is. CRV 
beoogt deze faciliteit te bieden, zodat het gedeelte dat niet door veehouders kan 
worden afgenomen alsnog, via het droogproces, tot veevoedergrondstof kan worden 
verwerkt. 

SLIB UIT BEZINKSELAFSCHEIDERS 

Het slib dat afkomstig is uit bezinkselafscheiders van champignonkwekerijen is een 
afvalstroom die uitgezonderd is van bet Besluit kwaliteit en gebruik overige 
organische afvalstoffen (het Boom) . Derhalve valt het slib in de categorie 
bedrijfsafvalstoffen. 

Verwijdering en verwerking van bedrijfsafvalstoffen dienen door een erkend 
afvalverwijderingsbedrijf plaats te vinden. Evenals in het geval van de 
champignonvoetjes, wordt in de praktijk echter gekozen voor een oplossing die 
economisch gunstiger is. Veelal wordt het slib illegaal over het land uitgereden. 

Cll De interventie-regeling is binnnen de Europese Gemeenschap ingevoerd om land- en 
tuinbouwprijzen te beschermen. Bij zeer goede opbrengsten wordt een deel van de oogst 
"doorgedraaid" om het aanbod te verlagen en daardoor de prijzen op peil te houden. 
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4.5 RKG-SLlB 

RKG-slib kenmerkt zich door een relatief boog droge-stofgebalte. Hierdoor is 
storten op een gecontroleerde stortplaacs een bonafide en de meest gebruikte optie. 
Het nadeel van deze verwijderingsmetbode is dat een grote boeveelbeid opnieuw te 
gebruiken zand niet beschikbaar komt. 
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5 

5.1 

5.2 

WET- EN REGELGEVING 

TE NEMEN OVERHEIDSBESLUJTEN 

De volgende beschikkingen zijn voor het CRY-project van belang: 

• Vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (Wm), af te geven door 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland; 

• Vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
(Wvo), af te geven door Zuiveringsschap Rivierenland; 

• Verklaring van geen bedenkingen, indien nodig af te geven door het 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(VROM). 

Ten aanzien van de Wvo-vergunning wordt het volgende opgemerkt. Ten tijde van 
het bekend maken van de startnotitie voor deze m.e.r. was het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat (en namens deze, Rijkswaterstaat) nog de 
vergunningverlener. Dit jaar wordt de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te 
Zaltbornmel voltooid. Deze .RWZI zal door het Zuiveringsschap Rivierenland 
warden beheerd, waardoor tevens de vergunningverlenende bevoegdheid overgaat 
naar het zuiveringschap. 

Voor beide vergunningen geldt de in de Algemene Wet Bestuursrecht vastgestelde 
procedure. Na indiening van de vergunningsaanvragen, die vergezeld dient te gaan· 
van dit MER, bedraagt de procedure-periode in het algemeen 7 maanden. Het 
verkrijgen van de verklaring van geen bedenkingen wordt door de Provincie 
Gelderland gecoordineerd. 

De door CRV beoogde inrichting valt onder de volgende categorieen van het 
Inrichtingen- en Vergunningenbesluit Wet milieubeheer: 

Bijlage I, categorie 1.1, onder a en c; 
Bijlage I, categorie 28 .1, onder a.2 en a.4 
Bijlage III, categoric 2.2 

De m.e.r.-plicht voor het voornemen is geregeld in het Besluit milieu
effectrapportage Wet milieubeheer, bijlage C, onder 18.2 en 18.4. 

BEOORDELINGSKADER 

Bij het verlenen van de vergunningen en de verklaring van geen bedenkingen zullen 
de bevoegde gezagen rekening houden met onderstaande (beleids)documenten. 

Visie van het Ministerie van Volkshuidvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer. 
Per brief van 2 februari 1996 heeft het ministerie van VROM te kennen gegeven 
dat haar visie ten aanzien van de champignonvoetjes niet is gewijzigd ten opzichte 
van haar eerdere brief d.d. 7 december 1993. Samengevat is de visie van VROM 
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dat champignonvoetjes zonder meer als een afvalstof beschouwd worden, en dat bij 
overschrijding van een Baga-grensconcentratie (zie ook onderstaande toelichting op 
het Baga) de afvalstof als een gevaarlijke afvalstof aangemerkt wordt. Uitrijden van 
voetjes als meststof is niet toegestaan. 

Visie van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland 
De Provincie Gelderland heeft bepaald dat de champignonvoetjes als bedrijfsafval 
gekwalificeerd dienen te worden. Bij overschrijding van de Baga-grenswaarden 
dient de afvalstof als gevaarlijk afval aangemerkt te warden. De visie van de 
Provincie Gelderland komt derhalve overeen met de visie van het ministerie van 
VROM. 

Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Baga) 
Het Baga is een algemene maatregel van bestuur in het kader van de Wet 
milieubeheer en vermeldt ondermeer bij welke processen gevaarlijk afval kan 
vrijkomen en welke stoffen bij bepaalde concentraties als gevaarlijk afval 
aangemerkt worden. Voor stoffen gelden categorieen die op grensconcentraties zijn 
gebaseerd. De stof die in bijna alle partijen champignonvoetjes wordt aangetroffen, 
prochloraz, betreft een gehalogeneerde aromatische verbinding. Deze groep stoffen 
is in het Baga ingedeeld in categorie A, nr. 17, waar een grensconcentratie van 50 
milligram/kg droge stof voor geldt. Deze grens wordt veelvuldig in voetjes 
overschreden (bijlage 2). 

Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoff en (Boom). 
Het Boom is een algemene maatregel van bestuur in bet kader van de Wet 
milieubebeer en met werking in de sfeer van de Meststoffenwet. In bet Boom 
worden regels gesteld ten aanzien van het uitrijden van onder andere 
gecomposteerd materiaal. Het ontdoen van voetjes door vermenging met champost 
resulteert erin dat de champost niet meer als compost voldoet. Het op of in de 
bodem brengen (uitrijden) buiten de inricbting (lees: de kwekerij) is dan verboden. 

Interim beleidsnotitie Toepassing Reststoffen in de Landbouw van de Provincie 
Gelder land. 
Het uitrijden van voetjes is alleen toegestaan indien aan ondermeer de volgende 
criteria wordt voldaan: 

• een ontheffing op grond van de meststoffenwet afgegeven door het 
Rijkskwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (RIKILT); 

• opname in de lijst van meststoffen; 
• een algemene ontheffing afgeg~ven door het Ministerie van Landbouw, 

N atuur en Visserij. 

Deze criteria betreffen de noodzaak dat de reststof een nuttige toepassing voor de 
landbouw heeft. Voorts moet de Provincie worden geYnformeerd over alle aspecten 
van de toepassing: hoeveelheden, plaats, tijd, maatregelen tegen stankoverlast, de 
vraag of de grand de meststof nodig heeft, etc, etc. Vervolgens moet er onderzoek 
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hebben plaatsgevonden naar de samenstelling van de reststof en moeten analyses 
uitwijzen dat de streefwaarden Cl) voor grond niet worden overschreden. 

De ontheffingsregeling is in de praktijk niet bruikbaar gebleken. Het IPO heeft, om 
het hoofd te kunnen bieden aan de problematiek rondom de toepassing van 
landbouw-afvalstoffen, een beleidsvoorstel hieromtrent geformuleerd in het Model 
Provinciale Milieu-Verordening, Tranche 2B: afvalstoffen. Naar verwachting wordt 
dit in 1996 door Provinciale Staten in beleid omgezet. 

Provinciaal afvalstoff en plan Gelder land (PAP IIU 
Het PAP III is van toepassing op de periode 1993 - 1997. Thand (1996) is bij de 
Provincie Gelderland het Gelders Milieubeleidsplan in voorbereiding. Het Gelders 
afvalstoffenbeleid maakt deel uit van dit milieubeleidsplan. 

Het beleid dat in het PAP is uitgewerkt is het toetsingskader voor vergunningaan
vragen voor afvalverwerkingsinrichtingen, waarvoor GS bevoegde instantie zijn. In 
toenemende mate wordt voor een aantal afvalstofstromen de doelmatigheid van 
verwerking echter in het kader van marktconformiteit gezocht in plaats van de van 
overheidswege uitgevoerde doelmatigheidstoetsingen. 

Wanneer een doelmatigheidstoets van be- of verwerking van afvalstromen 
plaatsvindt, onderscheidt men de volgende aspecten: 

1) De prioriteitsvolgorde 
2) Continuiteit van de afvalverwijdering 
3) Regionale spreiding van afvalverwerkingsinrichtingen 
4) Milieurendement 

ad 1) De prioriteitsvolgorde 
Tenzij de vereiste capaciteit voor bewerken of verwerken in Gelder land ontbreekt, 
wordt geen vergunning verleend voor het storten of verbranden van afval dat kan 
worden hergebruikt of nuttig toegepast, of voor het storten van afval dat kan 
worden verbrand. 

De prioriteitsvolgorde is afgeleid van het nationaal beleid. Dit beleid is vastgelegd 
in de Wet milieubeheer (art. 10.1) en is gebaseerd op de motie van Lansink (1979), 
beter bekend als de Ladder van Lansink. Om het huidige initiatief aan de 
prioriteitsvolgorde te toetsen, is een aantal afwegingen in bijlage 8 opgenomen. 

ad 2). Continui"teit van de afvalvenvijdering 
Deze toets wordt in sterke mate bepaald door de vraag of de exploitatie 
bedrijfsmatig en financieel-economisch verantwoord is. In de vergunningaanvraag 
voor een afvalverwerkingsinrichting moet voldoende informatie gegeven worden 
om dit te kunnen beoordelen. 

Voor de categorieen afvalverwerkingsinrichtingen niet zijnde verwerkingsinrichtin
gen voor bouw- en sloopafval, GFT, werken, verbranding, bewerking zuiverings-

<1l De streefwaarde van een stof in de bodem (grond of grondwater) vertegenwoordigt in het 
algemeen de concentratie die in grond of grondwater als achtergrondconcentratie geldt. V oor 
bestrijdingsmiddelen is deze concentratie vaak gelijk aan het laagst mogelijke detecteerbare 
hoeveelheid van de laboratorium-methode die voor het aantonen van die stof wordt gebruikt. 
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slib of storten, zal steeds in de vergunningaanvraag een prognose van het aanbod 
en een overzicht van de reeds beschikbare capaciteit moeten warden gegeven. Uit 
dit overzicht moet blijken dater behoefte is aan de capaciteit, waarvoor vergunning 
wordt aangevraagd. 

ad 3). Regionale spreiding van afvalverwerkingsinrichtingen 
Gedeputeerde Staten verlenen alleen een vergunning, als de omvang van het 
afvalaanbod dit rechtvaardigt. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het totale 
aanbod in Gelderland en de totaal beschikbare verwerkingscapaciteit, maar ook 
naar de spreiding van de beschikbare verwerkingscapaciteit. 

ad 4). Milieurendement 
Naast dat de inrichting aan de normen moet voldoen die voor de inrichting van 
toepassing zijn, zullen oak de reststoffen van deze inrichtingen in kwalitatieve en 
kwantitatieve zin zo min mogelijk problemen mogen opleveren voor het milieu. 
Gestreefd dient te warden naar een optimalisatie van hergebruik van reststoffen. 
Behalve reststoffen is in het onderhavige voornemen energie een aandachtspunt 
voor de bepaling van het milieurendement. Bij de uitwerking van het voornemen en 
de milieugevolgen komt dit aan de orde. 

Bij het verlenen van vergunningen zal de invoering van een milieuzorgsysteem 
warden betrokken. 
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6 

6.1 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT 

INLEIDING 

CRV beoogt op het industrieterrein De Tweede Geerden te Maasdriel op basis van 
een modern inzamelingssysteem en een gesloten droogproces een inzichtelijke 
verwerkingsstruktuur te bewerkstelligen voor bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen 
die worden gekenmerkt door lage droge stofgehalten en, in gedroogde toestand, 
hoge organische stof gehalten. Tevens wordt beoogd de verwerking van minerale 
slibs. Het doel van de verwerking is ofwel een doelmatige eindverwerking te 
realiseren (met mogelijk hergebruik van het eindprodukt), ofwel volumes en kosten 
van eindverwerking te minimaliseren. 

Omdat de voorgenomen activiteit zich richt op afvalverwerking, is naast de 
beschrijvingen van de processen en installaties, tevens een behandeling opgenomen 
van de acceptatie en registratie van de te verwerken reststoffen. De volgende 
aspecten worden onderscheiden: 

• bedrijfsvoering 
• aanleg van het terrein en de inrichtingen; 
• transport, acceptatie en registratie; 
• de verwerkingslijn voor het organisch bedrijfsafval (snijden, drogen en 

zeven); 
• verwerking van de minerale slibben; 
• registratie en afvoer; 
• bedrijfsstoringen. 

6.2 BEDRIJFSVOERING 

6.2.1 Algenzeen 

CRV zal 6 dagen per week, 50 weken per jaar in bedrijf zijn. De verwerkingstijden 
zijn van 07:00 uur tot 23:00 uur. Het bedrijf is totaal 4800 uur per jaar 
operationeel. 

6.2.2 Bewerking van voeijes 

In het onderstaande schema is weergegeven welke ingaande en uitgaande stromen 
er zijn en in welke percentages de gewichten van de stromen zich verhouden. 

aanvoer voetJes 

100% 
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verwerking 

afvoer bedrijfsafval 

1--1_0_°/c_o ----11 ca. 5,5 Vo 

I ca. 3,s% 

90% afvoe~ gevaarlijk afval 

a tvoer condenswater 
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De inrichting zal opereren onder een vergunning voor inzameling en bewerking van 
gevaarlijk afval. Alle voetjes die aangeleverd worden, zijn in beginsel 
verontreinigd, mogelijk met gehalten bestrijdingsmiddelen boven de Baga
grensconcentraties . De bedrijfsvoering is hierop gericht (zie ook §6.4.2 : Acceptatie 
en registratie). Zoals het schema aangeeft, blijft van 1003 van het gewicht van het 
aangevoerde bedrijfs- of gevaarlijk afval (voetjes) circa 103 als vaste stof over. 
Het water dat als gevolg van het droogproces als condensaat vrijkomt, 
vertegenwoordigt het grootste gedeelte van de afgevoerde massa. Dit condenswater 
bevat, zoals in een § 8.1.4 wordt toegelicht, geen of bijna geen verontreinigingen. 

De 103 reststof die overblijft is in gelijke mate verontreinigd als het inkomende 
materiaal. Het proces beperkt zich tot het onttrekken van water aan de voetjes en 
de bepaling van de verontreinigingsgraad van een reststof geschiedt immers op 
basis van het droge stof-gehalte . 

Op grond van een aantal zeefproeven heeft CRV kunnen vaststellen dat de fractie 
die na droging en zeving resteert, 60 tot 703 van de overgebleven reststof 
bedraagt, ofwel 6 tot 73 van de totaal aangeleverde voetjes. 3 Tot 43 valt door de 
zeef. Deze laatste fractie betreft vooral de dekaarde die v66r droging aan de verse 
voetjes kleefde en bestaat voor het overige uit stof en zeer kleine deeltjes van de 
gedroogde voetjes. In bijlage 2, onderdelen 6 en 7 zijn de analyserapporten van de 
zeefproef opgenomen. In gedroogde toestand komt de dekaarde los van de voetjes. 
Zoals eerder is aangehaald, bevindt het voornaamste deel van de verontreinigingen 
zich in de dekaarde. 

Op basis van het bovenstaande kan worden gesteld dat van elke 100 kilogram 
voetjesafval die aangevoerd wordt, na bewerking door CRV gemiddeld 3,5 
kilogram als gevaarlijk afval afgevoera moet worden, 6,5•kilogram als bedrijfsafval 
wordt afgevoerd en 90 kilogram in de vorm van condenswater wordt verwijderd. 
Het condenswater kan zowel direct als indirect voor verwarmingsdoeleinden 
worden toegepast in een nabijgelegen tuinbouwbedrijf of andere nabijgelegen 
bedrijven. 

Dagelijks worden vijf a zeven gesloten containers aangevoerd. De inhoud van de 
containers wordt in een van de vier stortbakken gebracht. Dit geschiedt in een 
ruimte die afgesloten is van zowel de buitenlucht als de verwerkingsruimte en 
voorzien is van een sporenfilter. Wanneer de deuren gesloten zijn, wordt in de 
ruimte een lichte onderdruk aangehouden door de benodigde lucht voor de 
verwarmingsketel uit deze ruimte te betrekken. 

De verwerkingscapaciteit is circa 4 ton per uur. Dagelijks zal tussen de 60 en 70 
ton voetjes bewerkt gaan worden volgens het in §6.5 beschreven proces. Een volle 
stortbak biedt voldoende buffercapaciteit voor circa 3 1h uur. Daar het bedrijf 
dagelijks gedurende 16 uur operationeel is en gelet op het feit dat aan het eind van 
een normale werkdag geen transporten meer zullen plaatsvinden, is de logistiek van. 
het bedrijf er op gericht om aan het eind van de dag twee stortbakken vol te 
hebben voor continuiteit in de avonduren en de vroege ochtend v66r er nieuwe 
vrachten worden geleverd. 

De gemiddelde hoeveelheid gedroogd materiaal (reststot) die dagelijks vrijkomt, 
bedraagt 7,8 ton per dag. Opslag vindt binnen plaats in containers onder zeil. 7,8 
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ton vertegenwoordigt een volume van (7,8 ton x ca. 2,5 m3 per ton = ) 19,5 m3
• 

Het aantal containers dat binnen opgeslagen blijft alvorens afgevoerd te worden, is 
afhankelijk van de snelheid waarmee via laboratorium-analyses de kwaliteit van de 
af te voeren partijen vastgesteld wordt. 

6.2.3 Bewerking van overige organische bedrijfsajvalstoffen 

De overige organische reststoffen, die voomamelijk uit veilingafval (groenten en 
fruit) zullen bestaan, worden per vrachtwagen aangevoerd. Bij voldoende aanbod 
per jaar, wordt een tweede droogtunnel geplaatst in een bij te bouwen bedrijfshal 
(zie ook de tekening in bijlage 14). Bewerking geschiedt volgens hetzelfde proces 
als de voetjes. 

6.2.4 Bewerking van minerale slibben 

Grotendeels ontwaterd slib wordt na weging in depot gebracht en in de 
scheidingsinstallatie gevoerd gedurende de eerder genoemde bedrijfstijden. Afvoer 
van her te gebruiken zand en van de storten residuen (grof materiaal en slibkoek) 
geschiedt wanneer nodig. 

6.3 AANLEG TERREIN EN GEBOUWEN 

6.3.1 I'errein 

Het terrein wordt ingericht zoals aangegeven op de plattegrond (1: 1000) in bijlage 
14. De voomaamste elementen zijn de bedrijfshallen voor de verwerking van de 
organische bedrijfsafvalstoffen en voor de verwerking van minerale slibs. 

De voorgenomen· terreininrichting bestaat, behalve de bedrijfshallen, uit 
voorzieningen voor het wegen van in- en uitgaand produkt, een kantoorgebouw en 
parkeervoorzieningen voor vrachtwagens en personenwagens. Op bijlage 14 is 
eveneens aangegeven waar eventuele uitbreiding van de verwerkingsinrichting voor 
de voetjes zal plaatsvinden (fasen 2 en 3). 

Constructie zal plaatsvinden met behulp van conventionele materialen en 
bouwtechnieken. Gebouwen zullen op staal gefundeerd zijn waardoor geen 
perforatie van bodemhorizonten kan plaatsvinden die eventueel als buffer tegen 
activiteiten aan de oppervlakte plaatsvinden. Drie voorzieningen worden beneden 
maaiveld aangelegd: 
• een kollektiegoot (maximaal 1,5 meter beneden maaiveld) in de verwerkingshal 

voor organische materialen van waaruit de voetjes of antler organisch 
bedrijfsafval via transportbanden verder verwerkt warden (bijlagen 15 en 16); 

• een betonnen reservoir voor de opvang van hemelwater dat op de daken van de 
twee bedrijfshallen en dat fungeert om een watervoorraad voor de slibscheiding 
aan te leggen; 

• een slibput/zandvang die in het vuilwater-riool wordt geplaatst v66r het 
lozingspunt op het gemeentelijk rioleringsstelsel. 

Als onderdeel van het bouwrijp maken van het terrein wordt een laag Trisoplast 
aangebracht. Trisoplast is een materiaal dat, na uitvoerig door TNO getest te zijn, 
toepassingen vindt bij onderafdichtingen van stortlokaties . Het heeft een 
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doorlatendheid van 10-11 m/s, hetgeen vergelijkbaar is met HDPE folies. Het 
voordeel van Trisoplast, een gom-achtig materiaal, is dat het niet kan warden 
geperforeerd. Op de laag Trisoplast wordt een drainage aangelegd teneinde 
eventueel accumulerend water (hemelwater, of, in geval van brand, bluswater) af te 
kunnen voeren. 

6.3.2 Bewerkingshal organische bedrijfsafvalstoffen 

Met betrekking tot de bewerkingshal voor de organische bedrijfsafvalstoffen is een 
onderscheid te maken in: 

• Kantoorgedeelte; 
• Ontvangstruimte van de te bewerken materialen; 
• Gesloten bewerkingsruimte. • 

Kantoorgedeelte 
Het kantoor is aangrenzend aan de ontvangstruimte van het te bewerken produkt 
gebouwd. V anuit welstandsoogpunt en doelmatigheidsoverwegingen is gekozen 
voor een niet-inpandig kantoor. 

0!1tvangstruimte van de te bewerken goederen 
De 01;1tvangstruimte is door automatische roldeuren afgescheiden van de 
bewerkingsruimte en voorzien van sporenfilters (in verband met eventueel 
besmettingsgevaar) . De (gesloten) vrachtwagens waarmee de produkten warden 
aangevoerd, lossen in deze ruimte hun lading in stortbakken. V anuit een 
kollektiegoot warden de voetjes op transportbanden naar de bewerkingsruimte 
gevoerd. De stortbakken warden regelmatig schoongemaakt met behulp van 
condensaatwater dat uit de bewerking vrijkomt. Bij verandering in te bewerken 
product, wordt de stortbak voor het volgende product na reiniging met condensaat 
met leidingwater nagespoeld. Ter beperking van eventuele diffuse verspreiding van 
geur zal in de ontvangstruimte een onderdruk warden gecreeerd door lucht te 
ontrekken. Deze lucht wordt naar de verwarmingsketel geleid die de warmte aan de 
droogtrinnel levert (zie verder § 6.5 .5). 

Bewerkingsruimte 
In de bewerkingsruimte is de lijn (zie § 6.5) ondergebracht waar v.oornamelijk 
voetjes bewerkt zullen warden en waar, bij voldoende aanbod, overige organische 
reststoffen kunnen warden gedroogd. In eerste instantie zal sprake zijn van een 
bewerkingslijn, maar er is voorzien in de mogelijkheid tot uitbreiding met een of 
twee lijnen en bijbehorende bedrijfshallen. In de periode dat met een lijn wordt 
gewerkt, zal alvorens een verandering van te bewerken (drogen) product 
plaatsvindt, de lijn met leidingwater warden schoongespoeld. Na bijplaatsing van 
een volgende bewerkingslijn, zijn de verschillende te drogen afvalstromen 
eenvoudig gescheiden te bewerken. De eindprodukten en residuen warden binnen 
de bewerkingsruimte opgeslagen in per gedroogd product afzonderlijke containers 
en vervolgens met vrachtwagens afgevoerd. In de hal zijn tevens ondergebracht de 
luchtwasser/condensor en1 in een aparte ruimte, de ketelruimte. Er is een 
aanzienlijke ruimte over in de bedrijfshal om een waterzuivering te huisvesten 
indien dit nodig mocht blijken. De ruimte biedt in de opstartfase de mogelijkheid 
voor het eventueei uitvoeren van modificaties aan installaties. 
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Bouwkundige voorzieningen 
Bij het opstellen van het bouwkundig bestek wordt als uitgangspunt gehanteerd dat 
een gevelbeplating wordt toegepast, voorzien van standaard isolatiemateriaal. Ook 
het dak wordt gei'soleerd. Risico's voor brandgevaar treden vooral op in en random 
de droogtunnel en de ketel. Deze installaties worden voorzien van warmte isolerend 
en brandvertragend isolatiemateriaal. 

De vloer zal vloeistofdicht worden afgewerkt. Tevens zal onder het gehele CRV 
terrein een laag Trisoplast worden aangebracht (zie 6.3.1.) 

6.3.3 Bewerkingshal minerale slibs 

6.4 

Deze hal is eefi eenvoudige utiliteitsgebouw dat weinig extra voorzieningen 
behoeft. Er zijn geen warmtebronnen en alle geluidsbronnen, bestaande uit een 
aantal elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van 300 kW, zijn akoestisch 
gei'soleerd. Ook onder dit gebouw zal Trisoplast als bodembeschermende laag 
aanwezig zijn. 

TRANSPORT, ACCEPTATIE EN REGISTRATIE 

De aard van het te bewerken materiaal is al verscheidene malen in dit MER 
afgebakend. Het betreft bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen die warden gekenmerkt 
door een laag droge stof gehalte en, in gedroogde toestand, hoge organische stof 
gehalten, alsmede minerale slibs, waaronder RKG-slibs. Het organisch afval is 
bedrijfsafval; GFT-afval wordt dus niet geaccepteerd in de CRV-inrichting, daar dit 
per definitie bij particulieren wordt ingezameld. 

6.4.1 Transport 

Voetjes 
Het voornemen behelst ondermeer een ophaaldienst die door de bewerker, of door 
een door hem gecontracteerde partij, wordt geexploiteerd. De reden hiervoor is dat 
de opzet van de registratie van het potentieel gevaarlijke afval (de voetjes) is 
gebaseerd op een geautomatiseerd systeem. Het systeem komt tegemoet aan eisen 
ten aanzien van 

• handhaatbaarheid; 
• emissie van sporen (i.v.m. besmettingsgevaar), stof, chloormethaan en 

ammoniak naar de lucht; 
• geuremissie; 
• het aantal verkeersbewegingen of vervoerskilometers om het materiaal bij de 

bewerkingsinrichting af te leveren. 

Het handhaven van de door de wet voorgeschreven wijze van verwijderen van 
ch?-mpignonvoetjes wordt in de huidige situatie bemoeilijkt door de vele 
champignonkwekerijen (meer dan tweehonderd) die de regio Maasdriel telt. Elk 
jaar levert iedere kweekcel van elk bedrijf 21 vluchten (oogsten) op en daarmee een 
partij voetjesaval. Correcte verwijdering van dit grote aantal partijen afval, dat 
potentieel gevaarlijk afval vertegenwoordigt, kan slechts met grote inspanning van 
handhavende instanties worden nagegaan. 
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Het zonder vergunning be- of verwerken van voetjes (een bedrijfsafvalstot) binnen 
een inrichting (lees: kwekerij) en zonder vergunning inzamelen (ophalen) van 
bedrijfsafval zijn volgens de Wet milieubeheer stratbare feiten. Een ophaaldienst 
die onder beheer van de bewerker staat en volledig geautomatiseerd gegevens 
registreert van de aanbieders zal de handhaatbaarheid van de inzameling 
verbeteren. 

Het aantal verkeersbewegingen zal in het geval van een ophaaldienst afnemen, daar 
duplicatie van kilometers wordt voorkomen. Tevens wordt rekening gehouden met 
de bovengenoemde emissies: via eenduidige maatregelen in 
vergunningsvoorschriften kunnen deze eenvoudiger beperkt worden. 

In de huidige opzet wordt gedacht aan het plaatsen van gesloten containers bij de 
aanbieders met een inhoud waar circa 1.000 kg voetjes in opgeslagen kunnen 
worden. Containers zullen rninirnaal tweernaal per week worden geleegd teneinde 
rotting te voorkomen. In de zomer en herfst zal deze frequentie worden opgevoerd. 

Het vervoerssysteem is een in Duitsland inmiddels beproefde techniek. 
Afvalinzameling vindt daar in veel gemeenten al plaats op de wijze die CRV 
beoogt. De containers die bij de kwekers zullen staan, zijn voorzien van een 
electronische registratie door middel van een ingebouwde chip. De vrachtwagen die 
de container komt legen, voegt zich naast de container en stuurt automatisch een 
hefvork naar de container. Eenmaal op de vork, vindt automatisch een (geijkte) 
weging plaats, waarbij het gewicht en de container's (en dus de kweker's) gegevens 
worden geregistreerd in een op de vrachtauto aanwezige computer. Vervolgens 
wordt de inhoud van de container in het afsluitbare vrachtgedeelte gestort en wordt 
na terugweging de container op exact dezelfde plek teruggezet. Een en ander 
geschiedt vrijwel zonder tussenkomst van de bestuurder. Het weeg- en laadproces 
kan wel door de bestuurder via een op de vrachtwagen aangebrachte camera 
worden gevolgd. 

Dagelijks zal tussen de 65 en 70 ton voe~jes bewerkt gaan worden. Deze zelfde 
hoeveelheid dient derhalve aangevoerd te worden. Naar schatting zal het voldoende 
zijn om de gehele voetjes-afvalproduktie in de Bommelerwaard met twee speciaal 
ingerichte vrachtwagens te kunnen inzamelen. 

Overig organisch afval 
Vooralsnog zal dit afval voornamelijk uit groenten en fruit afk:omstig van vei!ingen 
bestaan. Deze verse producten zullen per vrachtwagen worden aangevoerd. 

Minerale slibben 
Het RKG-slib wordt op aanvraag van gemeenten door een erkend bedrijf uit 
straatkolken en riolen verwijderd. De ontdoener, in dit geval dus de gemeenten, 
verzorgen een chemische analyse van het te verwijderen slib. Het bedrijf haalt het 
slib met een speciaal daartoe uitgeruste wagen uit de kolken en riolen en ontwatert 
het slib ter plaatse. Dit ontwaterde slib is steekvast. 

Het slib uit de bezinkselafscheiders wordt met vacuumwagens opgehaald en bij 
CRV aangeieverd. 
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6.4.2 Acceptatie en registratie 

Voetjes 
De sleutel tot het acceptatiebeleid van CRV is de kwaliteitscontrole van het 
eindproduct in plaats van controle van elke aangeleverde partij voetjes. Immers, het 
proces beoogt niet meer dan verwijdering van water uit het product door 
verdamping, waardoor de kwaliteiten van het ingaande en uitgaande product niet 
noemenswaardig van elkaar verschillen. Het belangrijke verschil tussen de ingaande 
en uitgaande stroom voetjes is de massa en de mate van houdbaarheid. Het 
eindproduct bedraagt slechts 10 gewichtsprocenten van het ingaande materiaal en 
kan door de houdbaarheid zonder problemen een bewaartijd overbruggen die voor 
de kwaliteitsanalyses benodigd is alvorens als reststof te warden afgevoerd. 
Onderstaand wordt een en antler toegelicht. 

Voor de registratie geldt dat gegevens over aangeboden partijen inzichtelijk 
(eenduidig) en handhaafbaar (rapportagemogelijkheden) warden bijgehouden. Dit is 
niet alleen van belang omdat het een groat aantal partijen potentieel gevaarlijk afval 
betreft, maar geldt in toenemende mate voor alle vormen van afval. Immers, alleen 
met een goede registratie kan de verwijderingssituatie warden gestuurd. 

De bij de ontdoeners opgestelde containers bevatten een chip die bij het ophalen de 
gegevens over de aanbieders en de hoeveelheden van de aangeleverde partijen aan 
het automatisch registratiesysteem overbrengt. In samenhang met de gegevens bij 
de inrichting (logistieke en technische bewerkingsgegevens) en data inzake de 
kwaliteit, hoeveelheden en afzetbestemmingen van restprodukten, warden de 
verantwoordelijke overheden de instrumenten geboden zich te verzekeren van een 
adequate bewerking. Gegevens warden op continue basis bijgehouden en zijn te 
allen tijde opvraagbaar. 

De in de computer van de vrachtwagen opgeslagen gegevens omtrent de tijdens de 
inzamelingsronde geleegde containers warden bij de bewerkingsfaciliteit in een 
centraal boekhoudsysteem gevoerd. In het systeem zullen tevens kengetallen van 
ontdoeners opgeslagen zijn. Hierbij moet gedacht warden aan bijvoorbeeld bet 
teeltoppervlak van een kweker. Dit getal geeft aan wat per jaar aan afval 
geproduceerd zou kunnen warden. Deze hoeveelheid dient aan het eind van een 
bepaalde periode overeen te stemmen met de in het systeem opgeslagen gegevens 
over de hoeveelheid opgehaald materiaal. 

In paragraaf 6.2.2. is aangegeven dat de inrichting een vergunning zal hebben voor 
de inzameling en bewerking van gevaarlijk afval. Aan de hand van een groat aantal 
analyseresultaten van eerdere onderzoeken (zie paragraaf 3 .1.2), wordt er van 
uitgegaan dat elke partij voetjes potentieel gevaarlijk afval is. Deze aanname wordt 
gestaafd door het feit dat iedere kweker bestrijdingsmiddelen toepast. Verlaging 
van voorgeschreven doseringen van bestrijdingsmiddelen wordt in de vakliteratuur 
afgeraden (lit. 13), zodat op afzienbare termijn geen verandering in de gehalten 
bestrijdingsmiddelen te verwachten is. 

Daar aangenomen mag warden dat partijen voetjes verontreinigd zijn en dat dit op 
de korte termijn niet zal wijzigen, gaat bet acceptatiebeleid van CRV er vanuit dat 
bemonstering en analyse van elk van de aangeleverde partijen voetjes geen 
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voordelen zal opleveren voor een doelmatige verwijdering. De redenen dat 
bemonstering en analyse van elke partij voetjes niet doelmatig werkt, zijn: 

a. het aantal partijen afval. Jaarlijks produceren ruim 200 bedrijven in de regio 
Maasdriel partijen voetjes per kweekcel tijdens 3 oogsten per cyclus, zeven 
cycli per jaar. De oogsten per eel lopen onderling niet synchroon, zodat afval 
continu vrijkomt. Afval kan niet tijdelijk in de inrichting worden opgeslagen 
vanwege rotting en besmettingsgevaar. Het grote aantal analyses op 
bestrijdingsmiddelen en hun metabolieten dat benodigd zou zijn, zou tot zeer 
hbge bewerkingstarieven leiden. Tevens is de administratie zeer tijdrovend en 
leidt eenvoudig tot vergissingen. 

b. de logistiek. Na bemonstering moeten partijen afzonderlijk worden 
opgeslagen totdat de analyseresultaten bekend zijn. Dit zou betekenen dat 
opslag moet plaatsvinden van vele kleine partijen op een wijze dat rotting en 
sporenbesmetting worden voorkomen. 

Het is derhalve zinvol een andere vorm van acceptatie te vinden. CRY beoogt 
iedere partij voetjes van iedere ontdoener te accepteren volgens hetzelfde 
acceptatie- en registratieprotocol en partijen gelijkwaardig te behandelen. Het 
protocol zal overigens op vergunningvoorschriften berusten. De kwaliteitscontrole 
van de producten zal worden verschoven van de kleine aangeleverde partijen (die 
snel bewerkt moeten worden) naar de vaste reststoffen die na bewerking 
overblijven. Deze reststoffen, die in afgedekte containers binnen de bewerkingshal 
worden opgeslagen, zullen per container af te voeren materiaal warden 
geanalyseerd op de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen, waarna afvoer naar een 
erkende verwerker plaatsvindt. Zie verder paragraaf 6.5 .10 voor een nadere 
beschrijving van de bemonstering en afvoer. ' 

Overig organisch bedrijfsafval 
Aanlevergegevens worden in het geautomatiseerde systeem opgeslagen. Daar het 
overig organisch afval voornamelijk uit veilingafval (groente en fruit) zal bestaan, 
kan ten aanzien van de chemische kwaliteit warden aangenomen dat het 
hoogwaardige produkten betreft. Het afval van veilingen betreft immers niet 
productie-afval, maar een overschot van consumeerbaar product. 

Minerale slibben 
Aanlevering bij CRV geschiedt met een begeleidingsbrief. De gegevens warden in 
het geautomatiseerde systeem opgeslagen. Voor kwaliteitsgegevens wordt verwezen 
naar tabel 3.2.2a. 

6. 5 BEWERKINGSLIJN ORGANISCHE BEDRIJFSAFV ALSTOFFEN 

6.5.1 Algemeen 

Na de registratie is het afval gereed voor bewerking. In deze paragraaf worden de 
verschillende elementen van de bewerkingslijn voor de champignonvoetjes en het 
overig organische bedrijfsafval beschreven. Deze paragr;:i,af kan a!s toe!ichting 
worden beschouwd op de bij dit MER geleverde installatietekening, die als bijlage 
16 is bijgevoegd. Een schematisch overzicht van alle lucht- en waterstromen tijdens 
droging en afk:oeling (in blokschema) is weergegeven op de volgende bladzijde. 
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Het principe van de bewerking van de champignonvoetjes en overige organische 
reststoffen berust op drogen met behulp van een luchtbehandeling bij circa 150 °C 
(waarbij geen verbranding plaatsvindt) in een geheel gesloten systeem, opdat een 
volume- en gewichts reductie optreedt. Het resulterende droge-stof gehalte is 
regelbaar en zal in elk geval 88 3 kunnen bedragen, zodat de eindproducten 
houdbaar zijn. Voor de voetjes, de belangrijkste te bewerken reststof, zal de 
toename in droge-stof gehalte (en daarom de reductie in gewicht en volume) dan 
ongeveer het tienvoudige bedragen: van circa 93 naar 88 3. Op het watergehalte 
na, verandert de chemische samenstelling van de reststoffen nagenoeg niet. 

6.5.2 Stortbakken 

Er worden vier inpandige roestvrijstalen stortbakken geplaatst, die van de 
buitenlucht warden afgesloten door roldeuren. Het lossen van de voetjes geschiedt 
derhalve geheel inpandig om zo sporenbesmetting te minimaliseren. De ruimte is 
uitgerust met sporenfilters, die vergelijkbaar zijn met de sporenfilters in 
tunnelbedrijven. Tussen de stortbakken en de bewerkingshal wordt een scheiding 
aangebracht met een aantal uitsparingen voor transportbanden. Via dit 
transportbandensysteem warden de gestorte voetjes naar de volgende processtap 
gevoerd. 

Ieder van de vier stortbakken kan de inhoud van een vrachtwagen bevatten, of 
ongeveer 30 m3

• De dichtheid van de voetjes is ongeveer 400 kg per m3
, zodat een 

bak een bewerkingsvoorraad van 12 ton vertegenwoordigt. De stortbakken dienen 
primair als buffer tussen de aanvoer en de bewerking. 

Indien een wijziging . in te storten product optreedt, bijvoorbeeld appels in plaats 
van voetjes, dan zal de stortbak na een spoeling met condensaatwater (afgekoeld 
water dat uit de organische afvalstoffen gedurende het droogproces is verdampt), 
met schoon leidingwater warden nagespoeld alvorens het volgende product in de 
bak gestort wordt. 

6.5.3 Snijmachine 

Het voetjes- of ander organisch bedrijfsafval komt per transportband in de 
bewerkingshal. Hier wordt het afval eerst in een roestvrij stalen snijmachine 
gebracht, waar het grof verkleind wordt, zodat het oppervlak wordt vergroot en het 
in de cellen opgesloten water gemakkelijker vrijkomt. De machine is elektrisch en 
heeft een vermogen van 0, 75 kW. De snijmachine zal, evenals de stortbaken, eerst 
worden schoongespoeld indien een productwisseling plaatsvindt. 

6.5.4 Droogtunnel 

De droogtunnel vertegenwoordigt het meest essentiele onderdeel van de bewerking. 
Ben van de belangrijkste kenrnerken van deze ruim 26 112 meter lange oven is dat hij 
volledig gasdicht is. Daar de verhitting indirekt plaatsvindt, is dus sprake van een 
geheel gesloten systeem. De organische bedrijfsafvalstoffen komen derhalve alleen 
in aanraking met lucht die gerecirculeerd wordt. Deze lucht wordt niet geemiteerd. 

Aan- en afvoer van de voetjes in en uit de tunnel geschiedt door een systeem van 
sluisjes. Gasdichtheid wordt bij aflevering en periodiek daarna getest. 
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Het principe van de oven berust op het via een lopende, geperforeerde band 
transporteren van gesneden voetjes (of ander organisch bedrijfsafval) door de oven, 
waar verwarmde lucht door middel van ventilatoren met een snelheid van circa 1,5 
mis door het produkt wordt geleid. De droogtunnel is in vier compartimenten 
onderverdeeld. Per compartiment worden twee olieverhittings-elementen 
aangebracht, zodat temperatuur en luchtverversingssnelheid optimaal afgeregeld 
kunnen worden. 

De champignonvoetjes hebben bij entree in de tunnel een droge stof gehalte van 
slechts 9 gewichtsprocenten; bij het verlaten van de droogtunnel is het voor 
houdbaar produkt vereiste gehalte van 88 3 bereikt. De voetjes worden met een 
debiet van 4.200 kilogram vers produkt per uur met een transportband door de 
droogtunnel gevoerd. Na droging blijft er 430 kg/uur van over. Bij een 
doorvoertijd van 30 minuten, verdampt bij een luchttemperatuur van 150°C ruim 
3.770 kg water per uur. Hiervoor is per uur 6.000 kg droge lucht benodigd. Het 
verdampte water wordt afgevoerd naar een gaswasser/condensor en een 
warmtewisselaar. De recirculatie binnen de droger wordt gerealiseerd met behulp 
van twee centrifugaalventilatoren per compartiment, dus acht in totaal. V oor de 
verversing van de recirculatielucht worden een tweetal centrifugaalventilatoren 
geplaatst. 

Aan de zijde waar de voetjes de ovens in worden geleid, wordt de reeds afgekoelde 
en vochtige lucht afgezogen en naar een condensor geleid waar de lucht verder 
wordt afgekoeld. Hierdoor stijgt de relatieve luchtvochtigheid en er treedt 
condensatie op. Het condensaat wordt via een condensafvoer af gevoerd naar het 
riool. 

• Onder in de oven wordt een automatische veegvoorziening aangebracht, die het stof 
en eventueel vallende dekaarde naar het eind van de oven voert, waar het via een 
schroeftransport samen met materiaal uit de trilzeef in een container wordt 
gebracht. 

De geperforeerde, roestvrij stalen, transportband van de droogoven zal worden 
schoongespoeld indien van te drogen product wordt gewisseld. 

6.5.5 Thermische olieverhitter 

De thermische olieverhitter is verwarmt de lucht die door de droogtunnel wordt 
gecirculeerd tot 150 °C door middel van het rondpompen van thermische olie door 
een gesloten circuit. Deze luchttemperatuur is met een thermische olieverhitter 
nauwkeurig instelbaar. Nauwkeurige regeling is belangrijk daar een verhoging van 
de temperatuur kan leiden tot ontvlamming van de voetjes (dit is eenmaal 
waargenomen bij een temperatuur van circa 160°C). Een verlaging van de 
temperatuur leidt niet tot het gewenste droge stof gehalte en bei'nvloedt daarmee de 
kwaliteitsborging. De ga11gestookte olieverhitter heeft een gei'nstalleerd vermogen 
van 3200 KW en zou daarbij 420 Nm3 aardgas per uur verbruiken. In de praktijk 
wordt niet op vol vermogen gewerkt. Het rendement van de olieverhitter is 84,5 
3. 

De verhitter wordt voorzien van een schoorsteen met een voorgeschreven hoogte 
van circa een meter boven het dak van de bewerkingshal. 
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6. 5. 6 Luchtcirculatie 

Verversing van de recirculatielucht is gedimensioneerd op 15.000 m3/uur bij 
130°C. Dit wordt bereikt door het lucht circuit met twee centrifugaalventilatoren 
uit te rusten. De lucht wordt continu gerecirculeerd. Er vindt derhalve geen uitstoot 
plaats. 

6. 5. 7 Gaswasser/condensor en wanntewisselaar 

Lucht die uit de droogtunnel wordt gevoerd heeft een temperatuur van ca. 130°C. 
Deze lucht, die het verdampte water in zich meevoert, wordt via een warmte
wisselaar naar een gaswasser/condensor geleid. De gaswasser/condensor is 
gedimensioneerd op het bewerken van een afluchtstroom van maximaal 16.000 
m3/uur (circa 9.000 kg/uur). De doorvoer bestaat dan uit 5.000 kg/uur lucht en 
ruim 4000 kg/uur water . Het systeem bestaat uit een sproeikoeltoren en een 
recirculatietank. De vochtige lucht van 130 ° C wordt tegenstrooms door sproeien in 
vier sproeilagen met koud water in contact gebracht, waardoor het vocht 
condenseert. Het condenswater wordt via een overloop afgevoerd, terwijl de 
overige wasvloeistof (50 m3/uur) wordt gerecirculeerd via een 'Narmtewisselaar. 

Het afgevoerde condenswater heeft een temperatuur van circa 70 ° C en kan nuttig 
toegepast warden voor de verwarming van nabijgelegen lokaties (zie paragraaf 
7.2.4, waarin deze nuttige toepassing wordt behandeld). Indien in de afzet van 
restwarmte stagnatie optreedt, zorgt een tweede warmtewisselaar voor een verdere 
koeling tot 30°C, alvorens het condenswater wordt geloosd. 

De overloop van de gaswasser, waar het gecondenseerde water wordt afgevoerd, 
zal ten. behoeve van het opstellen van massabalansen met een debietmeter warden 
uitgerust. 

6.5.8 Trilzeef 

Wanneer de voetjes na een verblijftijd van 30 minuten de droogtunnel aan de 
andere zijde verlaten, word de tot 430 kg/uur teruggebrachte afvalstroom naar een 
zeef gevoerd. Stof en de oorspronkelijk aanhangende grand warden bier 
verwijderd, waarna deze deelstroom in een aparte container wordt gebracbt en als 
verontreinigd materiaal wordt afgevoerd. 

6.5.9 Tijdelijke opslag gedroogd (rest)produkt 

Twee containers staan te allen tijde gereed voor bet verzamelen van gedroogd 
produkt. Een derde container wordt geplaatst voor bet stof en de gedroogde 
dekaarde die op de bodem van de droogtunnel valt en in de trilzeef vrijkomt. 
Indien de categorie van de reststof wijzigt, warden productcontainers gewisseld, 
zodat de overige organiscbe afvalstoffen gescbeiden opgeslagen kunnen warden. 
Aile containers voor tijdelijke opslag staan binnen opgeslagen. De containers 
kunnen, indien nodig, met zeil worden afgedekt. 

Samen met bet fijne materiaal dat door de geperforeerde transportband op de 
bodem van de droogtunnel valt, bevat de fractie onder de trilzeef (samen ca. 35 3 
van de vaste reststoffen) de boogste concentraties bestrijdingsmiddelen (bijlage 2, 
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6.5.10 

6.6 

onderdelen 6 en 7). Dit is toe te schrijven aan de dekaarde die zich in deze fractie 
bevindt en houdt verband met bet feit dat organische microverontreinigingen zich 
gemakkelijk hechten aan materialen die rijk zijn in humeuze en venige 
bestanddelen. 

Afzet eindproducten 

De gedroogde voetjes en de dekaarde zijn in principe verontreinigd. De overige 
gedroogde organische reststoffen niet. Voor de laatste categorie, een houdbaar 
product, zal afzet in de veevoederindustrie worden gezocht. 

De voetjes warden athankelijk van de kwaliteit afgevoerd naar een 
afvalverbrandingsinstallatie voor gevaarlijk afval, of naar een 
afvalverbrandingsinstallatie voor bedrijfsafvalstoffen. De fijne fractie die onderuit 
de trilzeef en onderuit de droogtunnel afkomstig is, wordt apart bemonsterd en 
eveneens athankelijk van de kwaliteit afgevoerd naar een geschikte eindverwerker. 
De kwaliteitsnorm zal zijn de Baga grensconcentratie voor gehalogeneerde 
aromatische verbindingen van 50 mg/kg droge stof. Er is geen capaciteitsgebrek bij 
de afvalovens voor materialen met hoge energetische waarden zoals de gedroogde 
voetjes en dekaarde. Bemonstering van de afvalpartijen zal conform de in het 
Raga <1) voorgeschreven normen plaatsvinden. 

Hoeveelheden afgevoerd materiaal warden op de weegbrug gemeten. De 
massabalansen kunnen dan sluitend warden gemaakt. 

BEWERKING VAN DE MINERALE SUBBEN 

De bewerking van minerale slibben, waaronder de uit de bezinkselafscheiders op de 
terreinen van de kwekers vrijkomende slibben, is gebas,eerd op de fysische 
eigenschappen van het materiaal, namelijk de deeltjesgrootte en bet soortelijk 
gewicht. Hierbij wordt een scheiding in verschillende deelstromen gerealiseerd. In 
het blokschema op de volgende bladzijde is aangegeven welke stappen warden 
doorlopen in de scheiding van de deelstromen van bet slib. 

6. 6.1 Doseren en zeven 

Het te bewerken slib wordt met een shovel in een doseerbak gestort, van waaruit 
het door middel van een doseermechanisme met een konstant debiet op een 
transportband wordt gebracht. Deze voert bet materiaal naar een schudzeef met een 
maaswijdte van 2 mm, waar bet wordt ontdaan van de grove fractie, die zeer 
uiteenlopend van samenstelling kan zijn (puin, bout, grind, plastic e.d.). Tijdens 
bet zeefproces wordt bet slib besproeid, teneinde een optimale scheiding te 
bewerkstelligen. Het grove vuil (grater dan 2 mm) wordt in een container 
opgevangen, en komt alleen in aanmerking voor storten. 

(l) Regeling aanwijzing gevaarlijk afval. Behoort bij het Baga. 
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INDELING SLIBSCHEIDINGINSTALLATIE 
HOOGTE OPP. (M2) 

1. Depot voor te verwerken slib 1,5 m 50 

2. Doseerbak 4 15 

3. Zeefinstallatie/Pompbak 3,5 15 

4. Container fractie >3mm 2,5 15 

5. Hydrocyclonen 6-7 30 

6. Spiraalafschelder 9,5 20 

7. Container zand ~ metallische deeltjes 2,5 15 

8. Lamellenfilter (2 stuks) 1,5 50 

9. Waterbassin 1,5 20 

10. Sllbbak 2,5 10 

t 1 .. Zeefbandpers 4 40 

12. 2 Slibcontainers 2,5 30 

13. Opslag schoon zand 4-5 100 

14. Polymeerbak 2,5 10 

Diverse transportbanden 

8 

7 6 5 9 

3 2 

4 

1 12 12 

OPPERVLAKTE DIAGRAM: CA. 30 X 30 M 

6. 6.2 Hydrocycloon en spiraalajscheider 

Het materiaal, dat door de zeef valt, komt in een pompbak terecht. Het materiaal 
dient goed verpompbaar te zijn, zodat aan het reeds toegevoegde sproeiwater 
eventueel aanvullend water wordt toegevoegd. Vanuit deze pompbak wordt het slib 
naar een hydrocycloon gepompt, waar een scheiding plaatsvindt op deeltjesgrootte . 
Een volledige technische beschouwing van hydrocyclonen is in bijlage 9 gegeven. 
De hydrocycloon is ingesteld op een scheiding op ± 63 micrometer (µ,m), de 
deeltjesgrootte die de grens tussen zand en slib bepaalt. De fractie < 63 µ,m komt 
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in de slibbak terecht, de fractie > 63 µ.m wordt over een zogenaamde 
spiraalafscheider geleid, waar een scheiding op basis van dichtheid plaatsvindt. 

Hierbij warden 3 afzonderlijke stromen afgevangen. De stroom die langs de 
binnenzijde van de spiraal wordt opgevangen bestaat uit grof zand en eventueel 
aanwezige metalen in metallische vorm. De midden-stroom bestaat uit een relatief 
schone zandfractie. De buitenstroom bestaat uit deeltjes met het kleinste soortelijk 
gewicht. De midden-stroom gaat vervolgens of naar een houtafscheider waar een 
nascheiding op lichtere delen plaatsvindt of wordt gerecirculeerd over de 
spiraalafscheider waar na de tweede cyclus de midden-stroom na ontwatering wordt 
afgescheiden als schone zandfractie. 

Het navolgende overzicht laat zien wat de gemiddelde samenstelling van het 
ingaande materiaal is (per ton aangeleverd RKG-slib), gevolgd door een kolom met 
droge stof-gehaltes van van de verschillende fracties nadat bewerking heeft 
plaatsgevonden. De derde kolom geeft de hoeveelheid water weer die per fractie 
aanwezig is, en de laatste kolom is de totale massa van de fracties na scheiding. 

Tabel 6.6.2a Fracties en massa's deelstromen RKG-slib voor en na scheiding 

Massa per ton % Droge stof van Water toegevoegd Massa uitgaand 
ingaand materiaal het uitgaand in proces (kg) materiaal (kg) 

(kg) materiaal 

Reinigingsresidu 55 50 55 110 
(slib) 

Grof vuil 120 95 6 126 
(>2mm) 

Zand (>63µ) 625 80 155 780 

Water 200 totaal 216 

som 1000 1016 

6. 6. 3 Residuverwerking 

Grove fracties 
De fractie grof vuil (deeltjes grater dan 2 millimeter) bestaat uit stenen, hout, 
plantenresten, plastic e.d. en maakt 12 gewichtsprocenten van het aangeleverde 
materiaal, of 15 3 van de droge massa. Op jaarbasis komt circa 4.800 ton vrij. Op 
deze reststroom zal een verdere scheiding warden toegepast op te verbranden en te 
storten materialen. 

Zand 
Het zand vertegenwoordigt ongeveer 80 procent van de droge massa en zal na 
scheiding meestentijds voldoen aan normen die voor multifunctioneel hergebruik 
gesteld warden, namelijk de referentie-waarden uit de Leidraad 
Bodembescherming. Indien geen volledige reiniging gerealiseerd kan warden, 
kunnen laagwaardige functionele toepassingen overwogen warden die voldoen aan 
de criteria van het vigerende beleid van Provincie Gelderland. Dit beleid is, in 
afwachting van het Ontwerp-bouwstoffenbesluit gebaseerd op het Gelders 
interimbeleid Werken met Secundaire Grondstoffen. 

WK MlLIEUADVlEZEN 8. V. MER RE.sTSTOFFENBEWERKJNO JUN! 1996 CRY BV 

39 



De hoeveelheid zand die op jaarbasis van CRV zal warden afgevoerd zal circa 
22.000 ton bedragen. Afvoer geschied tijdens de bewerking, zodat op enig moment 
geen grate hoeveelheid zand op het terrein aanwezig zal zijn. Partijen zand warden 
met analysecertificaten aan afnemers geleverd. 

Slibfractie 
Aan het slib in de slibtank wordt een vlokmiddel toegevoegd in een hoeveelheid 
van ± 7 a 8 kg per ton droge stof. Het slib gaat vervolgens over een 
lamellenafscheider. Het hieruitkomende water wordt naar een bezinktank geleid, 
terwijl het slib naar een ontwateringsinstallatie (zeefbandpers) gaat. Het uit deze 
pers vrijkomende water gaat eveneens naar de bezinktank. Na bezinking van bet 
resterende slib wordt het water uit de bezinktank hergebruikt binnen het proces. 
Het slibresidu heeft een droge stof gehalte van ca. 503 en zal als slibkoek 
verwijderd warden. De hoeveelheid te bergen slib, inclusief verbruikt vlokmiddel, 
betreft circa 4.000 ton per jaar. 

Het reinigingsresidu is het eigenlijke slib (deeltjes kleiner dan 63 micrometer) dat 
in het RKG 'slib' voorkomt. Het scheidingsproces is gebaseerd op het verschijnsel 
dat verontreinigingen voornamelijk in slibfracties geconcentreerd zijn. Aangezien 
het gewichtsaandeel van het slib binnen de totale stroom bewerkt materiaal gering 
is (5 a 103 van de droge-stofmassa), zullen verontreinigende stoffen in de slibkoek 
mogelijk in hogere concentraties voorkomen als in het uitgangsprodukt. 

Overschrijdingen van Baga-grenswaarden in het slibresidu voor sommige stoffen is 
dan niet geheel uitgesloten. Op grond van gemiddelde concentraties in tabel 6.6.5a 
kan bijvoorbeeld warden opgemaakt dat indien het aangetroffen chroom bestaat uit 
chroom (VI) verbindingen, de Baga-grens van 50 mg/kg d.s. overschreden kan 

· warden bij een berekening. waarbij alleen de fractie < 63µ als droge stof wordt 
aangemerkt. Hetzelfde geldt voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK). Analyses van een suite van 10 PAK geven overschrijdingen van de Baga 
grens te zien. Deze grenswaarde geldt echter voor een aantal individuele PAK. 

Op grand van het bovenstaande zal in de praktijk blijken dat het aantal partijen, 
waarin voor een of meerdere componenten Baga grenswaarden worden 
overschreden, verwaarloosbaar klein zal zijn. Afzet van het slib zal derhalve via 
storten op een IBC-inrichting kunnen plaatsvinden. Niettemin zullen partijen slib 
volgens een in de vergunningsvoorschriften vast te stellen programma regelmatige 
aan :malyses onderworpen te warden. 

6. 6.4 Capaciteit 

De installatie heeft een maximale capaciteit van ongeveer 30 ton nat slib (603 
droge stof) per uur. Dit is meer dan voldoende capaciteit om de voorgenomen 
bewerking van 40.000 ton per jaar te realiseren (zie ook bijlage 1). 

6. 6. 5 Reinigingsresultaten voor zandf ractie 

Scheiding van de in het RKG-slib voorkomende fracties resulteert in een reiniging 
van de bulkstroom (zandfractie), daar de verontreinigingen voor het overgrote deel 
in de kleinste fractie, het slibresidu, zijn geconcentreerd. In het algemeen zijn de 
reinigingsrendementen voor minerale olie en PAK gemiddeld hoger dan voor de 
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zware metalen. Voor minerale olie is het rendement gemiddeld 95 3 , voor PAK 
gemiddeld 85 3 en voor de zware metalen ± 703. 

In onderstaande tabel staan de gehalten van de diverse verontreinigingen, die na het 
bewerkingsproces in het zand aanwezig zijn (lit. 1 uit bijlage 1). De gegevens 
betreffen een partij slib die bij een proefinstallatie in Amsterdam is bewerkt. 

Tabel 6.6.Sa Reinigingsresultaten (mg/kg d.s.) 

6.7 

As Cd Cr Cu Hg Pb Ni Zn Olie PAK 

2 1 15 45 0.3 100 15 190 125 4 

BEDRIJFSSTORINGEN 

Zowel de droogtechniek voor het organische materiaal als de scheidingstechniek 
voor de minerale slibben zijn in de praktijk al vele jaren in gebruik. De 
droogtechniek (verwarmde lucht door produkt voeren tijdens transport over een 
geperforeerde lopende band) is atkomstig uit de voedingsmiddelenindustrie, maar 
wordt inmiddels ook toegepast voor drogen van slibsoorten met hoge vochtgehalten 
(b. v. zuiveringsslib). 

De principes van de bewerkingsprocessen en installaties zijn eenvoudig en daardoor 
technisch goed beheersbaar. De slibbewerking is weinig gevoelig voor storingen. 
Indien een storing optreedt, is achterstallige bewerking eenvoudig op te vangen, 
daar de scheidingsinstallatie niet op continue basis hoeft te functioneren om de 
aangeleverde hoeveelheden te bewerken. Emissies in het scheidingsproces zijn er, 
behalve water, niet. Het water kan onder normale omstandigheden ongezuiverd 
worden geloosd op het riool. In de praktijk is gebleken dat geurhinder niet optreedt 
(zie par. 8.1.6). RKG-slib betreft minerale slibsoorten waarin geen vluchtige 
stoffen voorkomen in gehalten die stank veroorzaken, noch bevat het 
stankverbindingen zoals die wel in bijvoorbeeld zuiveringslibben voorkomen. 

Meer gevoelig voor bedrijfsstoringen is de bewerking van de voetjes, daar dit op 
basis van 16 uur per dag achtereen moet plaatsvinden. De drooginstallatie wordt 
via een automatiseringsprogramma aangestuurd. Temperaturen in vier 
compartimenten, luchtcirculatie en bandsnelheid dienen op elkaar te zijn afgestemd. 
Indien in de sturing een significante fout optreedt, stopt de droogtunnel en stagneert 
de bewerking. Dit is het scenario waarin de meeste gevolgen te verwachten zijn. 

Bij stagnatie van de bewerking kan het in de stortbakken opgeslagen materiaal niet 
warden bewerkt. Indien dit voorkomt, zijn de volgende aspecten van belang: 

• het opgeslagen materiaal begint af te brekt?n. Hierbij kan, indien de storing 
aanhoudt, stankvorming plaatsvinden, alsmede een emissie van rottingsgassen 
zoals methaan en, in het geval van voetjes, ammoniak. 

• het materiaal bevindt zich in een ruimte die zowel van de buitenlucht als van 
de bewerkingshal is geisoleerd. Niettemin is voor de berekening van de 
geurhinder uitgegaan van een worst-case situatie, waarbij een directe emissie 
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van geurstoffen naar de buitenlucht in geval van bedrijfsstoringen plaatsvindt. 
Dit is in §8.1.6 uitgewerkt; 

• Bewerking van de achterstand zal ingehaald moeten warden. Dit betekent dat 
als een belangrijke, aanhoudende bedrijfsstoring heeft plaatsgevonden, in de 
periode tussen 23:00 uur en 07:00 de volgende dag gewerkt moet warden. 

De lucht die gebruikt wordt voor het drogen van de voetjes wordt constant 
gerecirculeerd: van droogtunnel naar de condensor/gaswasser naar de ketel naar de 
droogtunnel. De enige bedrijfsstoring die hierin verandering doet optreden is een 
lekkage in de luchtleiding. Dergelijke lekkages zijn snel gesignaleerd omdat 
plotselinge drukverlaging in de luchtleiding optreedt, waardoor het systeem niet 
goed functioneert. Kleine lekkages zijn veelal te repareren tijdens bedrijfsvoering; 
grotere lekken vereisen mogelijk het stilleggen van het proces . Ofschoon lekkansen 
nihil zijn is toch rekening gehouden met het erniteren van proceslucht tijdens een 
bedrijfsstoring. In §8.1.6 over geuremissies wordt hier nader op ingegaan. 
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7 

7.1 

ALTERNATIEVEN 

HET Nl!L-ALTERNATIEF 

Het nul-alternatief is het alternatief waarbij de voorgenomen oprichting van CRV 
niet zal plaatsvinden. Enerzijds zou dit gevolgen hebben voor de verwijderings
situatie van de champignonreststoffen, anderszijds voor de vestigingslokatie van 
CRV. Het belang van het beschrijven van dit alternatief is dat het tevens als 
referentiekader kan dienen waartegen de voorgenomen aktiviteit en de overige 
alternatieven afgewogen kunnen warden. 

7.1.1 De verwijderingsstruktuur 

In paragraaf 4.2 is uiteengezet dat via de afvalfase een ongecontroleerde 
verspreiding van bestrijdingsmiddelen en hun metabolieten plaatsvindt naar het 
milieu, in het bijzonder naar de grand en het grondwater. De verwijderingssituatie 
voor champignonreststoffen die zal ontstaan indien de CRV inrichting niet wordt 
gerealiseerd, is athankelijk van twee belangrijke beslismomenten: 

I wordt ten aanzien van het realiseren van een sluitende struktuur voor de 
verwijdering van reststoffen een vrijwillige aanzet gedaan, danwel een 
inspanningsverplichting vanuit de overheid opgelegd? 

II warden op termijn vervangende bestrijdingsmiddelen ontwikkeld en toegepast 
die in de afvalfase geen onaanvaardbare belasting voor het milieu betekenen? 

Beslismoment I 
Ten aanzien van het eerste moment wordt vooralsnog uitgegaan van een achterstand 
in deze inspanningen. Gebleken is dat de erkenning van het milieuprobleem van de 
diffuse verspreiding van bestrijdingsmiddelen een langzaam proces is. Daarbij komt 
nag een kip-ei situatie. Betrokken bevoegde gezagen kunnen pas een adequate 
vertaling van de erkenning van bet probleem bewerkstelligen (via bijvoorbeeld 
voorschriften in milieuvergunningen) indien een be- of verwerkingsmethode kan 
warden geboden, terwijl het initiatief voor een be- of verwerkingsinrichting pas 
gestart kan warden indien enige overheidssturing verwacht kan warden. 

Oak van een vrijwillige inspanning (dus niet van overheidswege opgelegd) is, 
ondanks een bekendheid met het probleem, vooralsnog geen sprake. 

In de nulsituatie (geen bewerkingsinrichting) moet daarom in de komende tijd, hier 
op circa vijf jaar gesteld, minimaal warden gerekend dat huidige 
verwijderingspraktijken zich zullen voortzetten. De kwalificatie 'minimaal' is 
toegevoegd, daar met de invoering van het stortverbod op organische 
bedrijfsafvalstoffen verwacht wordt dat het kleine aantal kwekers dat in het storten 
nag een oplossing vond, zich genoodzaakt zal zien voor een andere oplossing te 
kiezen. Concreet houdt dat in dat de ongecontroleerde verspreiding naar het milieu 
van bestrijdingsmiddelen en hun metabolieten via de afvalfase blijft plaatsvinden. 
Teneinde herhaling te voorkomen, wordt verwezen naar paragraaf 4.2.1, waarin de 
wijzen waarop deze verspreiding zich voordoet, warden toegelicht. 

Beslismoment II 



Alvorens een aanvang wordt gemaak:t met de toepassing van vervangende 
bestrijdingsmiddelen, vereisen de benodigde bestuurlijke wijzigingen en de daarop 
volgende ontwikkelings, humane-en ecotoxicologische testen en 
registratieverplichtingen van nieuwe middelen een periode van minimaal tien jaar. 
Gelet op de in toenemende mate strenger wordende regulering is deze periode van 
tien jaar als optimistisch te beschouwen. 

Voor beide beslismomenten zal een negatieve uitkomst leiden tot een toename in de 
absolute hoeveelheid schadelijke stoffen die in het milieu toegelaten zullen worden 
indien het CRV initiatief geen doorgang vindt. In het gunstigste geval waarin op 
beide mamenten een bevestigend antwoord kan warden verwacht, vindt afname van 
de verspreiding van deze stoffen pas op termijn af. In onderstaand diagram warden 
toe- en afnames op kwalitatieve wijze aangegeven. 

+ 

1996 
(V) I? 

Huidig 
niveau ; 

FIG. 4.4.2a 

2001 2006 
VB? 

2011 

d 

... ... 

..... _ .... 

·-·-·-· 

• I 

I 

Nul-alternatief: Kwalitatiefverloop verspreiding bestrijdingsmiddelenen metabolieten 
in het milieu 

(V)I (Verplichte) Inspanning verwijderingsstruktuur in branche 

VB V ervangende bestrijdingsmiddelen 

Aanvullend op de absolute hoeveelheid die verspreid wordt, is van belang de vraag 
welke hoeveelheden warden verspreid die bestaande en toekamstige 
kwaliteitsnormen zullen overschrijden. Dit kan warden gezien als een relatieve 
haeveelheid schadelijke stoffen. Immers, wat nu nag als een acceptabele risicogrens 
wordt beschouwd, zal met de invoering van verscherpte criteria voor bijvoorbeeld 
de kwaliteit van uit te rijden landbouwreststoffen of voor compost nog warden 
verlaagd, zodat de hoeveelheid uitgereden afval die niet meer aan voorschriften 
voldoet, in relatieve zin stijgt. 

Het aantal partijen te verwerken afval dat jaarlijks vrijkomt is dermate hoog dat bij 
gebrek aan een goede verwijderingsstruktuur het toezicht op korrekte verwerking 
zonder meer lastig is. Een canservatieve raming van het aantal partijen afval uit de 
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champignonteelt in de regio Bommelerwaard bedraagt ca. 9 .500 <1). Onder de 
huidige regelgeving is reeds sprake van een moeilijk handhaatbare situatie, daar tot 
ver buiten de regio Maasdriel meldingen worden gedaan van het illegaal storten 
van het champignonafval. Met verscherpte regelgeving wordt de rol van de 
handhaver extra verzwaard. 

7.1.2 De vestigingslokatie 

De Tweede Geerden blijkt een aantrekkelijke vestigingslokatie te zijn. Binnen een 
jaar werd vrijwel alle grand verkocht, grotendeels bebouwd en in gebruik 
genomen. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan de gunstige ligging (aan de A-2, 
tussen 's-Hertogenbosch en Utrecht) en de ruime vestigingsvoorwaarden. In een 
nul-alternatief zou CRV niet bouwen op de voorgenomen lokatie en zou 3,6 hectare 
beschikbaar komen voor een andersoortig bedrijf. Gezien de recente snelle 
ontwikkeling van het terrein, is het redelijk om aan te nemen dat een dergelijke 
vestiging binnen afzienbare tijd zou plaatsvinden. De aard van de inrichting van 
CRV ligt een klasse lager dan de zwaarste industrie die op het terrein gevestigd 
mag worden. Voor een nulsituatie is het derhalve mogelijk dat zowel een lichtere 
als een zwaardere industrie zich voor de beschikbare ~,6 hectare zou kunnen 
aandienen. 

7.1.3 Samenvatting 

Het nul-alternatief, waarin de oprichting van CRV niet wordt gerealiseerd, leidt 
naar verwachting in toenemende mate tot een ongecontroleerde verspreiding van 
milieuschadelijke stoffen naar vooral de grand en het grondwater. De verlening van 
vergunningen aan kwekers zal, mede door de zware wissel die op de qandhavers 
getrokken moet worden, bemoeilijkt worden. Dit komt omdat de Wet milieubeheer, 
de Wet bodembescherming, het Boom en de Provinciale Milieuverordening 
regelingen kennen die het uitrijden verbieden dan wel in de praktijk onmogelijk 
maken. Ten aanzien van de vestigingslocatie zal, gelet op de industriele 
bestemming van het perceel, de oprichting en het in gebruik hebben van het 
bewerkingsbedrijf naar verwachting voor het milieu neutrale gevolgen hebben. 

7.2 INRICHTINGSALTERNATIEVEN 

7.2.1 Directe verhitting van organisch bedrijfsafval 

Directe verhitting van organisch bedrijfsafval in de droogtunnel is de meest 
efficiente en goedkopere wijze van drogen, daar er geen tussenkomst van een 
medium als olie is en de warmte direct wordt overgedragen. Echter, de mate van 
beheersbaarheid van de temperatuur is kleiner, waardoor a) het te drogen materiaal 
tot ontvlamming kan komen, en b) de in het organische afvalstoffen besloten 
bestrijdingsmiddelen door directe oxidatie omgezet kunnen worden in schadelijke 
stoffen. 

OJ 225 bedrijven * gemiddeld 6 cellen * 7 groei-cycli = 9.450 partijen afval, ervan uitgaande dat a) 
per eel een partij afval wordt gerekend, en b) het voetjes afval van 3 oogsten per cyclus als een 
partij wordt verwijderd. 
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Bij directe verhitting is er geen sprak:e van een gesloten systeem, zodat 
emissiebeperking aanzienlijk wordt bemoeilijkt. Indien zich in de verhitte lucht van 
de droogtunnel bepaalde chloorverbindingen bevinden, bestaat de mogelijkheid tot 
dioxinevorming. Over het algemeen zullen dioxines in de temperatuur-range tussen 
200 en 400 °C warden gevormd (lit 9). In de aanwezigheid van precursors, 
verbindingen waaruit dioxines eenvoudig kunnen ontstaan, kan vorming al boven 
de 150°C optreden. Het verwijderen van dioxines door gaswassing is een uiterst 
kostbare en technisch moeilijk beheersbare technologie. 

7.2.2 Voorverwarmde lucht bewerking organisch bedrijfsafval 

Wanneer de uitlaat van de ketel langs een met oliegevulde warmtewisselaar wordt 
geleid, kan de op die wijze verwarmde lucht naar de droogtunnel warden 
teruggevoerd. Op deze manier kan de effectiviteit van het systeem met 9 a 103 
warden verhoogd. Emissies als gevolg van aardgasverbranding nemen met 
eenzelfde percentage af. Er is voor gekozen dit alternatief toe te passen. 

7.2.3 Koelen met lucht 

Warme lucht uit het proces dient afgekoeld te warden om het daarin opgenomen 
vocht te condenseren. Koelen kan warden gerealiseerd door middel van water of 
lucht. Water heeft een hoge specifieke warmte, waardoor relatief weing water 
nodig is voor warmte-overdracht. Lucht heeft deze capaciteit niet en er zijn grote 
hoeveelheden van nodig om de overdracht van warmte te bewerkstelligen. Voor het 
verplaatsen van grote hoeveelheden zijn hoog vermogen ventilatoren nodig. 
Vermogens dienen berekend te warden op basis van het kleinste warmteverschil 
tussen proceslucht en omgevingstemperatuur. De ventilatoren kunnen niet inpandig 
geplaatst worden. · . 

In het ak:oestisch onderzoek zijn twee ventilatoren op het dak: van de bewerkingshal 
als geluidsbronnen aangemerkt. In de paragraaf over verbruik en emissies v<;m de 
voorgenomen activiteit (par. 8.1. 7) wordt beschreven dat de uitstraling van deze 
ventilatoren dermate hoog blijkt te zijn dat geluidsnormen warden overschreden. 
Een aanvullend nadeel is dat de warmte, wanneer deze eenmaal aan lucht is 
overgedragen, niet meer beschikbaar is voor nuttige toepassing elders. 

Het alternatief van koelen met lucht is derhalve verworpen. 

7.2.4 Toepassing restwarmte 

Toepassing van restwarmte geldt als een der belangrijkste mogelijkheden om de 
milieubelasting van het voornemen te verminderen. 

Het berekende aardgasverbruik voor het drogen van organisch bedrijfsafval in de 
CRV inrichting is, op vol vermogen, 420 m3 per uur. Dit vertegenwoordigt een 
energieverbruik van 15 x 109 Joules (15 Giga Joules, of kortweg 15 GJ). Hiervan 
is circa 3,9 GJ afvalwarmte, dat in de waterfase (via de gaswasser/condensor) 
wordt afgevoerd . Het water heeft daarbij een temperatuur van circa 70 ° C. 
Omgerekend naar aardgas-energie, komt 3,9 GJ/uur overeen met ongeveer 110 
m3/uur. 
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De maximale warmtebehoefte voor een kas van 1 ha is 6.3 GJ per uur. Volgens 
gegevens van een branderfabrikant blijkt dat in de praktijk in 90 procent van de 
branduren een capaciteit gewenst is van slechts een klein deel van die capaciteit, 
namelijk 3.35 GJ/uur. Dit is vergelijkbaar met 94 m3 aardgas per uur. Rekening 
houdend met warmteverlies door transport en rendementsverlies, kan gesteld 
warden dat de afvalwarmte in principe voldoende energie oplevert voor een kas 
van ca. 1 hectare. 

Potentiele afnemers van de restwarmte in de nabijheid van CRV zijn de naburige 
kas (ca. 1 ha), een vrieshuis (500 m) en een coatingsfabriek. Voorlopige 
benaderingen van deze bedrijven heeft uitgewezen dat interesse bestaat gebruik te 
maken van de restwarmte van CRV. 

Aanvullende informatie over de toepassing van restwarmte is in bijlage 4. 
samengevat. 

7.3 ALTERNATIEVEN VOOR VERWIJDERING BESTRIJDINGSMIDDELEN UIT ORGANISCHE 

RESTSTOFFEN 

7.3.1 Wassenlspoelen 

In eerste instantie is getracht de meest eenvoudige oplossing toe te passen om de 
verontreinigde dekaarde uit de voetjes te spoelen bij verschillende temperaturen. 
Op het moment van de proeven was nog niet duidelijk in hoeverre de dekaarde (en 
daarmee de bestrijdingsmiddelen) vastzaten in de zwamvlokken. Geen 
noemenswaardige verlaging in residugehalten werd gemeten. 

7.3.2 Pellen en schillen. 

Ook met deze methode bleek verwijdering van verontreinigd materiaal niet 
mogelijk, weer vanwege insluiting. Bovendien zou deze bewerkingsmethode 
moeilijk machinaal bewerkstelligd kunnen warden, hetgeen een belemmering zou 
betekenen voor een industriele toepassing. 

7.3.3 Magnetron behandeling. 

Het idee achter deze methode berustte op destructie van de zwamvlokken en de 
celstructuur door behandeling met korte radiogolven. lndustriele toepassing van 
magnetrons in de VS en Europa. Indien verwijdering van bestrijdingsmiddelen kon 
warden gerealiseerd, dan zou deze techniek een relatief eenvoudig systeem met 
weinig onderhoud hebben betekend. Daartegenover stonden hoge investeringskosten 
en een hoog energieverbruik. Er werd geen succes geboekt. 

7.3.4 Ultrasone behandeling. 

Evenals bij bet magnetron principe werd destructie van de celstructuur beoogd, 
ditmaal in de aanwezigheid van water in de hoop dat oplosbare middelen vrij 
zouden komen. Ook hier bleek de toegepaste techniek niet adequaat. 
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7.3.5 Bioremediati.e 

Bioremediatie technieken berusten op het bespoedigen van het proces van 
biologische afbraak. Door middel van het toedienen van nutrienten aan het te 
reinigen medium, wordt bacteriele groei bevordert, die de microverontreinigingen 
afbreekt. Soms worden speciaal gekweekte bacterie-preparaten toegediend. 

Het bioremediatie alternatief werd met behulp van twee proefbakken champost 
beproefd, waarop vooraf geprepareerde oplossingen Sporgon (werkzame stof: 
prochloraz) en Derosal (werkzame stof: carbendazim) volgens doserings- en 
tijdsvoorschriften werden aangebracht. Massa's en concentraties waren bekend. 
Vervolgens is de inhoud van de twee proefbakken champost overgebracht in 
verwerkingsbakken waaraan nutrienten waren toegevoegd volgens receptuur van de 
leverancier van de bioremediatietechnologie. Gedurende een drie maanden durende 
testperiode (november 1993 - januari 1994) zijn nutrientoplossingen toegevoegd en 
werd de voortgang van het proces middels analyses gemonitored . Er werd geen 
noemenswaardige afname in de beginconcentraties prochloraz en carbendazim 
gemeten en de techniek werd verworpen. 

7. 3. 6 Vergisten, een toekomstmogelijkheid. 

7.4 

Vergisting, een anaeroob proces, blijkt het enige proces te zijn dat in staat is om de 
organische aromatische verbindingen te kunnen afbreken en vormt derhalve een 
aantrekkelijk alternatief om in de toekomst afvalstoffen met gechloreerde 
aromatische verbindingen te neutraliseren. Gebleken is dat een combinatie van een 
anaeroob proces, gevolgd door een aeroob proces mineralisatie tot HCl, C02 en 
H20 oplevert (lit. 3). Gelet op het ontwikkelingsstadium waarin deze methodiek 
verkeert, wordt echter niet verwacht dat op de korte tot middellange termijn een· 
installatie kan worden ontworpen die op industriele schaal champignonreststoffen 
tot een bruikbaar eindprodukt kan omzetten. 

ALTERNATIEVEN REDUCTIE HOEVEELHEID VERONTREINIGD MATERIAAL 

W anneer nu de verontreiniging niet te scheiden valt van het materiaal, en de 
verontreiniging niet in gehalte afneemt na behandeling, is er dan nog een basis 
voor een bedrijfsvoering? Het antwoord ligt besloten in de keerzijde van de munt 
dat de voetjes gevaarlijk afval zijn. Huidige verwerkingskosten (verbranding) van 
verse voetjes zijn door het hoge vochtgehalte dermate hoog dat de bvekers met 
onevenredig hoge produktiekosten zouden worden geconfronteerd. 

De door CRV beoogde bewerkingsstap is een tussenbewerking om de kosten van 
afvalverwerking drastisch te verlagen. De tussenbewerking dient een significante 
afname te bewerkstelligen in het gewicht (en volume) van de hoeveelheid materiaal 
die uiteindelijk als gevaarlijk afval een eindbestemming krijgt. Het grootste 
potentieel voor de vermindering van het gewicht ligt in het verwijderen van het 
vocht uit de voetjes. De redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven zijn 
persen en composteren. 
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7.4.1 Persen 

Getracht is de voetjes te ontwateren onder een druk van 150-200 bar. Uit praktijk 
proeven bleek het volgende: 

• champignonvoetjes staan het water, als gevolg van de celstruktuur, door middel 
van persen zeer moeilijk af; 

• het "perswater" of filtraat dat ontstond bevatte zeer hoge gehalten eiwitten en 
andere stoffen, waardoor het chemisch zuurstofverbruik in het water (CZV) 
bijzonder hoog lag (zie bijlage 2); 

• het zou praktisch onhaalbaar zijn een filter te ontwikkelen dat geschikt zou zijn 
om het perswater van de champignonmassa te scheiden. 

Het grootste nadeel dat echter aan deze methode kleefde was dat bet maximaal 
bereikte droge stof gehalte circa 40 3 bedroeg. Van verdere ontwikkeling van deze 
methode werd derhalve afgezien. 

7.4.2 Vriesdrogen 

In de voedingsmiddelenindustrie wordt deze techniek toegepast om levensmiddelen 
voor lange tijd boudbaar te maken en om smaak en voedingswaarden te behouden. 
Op deze wijze worden kwalitatief hoge producten vervaardigd, die bestemd zijn 
voor consurnptie door de mens. De kosten van deze producten liggen hoog, daar 
het proces bijzonder veel energie vergt. 

De kosten van deze techniek zijn dermate hoog, dat de uiteindelijk per ton 
verwerkingsprijs van voetjes vergelijkbaar zou zijn met direkte verwerking door 
een gevaarlijk-afvalverwerker. Het doel van CRV zou daarmee voorbijgestreefd 
zijn. 

7.4.3 Composteren 

Uit een studie naar aerobe en anaerobe afbraak van chloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen blijkt dat aromatische koolwaterstoffen met meervoudige 
chloorgroepen (bijv. chloorfenolen) niet of nauwelijks ·biologisch afbreken onder 
aerobe omstandigheden, zodat het eindprodukt verontreinigd blijft. Hierbij zal het 
niet altijd gaan om gehalten boven de Baga grens, maar een nuttige toepassing van 
bet eindprodukt in de landbouw zal in de toekomst voor vrijwel geen van de uit 
champignonreststoffen gecomposteerde partijen mogelijk zijn, daar de toekomstige 
normering voor bestrijdingsmiddelen in het Boom vergelijkbaar zal zijn met de zeer 
lage streefwaarden voor bodem. 

Composteren is voor veel organische reststoffen een goede verwerkingsmethode. 
De hoeveelheid materiaal neemt door de toename in het droge-stof gehalte af, en 
veel reststoffen kennen na compostering een nuttige toepassing. Ook compost met 
een kwaliteit beneden normen die in het Boom zijn gesteld kunnen nog toegepast 
worden, bijvoorbeeld als afdekgrond in stortplaatsen. Bekende voorbeelden zijn 
GFT-afval en bepaalde soorten slib. 

De optie om via composteren het droge-stof gehalte van voetjes te doen toenemen, 
blijkt echter niet haalbaar. Het aanvangsgehalte droge stof ligt te laag om het 
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7.5 

7.6 

composteringsproces te doen verlopen. Bovendien is het vocht opgesloten in de 
celstruktuur, waardoor voetjes onder normale omstandigheden niet voldoende 
kunnen uitdrogen. Voetjes die in enige hoeveelheden bijelkaar aan de lucht worden 
blootgesteld, veranderen dan ook binnen enkele dagen in natte, glibberige massa's 
die overigens een onaangename geur verspreiden. Zou composteren we! mogelijk 
geweest zijn, dan dienen zich nog de volgende knelpunten aan: 

• het eiwitgehalte van de voetjes bedraagt circa 30 kg/ton. Wanneer er van 
uitgegaan wordt dat gemiddeld 40 3 van eiwit uit stikstof bestaat, en dat 
minimaal 15 % van het stikstof in ammoniak wordt omgezet, dan zou 
composteren een ammoniakproduktie betekenen van 30 kg/ton x 0,4 x 0, 15 = 
1,8 kg NH3 , of 36.000 kg op jaarbasis. Bij composteren van bijvoorbeeld GFT
afval, worden geen eiwitten omgezet; 

• het in grote hoeveelheden bijeen brengen van voetjes in het kweekgebied 
verhoogt de kans op besmetting door concurrerende sporen. Rottende hopen 
voetjes trekken vliegen en muggen aan die de sporen verspreiden en daardoor 
mogelijk het verbruik van bestrijdingsmiddelen doen toenemen. In combinatie 
met het geurprobleem, zou compostering derhalve slechts in goed afgesloten 
ruimten kunnen plaatsvinden, die uitgerust zijn met sporen- en geurfilters . 

ALTERNATIEVEN BEWERKING ANORGANISCH MATERIAAL 

Ten aanzien van minerale slibben geldt dat de totale hoeveelheid verontreinigd 
materiaal, die uiteindelijk voor permanente berging wordt aangeboden, 
teruggedrongen dient te worden. Dit kan plaatsvinden door het vochtgehalte terug 
te brengen. Gelet op het voornemen van CRV om organisch afval via lucht-drog_en 
te behandelen, bestaat de mogelijkheid de twee bewerkingen te combineren. 

Naast het terugdringen van de hoeveelheid verontreinigd materiaal, leent RKG-slib 
en het slib uit de afscheiders zich deels voor een nuttige toepassing, indien de 
zandfractie van de overige fracties gescheiden kan worden. Drogen van slib kent, 
in tegenstelling tot de voorgenomen slib-behandeling, de volgende nadelen: 

• schonere en verontreinigde fracties zijn niet gescheiden; 
• een hoog energieverbruik, zonder dat de resulterende producten enige calorische 

waarde hebben. 

MEEST MILIEUVRIENDELIJK ALTERNATIEF (MMA) 

De richtlijnen voor het MER stellen dat voor het meest milieuvriendelijke 
altematief een combinatie van beste technieken in de processtappen beschouwd 
dient te worden. Dit komt neer op het binnen de voorgenomen activiteit kiezen van 
opties en het nemen van maatregelen in de inrichting zodanig dat minimale emissies 
danwel minimale gevolgen voor het milieu optreden. Dit is in lijn met de Wet 
milieubeheer, op grand waarvan het bevoegd gezag verplicht is vergunningen 
(regelmatig) te toetsen aan (nieuwe) technische mogelijkheden ter bescherming van 
het milieu. 

In de beschrijving van de verwachte gevolgen voor het milieu van de CRV
installatie (hoofdstuk 10), komt per milieu-aspect de meest verbruiks- en emissie-
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arme wijze van opereren van de bewerkingsinrichting aan de orde. VooruitJopend 
op dat hoofdstuk, zou dit alternatief berusten op ae volgende opties . 

Table 4.4.Sa Mma Beste technieken 

Milieu-aspect 

Bnergie/cmissie naar luchr 

Boergie/emissie n.aar lucbr 

Geluid 

WK MIUEUADVIEZEN n. v. 

Optie Nadere beschrijving, 
opmcrk.ingen 

Toepassing rescwarmtc biz. 46. 

Terugvoer drooglucbr in kctcl biz. 46. Deze oprie is 
ovcrgenomcn in de V.A. 

Verplaatseo bewerk.ings
inrichting 
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8 VERBRUIK EN EMJSSIES VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN DE 
ALTERNATIEVEN 

8.1 VERBRUIK EN EMISSIES VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 

8.1.1 Elektrische energie 

De totaal benodigde elektrische energie is voor de voetjeslijn begroot op 439 kW, 
welke hoofdzakelijk nodig is voor het aandrijven van diverse transportbanden, de 
snijmachine, de centrifugaalventilatoren en de roerwerken. bewerking van de 
slibben vraagt elektrische apparatuur met een totaal vermogen van 300 kW. Het 
bedrijf is jaarlijks 4800 uur operationeel. 

8.1.2 Gas energie 

Verbruik 
Het verbruik is gebaseerd op de benodigde energie voor de verdamping van water 
uit 20.000 ton voetjes per jaar. Dit komt neer op 17.780 m3 per jaar. Uit de 
praktijk is bekend dat het energieverbruik voor het verdampen van 1 m3 water, bij 
een aanvangtemperatuur van 15°C, ongeveer 3,0 GJoule (1 GJoule = 109 Joule) 
bedraagt. Bij een temperatuur van 15°C bevat 1 m3 aardgas 35,7 MJoule energie. 
Bij een rendement van de olieverhitter van 85 3 is de benodigde hoeveelheid 
aardgas per kubieke meter te verdampen water: 

3.0 * 109 Joules/m3 water = ca. 100 rn.3 

3,57 * 107 Joules/m3 aardgas *' 0,85 rendement 

Het verwarmen van de lucht in de droogtunnel zal derhalve naar schatting 
maximaal 17.780 * 100 = 1.778.000 m3 aardgas per jaar bedragen. Voorts wordt 
voor de ruimteverwarming van het kantoor en de bedrijfshal de mogelijkheid 
onderzocht de restwarmte die uit het proces vrijkomt te benutten. 

Terugwinning 
Er is echter gekozen om in het systeem op twee punten warmte terug te winnen: 

a. Warmtewisseling bij de gaswasser/condensor: ca. 6 3 terugwinning 
b. warmtewisseling bij de uitlaat van de ketel: 9 a 10 3 terugwinning 

W anneer de teruggewonnen energie in beschouwing wordt genomen, zal de totale 
aardgasbehoefte ongeveer 1.500.000 m3 per jaar bedragen. 

Opbrengst 
De champignonvoetjes hebben een energetische brandstofwaarde van 16,6 MJoule 
per kilogram droge stof. Uitgedrukt in m3 aardgas is de jaarlijkse 
brandstofopbrengst 1.100. 000 m3 aardgas. Dit brandstofequivalent wordt ingezet in 
de verbrandingsovens voor gevaarlijk afval of voor bedrijfsafval, al naar gelang de 
kwaliteit van het eindprodukt. 
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Netto verbruik 
Het netto-verbruik van aardgas-energie bedraagt op basis van bovenstaande 
gegevens 1. 500. 000 minus 1.100. 000 = 400. 000 m3

• 

8.1.3 Bodem en grondwater 

Er zullen ten gevolge van de bedrijfsvoering van CRV geen emissies naar de grand 
of naar het grondwater plaatsvinden, noch zal grondwater warden onttrokken. 

8.1.4 Water 

Water wordt gebruikt voor de volgende doeleinden: 

• koeling van de drooginstallatie 
• verdunning van de slibben voor het verpompbaar maken 
• reinigen 
• sanitair 

Water komt in vier stromen vrij: 

1. Condenswater uit voetjes en ander organische reststoffen (circa 3,8 m3 per uur). 

2. Proceswater van de hydrocyclonage van het RKG- en bezinkselafscheiderslib; 
3. Schoonmaakwater van het periodiek onderhoud van de stortbakken, de 

installaties en de vloeren van de bedrijfshallen. 
4. Als verbrandingsproduct van aardgas 

Condenswater 
Weliswaar is ten behoeve van het drogen van voetjes op kleine schaal proefri.eming 
gedaan, maar voor wat betreft een voorspelling van de kwaliteit van het 
condenswater dat bij grootschalige droging van de voetjes vrijkornt, wordt deze 
proefnerning niet toereikend geacht. De gerniddelde concentratie prochloraz in 
condenswater op basis van een aantal rnetingen tijdens een proefdroging betrof 
circa 25 microgram per liter (µ.g/l). In de rnassabalans die voor prochloraz is 
opgesteld (bijlage 5), komt deze concentratie overeen met 0,0153 van een per 
teeltcyclus op de teeltbak toegepaste hoeveelheid. 

Indien de gemeten 25 µg!l aisnog accuraat blijkt te zijn, bedraagt de jaarlijkse 
vracht prochloraz die het riool bereikt circa 0,45 kg. Een beschrijving van de 
droogproeven is gegeven in bijlage 10. De massabalans voor prochloraz wordt 
toegelicht in bijlage 5. 

Aanvullend op de mogelijke aanwezigheid van !age concentraties 
bestrijdingsrniddelen, bevat het condenswater mogelijk een kleine belasting 
organisch materiaal, die het biologisch zuurstofverbruik rnogelijk enigszins 
verhoogt. Een inschatting hiervan is vooralsnog niet te geven. 

Het condenswater heeft in de retourleiding een temperatuur van 71 °C, zodat het als 
restwarmte bij belendende afnemers kan warden afgezet. Indien afzet niet mogelijk 
is, wordt de temperatuur met warmtewisseling teruggebracht tot 30°C. 
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Tabel 8.1.4a 

Proceswater slibbewerking · 
Teneinde inzicht te verkrijgen in de afvalwaterstroom, is het belangrijk onderscheid 
te maken in het water dat aan het proces wordt toegevoegd en water dat vrijkomt 
uit indikking van het slibresidu. De totale te lozen hoeveelheid blijkt minder dan 
2.000 m3 op jaarbasis te zijn. 

RKG-slib wordt in grotendeels ontwaterde toestand aangeleverd. Dit wordt 
bewerkstelligd door het uit de riolen en kolken verwijderde materiaal ter plaatse in 
de vacuumwagens te ontwateren en het vrijkomende water weer in de riolen of 
kolken terug te leiden. CRV ontvangt daardoor een ingangsmateriaal met een droge 
stof gehalte van circa 80 3 . 

Het bewerkingsproces verbruikt water in de sproei-installatie voor grove zeving en 
in de pompbak om het materiaal verpompbaar te maken. Voor de bewerking van 
40.000 m3 slib per jaar zal circa 1.700 m3 water benodigd zijn. Dit zal over het 
algemeen oppervlaktewater betreffen. Het meeste van dit proceswater zal met de 
kleine, gescheiden fracties over filters worden geleid en in bezinktanks terecht 
komen, waarna het slibvrije water weer in het proces wordt ingezet. Een klein deel 
van het water blijft in het zand achter, dat na scheiding een gemiddelde droge stof 
gehalte heeft _van 80 3 . 

Het slibresidu dat uiteindelijk na filtratie en bezinking vrijkomt, heeft een laag 
droge stof gehalte, en wordt derhalve via een zeefbandpers tot een slibkoek 
verwerkt met een d.s. gehalte van ca. 503, zodat het gestort kan worden. 

Onderstaande tabel 8.1.4a is een herhaling van tabel 6.6.2a en hier voor de 
leesbaarheid opnieuw opgenomen. Per fractie van het ingaande materiaal wordt 
aangeveri wat het droge stof gehalte van die fractie is nadat bewerking heeft 
plaatsgevonden. Op basis daarvan geeft de kolom daarna aan hoeveel water aan die 
fractie is toegevoegd. 

Overzicht waterhoeveelheden 

Massa per ton % Droge stof van Water toegevoegd Massa uitgaand 
ingaand materiaal het uitgaand in proces (kg) materiaal (kg) 

(kg) materiaal 

Reinigingsresidu 55 50 55 110 
(slib) 

Grof vuil 120 95 6 126 
(>2mm) 

Zand (>63µ) 625 80 155 780 

Water 200 totaal 216 

som 1000 1016 

De conclusie die uit de tabel kan warden getrokken, is dat de bewerking nagenoeg 
geen effect heeft op de waterbalans. Het water dat in het ingaande materiaal 
beschikbaar is, wordt op enkele procenten na in de uitgaande producten 
opgenomen. De hoeveelheid te lozen water zal daarom ongeveer gelijk zijn aan de 
hoeveelheid water die voor het proces ingenomen wordt. Zoals vermeld, is dat 
circa 1. 700 m3

• 
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Tabel 8.1.4b 

Kwaliteit proceswater slibreiniging. 
De k.waliteit van het proceswater, dat vrijkomt bij de bewerking van RKG-slib is 
niet bekend. Echter de k.waliteit van het proceswater, vrijkomend bij toepassing van 
hetzelfde bewerkingsproces op havenslib is wel bekend. Dit proceswater is 
geanalyseerd op parameters die meestal als verontreinigingen in slib voorkomen 
(zware metalen, olie, PAK en EOX). 

Daar de evenwichtsverdeling van verontreinigingen over de waterfase/vaste fase in 
slibresidu vergelijkbaar is met die van havenslib, kan globaal ingeschat worden wat 
de k.waliteit van bet proceswater bij de RKG-slibbewerking zal zijn. In 
onderstaande tabel staan de berekende gehaltes aan verontreinigende componenten 
in het proceswater afk:omstig van de RKG-slibbewerking. De berekening is 
gebaseerd op de concentratieverhouding waarin de componenten zich in havenslih 
t.o.v. RKG-slib bevinden. 

Individuele gehaltes (C) worden als volgt berekend: 

cproceswater RKG = cproceswater havenslib * c R.KG-slib I chavenslib * 3 

De factor 3 is in de formule opgenomen, daar in havenslib gerniddeld een 3 maal 
zo hoge slibfractie (organische stof + lutum) aanwezig is. In deze slibfractie 
concentreren de verontreinigingen zich grotendeels. 

Berekende kwaliteit afvalwater 

Gehalte in haven- Gehalte in RKG- Proceswater Proceswater 
slib (mg/kg ds) slib (mgfkg ds) havenslib (µgfl) RKG-slib (µgfl) 

Cadmium 1.1· (5 1 - 10 8 

Chroom 46 22 1 - 150 90 

Koper 80 100 10 - 60 93 

Lood 81 170 < 10 < 60 

Nikkel 39 18 15 - 90 42 

Zink 376 320 20 - 60 90 

Arseen 9.5 3.1 < 2.5 < 2.5 

Kwik 0.3 0.2 < 0.1 < 0.2 

PAK (10 VROM) 7.4 50 0.62 4.2 

EOX 1.4 

vox < 1 

Minerale Olie 380 2000 175 2700 

Overige parameters uitgedrukt in mgfl 

N-Kjeldahl .. 43 

czv 55 

P-totaal 0 1 - l 

Zwevend stof 30 

Het afvalwater zal op de riolering van de inrichting warden geloosd. 
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Verbrandingsprodukt aardgas 
Het betreft circa 2.500 m3 water op jaarbasis, of ongeveer 0,5 m3 per uur. 

8.1.5 Lucht 

Emissies naar de lucht ten gevolge van de voorgenomen activiteit zullen bestaan 
uit: 

• emissies als gevolg van transport van te bewerken materiaal. Deze emissie is 
niet gekwantificeerd omdat door het gekozen systeem van een ophaalservice 
met gesloten containers het emissieniveau zich gunstig zal verhouden tot de 
huidige situatie. 

• verbrandingsprodukten van aardgas. Jaarlijks wordt circa 1,5 * 106 m3 

aardgas verbrand gedurende 4800 bedrijfsuren. Hierbij komen vrij water, 
C02 en NOx. Zwaveloxide-gehalten zijn door het ontzwavelde aardgas dat in 
Nederland geleverd wordt dermate laag, dat het geen rol speelt in emissie
berekeningen. Het vrijkomende water is berekend voor een ketel met een 
rendement van 85 % en is derhalve conservatief gezien het voornernen om 
maatregelen te treffen om het rendement tot 91 % te verhogen. De 
zuurequivalenten in het volgende staatje geven de mate van uitstoot als 
gevolg van NOx. 

water 
(bij 85 % rendernent) 
C02 

Zmirequivalenten: 

Per m3 aardgas 
1,65 liter 

0,00178 ton 
0,0386 

Totaal per jaar 
2.475 m3 

2.670 ton 
57.900 

• sporenernissies bij het lossen van het te bewerken vers produkt. Evenals bij 
het transport geldt hier dat de situatie gunstig zal afsteken tegen de huidige 
uitrijd-praktijken, waarbij sporen een tijd aan de lucht blootstaan over een 
groot areaal. 

• Behalve de aanvoer per vrachtwagen, veroorzaakt de bewerking van rninerale 
slibben geen emissie naar de lucht. De apparatuur van de installatie bestaat 
voor het belangrijkste gedeelte uit elektrische pompen, motoren (roerwerken, 
transportbanden) en een pers. 

8.1.6 Geur 

Ten behoeve van de onafhankelijkheid is door derden een onderzoek naar 
geurbeleving van voetjesbewerking uitgevoerd. Voor de emissies zijn aannarnen 
gedaan voor een situatie van norrnale bedrijfsvoering en situaties waarin zich 
bedrijfsstoringen zouden voordoen. 

Het geuronderzoek dat in opdracht van CRV is uitgevoerd betrof drie, in aard 
verschillende, bronnen. Gekeken is naar het effect van: 

1. de stortbakken waar verse voetjes worden aangeleverd en waar, bij een 
aanhoudende bedrijfsstoring, rotting zou kunnen gaan optreden; 
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2. een emissiepunt indien proceslucht onverhoopt geemitterd zou moeten 
worden; 

3. de opslag van gedroogd produkt in containers. 

Voor de decompositie van de voetjes zijn geureenheden bepaald aan de hand van 
kengetallen die van GFf-afval bekend zijn. Voor de geur van proceslucht is tijdens 
een proef bij de droogtunnelfabrikant een hoeveelheid gas bemonsterd en onder 
gecontroleerde ornstandigheden door een geurpanel beoordeeld. Voor de gedroogde 
voetjes in opslag is tijdens dezelfde proefopstelling gedurende drie dagen 2,5 ton 
vers produkt gedroogd ten behoeve van monsternerning met de zgn. Lindvall doos, 
waarna een beoordeling door een geurpanel plaatsvond. 

Voor modellering en berekening van geuremissies is uitgegaan van de onderstaande 
situatie-beschrijvingen. De cijfers verwijzen naar de drie bovenbeschreven bronnen. 

Gegevens normale omstandigheden voetjesbewerking 
1. Dagelijks worden vijf tot zeven gesloten containers aangevoerd. De inhoud van 

de containers wordt in de stortbakken gebracht. Modelmatig is van een "worst
case" scenario uitgegaan, waarin de totale oppervlak van de stortbakkken als een 
bron van 100 m2 fungeert die ieder uur een half uur open is, 7 maal per 
werkdag, 310 dagen per jaar. Voor de opslag van het verse materiaal wordt er 
vooralsnog vanuit gegaan dat er altijd een laag voetjes ter grootte van de 
oppervlak van de stortbakken aanwezig zal zijn. In werkelijkheid doet deze 
situatie zich niet voor, daar er inpandig, met gesloten deuren, wordt gestort in 
een ruimte waar een onderdruk heerst. 

2. Het droogproces vindt plaats gedurende 4 .800 uur per jaar. 

3. Het oorspronkelijk ontwerp behelsde ondermeer filtratie van afgassen door een 
actief kool of een ·biologisch filter . Aanpassing van het proces heeft ertoe geleid 
dat geen proceslucht naar de atmosfeer wordt geemitteerd. Modelmatig is er van 
uitgegaan dat indien zich bedrijfsstoringen voordoen, een hoeveelheid 
proceslucht naar buiten wordt gebracht. 

4. De gemiddelde hoeveelheid in containers opgeslagen gedroogd materiaal is 7,8 
ton per dag. 7,8 ton vertegenwoordigt een volume van (7,8 ton x ca. 2,5 m3 per 
ton = ) 19,5 m3

• Uitgaande van een dagelijkse afvoer en een ongunstig geval 
dat de voetjes in een buiten geplaatste open vervoer container warden gebracht, 
staat per dag gemiddeld 10 m2 gedroogd materiaal aan de buitenlucht bloot 
gedurende dezelfde periode als het droogproces : 4.800 uur per jaar. In rcaliteit 
vindt opslag binnen plaats in een container onder zeil. De berekeningen zijn 
derhalve op een ongunstig geval gebaseerd. 

Ernissiehoogten: 
1. stortbakken vers (en evt. rottend) materiaal: maaiveld 
2. afgassen proceslucht als gevolg van bedrijfsstoring: 15m boven maaiveld 
3. ops lag oppervlakte gedroogd materiaal: 3m boven maaiveld. 
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Gegevens bedrijfsstoringen voetjesbewerking 
1. Door bedrijfsstoringen kan het voorkomen dat de toevoer van de voetjes aan het 

proces stagneert. Dit kan leiden tot rotting van het inmiddels aangeleverde 
organisch materiaal dat zich in de stortbakken bevindt. Deze bron heeft, zoals 
gezegd, een oppervlakte van 100 m2

• In het ergste geval kunnen de roldeuren 
niet dicht, en is de bron derhalve open naar de buitenlucht. 

2. Lucht afkomstig van het droogproces zal in het ergste geval (d.w.z. het gesloten 
systeem lekt en beveiligingsapparatuur funktioneert niet) rechtstreeks 
geemitteerd warden. Gemakshalve is een emissiepunt gekozen op de plaats van 
de schoorsteen. 

Uitgangspunten voor de berekening van de geuroverdracht zijn dat een 
bedrijfsstoring maximaal 48 uur duurt. Ondanks dat de gekombineerde faalkansen 
uiterst gering zijn, werd voor berekening uitgegaan van een twee maal jaarlijkse 
gebeurtenis onder de minst gunstige weersomstandigheden. 

De berekeningen voor de emissies zijn in bijlage 19 opgenomen. Hier wordt 
volstaan met de weergave van de immissie-contouren (volgende bladzijde) die op 
basis van het onderzoek zijn getekend. Weergegeven is de 98-percentiel 1 GE/m3 

(zie paragraaf 10. 5 .1 voor een nadere uitleg van de betekenis van deze contour). 

De conclusies uit het rapport stellen dat noch onder normale bedrijfs
omstandigheden, noch tijdens bedrijfsstoringen geurhinder als gevolg van 
voetjesbewerking door CRV zal optreden. 

Minerale slibbewerking 
Voor het bewerkingsproces van minerale slibben is geen overdrachtsmodel gemaakt 
of geurproef uitgevoerd. Op verschillende lokaties waar RKG-slib is opgeslagen 
(inzamelaars, stortplaatsen) is gebleken dat het geen noemenswaardige bron voor 
geurhinder vertegenwoordigt. Dit is toe te schrijven aan het feit dat RKG-slibben 
minerale slibsoorten zijn met een zeer hoog zandgehalte waarin geen vluchtige 
stoffen voorkomen in gehalten die stank veroorzaken. Deze slibben bevatten niet de 
stankverbindingen zoals die wel in bijvoorbeeld zuiveringslib wordt aangetroffen. 

Enige geur van partijen aangeleverd slib, zo die aanwezig zou zijn, zal voor de 
omgeving overigens niet waarneembaar zijn, daar de stortbakken voor het slib 
inpandig in de bewerkingshal zullen warden aangelegd (zie bijlage 18). Bewerking 
van het slib in de stortbakken geschiedt kort na aanlevering. 
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3.0 

Geurcontour 'worst-case' benadering voetjesbewerking 
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Geluidscontouren bewerkingshal organise he bedrijfsafvalstoffen: 'worst-case' 
benadering met lucht-lucht koeling en ventilatoren op dak 

contouren CRV, ventilatoren random uitstralend 
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8.1.7 <Jeluill 

8.2 

Een in maart 1995 afgerond akoestisch onderzoek dat in opdracht van CRV door 
Oranjewoud is uitgevoerd, heeft de effecten van de drie belangrijkste 
geluidsbronnen beschouwd. Het onderzoeksrapport (maart 1995) is als bijlage 20 
bij dit MER gevoegd. 

De bronnen zijn: 
• uitstraling vanuit de wanden en daken van de bedrijfshal; 
• het vrachtverkeer. 
• ventilatoren op het dak, indien als alternatief voor het koelen van de afgassen 

zou worden geopteerd voor lucht-luchtkoeling in plaats van warmtewisseling 
via water. 

Gegevens die in het onderzoek zijn meegenomen zijn de bestaande situatie die de 
naast het industrieterrein gelegen A-2 autoweg veroorzaakt, de akoestische 
eigenschappen van de omliggende bodem (hard rondom de bedrijfshal, zacht buiten 
de terreingrenzen), en de aanname dat de route van aan- en afvoer via de 
noordzijde van het terrein loopt, teneinde geluid- en trillinghinder bij het 
dichtbijgelegen woonhuis te voorkomen (zie ook de terreininrichting in bijlage 14). 
Het woonhuis is het enige geluidgevoelige object (gevelafstand circa 50 meter) van 
de (oorspronk:elijke Jigging van de) bewerkingshal. 

Het effect van de dakventilatoren is voor twee situaties doorberekend: straling 
rondom en straling in een hoek van 180°. Alleen in het laatste geval voldoet de 
geluidsemissie aan de normen. Daarbij is aangetekend dat bedrijfsvoering tijdens de 
nachtperiode (23:00 tot 7:00) als gevolg van de dak:ventilatoren tot overlast kan 
leiden. Op de vorige bladzijde zijn de geluidscontouren weergegeven. 

VERBRUIK EN EMISSIES VAN HET NUL-ALTERNATIEF 

De belangrijkste emissie die in het geval van het nul-alternatief plaatsvindt, is de 
ongecontroleerde, diffuse verspreiding van bestrijdingsmiddelen en hun 
metabolieten naar het milieu, met name naar de grond en het grondwater. Tevens 
kan het oppervlaktewater negatief belnvloed worden door afstroming of door 
infiltratie van grondwater. Het betreft in het algemeen stoffen met een grote 
persistentie en toxiciteit, hetgeen ondermeer de reden is geweest veel van deze 
stoffen op te nemen in de binnenk:ort te publiceren nieuwe normen-lijst van stoffen 
van het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meslstoffen (Boom). Deze 
emissie zal voortschrijden totdat Of vervangende middelen beschikbaar komen 
(minimaal 10 jaar, reeel 15 a 20 jaar), Of totdat een zeer dicht handhavingsnet 
ingesteld kan warden om op de korrekte be- of verwerking van bijna 10.000 
partijen per jaar in de regio Maasdriel toe te zien. 

Daarnaast vindt door het· uitrijden over het land een ongecontroleerde, diffuse 
emissie plaats van: 

1. concurrerende sporen; 
2. methaan, ammoniak en/of kooldioxide als gevolg van het rottingsproces van 

de voetjes op of in de grond 

WK MILIEUADVIEZEN B.V. MER REsrsroFFENBEWERKJNG JUNI 1996 CRV BV 

62 



ad 1. Ten aanzien van de sporenemissie kan in kwalitatieve zin gesteld warden dat 
het tot de noodzaak kan leiden voor een intensievere toepassing van 
bestrijdingsmiddelen in de champignonteelt en op die wijze de ongewenste 
cyclus in stand houdt. 

ad 2. Methaangas (CH4) is, evenals kooldioxide (C02), een klimaatverstorende 
verbinding door de bijdrage aan het broeikas effect. Schattingen van de 
bijdrage aan het broeikas effect door methaan geven aan dat deze 11 a 14 
maal zo hoog is als de bijdrage door kooldioxide. De onderstaande 
schattingen van emissies van de gassen in het nul-alternatief zijn gebaseerd 
op: 

• totale gasproduktie van 1 kg organisch C = 1,87 m3 

• 20.000 ton voetjes, w.v. 1.800 ton droge stof en 45 massa3 C 
• 70 3 afbraak rendement 
• verhouding CH4 - C02 in stortgassen = 60/40 

Bovenstaande cijfers leiden tot een produktie van 636.000 m3 CH4 (458 ton) 
en 424.000 m3 C02 (840 ton) per jaar. 

Ammoniak komt vrij bij de omzetting van het stikstof dat in de eiwitten van 
de voetjes voorkomt. Het eiwitgehalte van de voetjes bedraagt circa 30 
kg/ton. Wanneer er van uitgegaan wordt dat gemiddeld 403 van eiwit uit 
stikstof bestaat, en dat minimaal 153 van het stikstof in ammoniak wordt 
omgezet, dan zou composteren een ammoniakproduktie betekenen van 30 
kg/ton x 0,4 x 0,15 = 1,8 kg NH3

, of 36.000 kg op jaarbasis . 
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9 

9.1 

9.2 

DE BESTAANDE TOESTAND VAN HET MILIEU EN DE VERWACHTE 
AUTONOME ONTWIKKELING 

BO DEM 

Onder bodem wordt hier verstaan de bodem met het daarin voorkomende 
grondwater, tot een diepte die naar redelijke verwachting door of als gevolg van 
menselijke handelingen be'invloed kan worden. In principe zet het bodemprofiel 
zich onder deze definitie door tot de eerste geohydrologisch scheidende laag. De 
handelingen die hier aan de orde zijn, betreffen de bouw van de voorgenomen 
inrichting, alsmede het omgaan met champignonreststoffen of andere organisch 
bedrijfsafval. 

Het studiegebied inzake bodemaspecten strekt zich uit over het concentratiegebied 
van de champignonteelt in de regio Maasdriel. De huidige afzet van reststoffen 
komt in veel gevallen neer op begraven van partijen voetjes of het uitrijden over 
het land. Emissies van milieuvreemde stoffen vindt op deze wijze diffuus plaats 
naar een groot areaal. De voorgenomen activiteit beoogt deze emissies te doen 
afnemen, zo niet in het geheel te doen stoppen. 

Ter plaatse van de vestigingslokatie heeft een onderzoek naar de kwaliteit van de 
bodem uitgewezen dat er zich geen verontreinigingen in de grond of in het 
grondwater bevinden die de voorgenomen bouw kunnen belemmeren. Het 
onderzoek is uitgevoerd conform de norm NVN 5740, waarbij het uitgangspunt 
was dat het voormalig landgebruik als boomgaard geen aan~eiding gaf tot. 
verdenkingen met betrekking tot verontreinigingen van de bodem of het 
grondwater. Ben mogelijke uitzondering zou eventueel zijn het voorkomen van 
bestrijdingsmiddelen in de bovengrond. 

Het bodemonderzoek heeft uitgewezen dat zeer lichte overschrijdingen van de 
achtergrondwaarden van een klein aantal stoffen voorkomen. Het rapport 
concludeert dat deze overschrijdingen geen aanleiding vormen voor aanvullend 
onderzoek. 

Ben exemplaar van het onderzoek is als bijlage 21 bij dit MER gevoegd. 

LUCHT 

Voor de beschrijving van de luchtkwaliteit is gebruik gemaakt van meetgegevens 
van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). Dit meetnet omvat een 80-tal 
meetpunten, gelijkmatig verdeeld oven Nederland. Onderstaande cijfers zijn 
gemiddelde waarden van de ten opzichte van Velddriel 4 dichtstbijzijnde (Dussen, 
Helvoirt, W ageningen, Beesd) gelegen meetpunten van het LML. 

S02 

N02 

NO 
Totaal stof 
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11 µg/m3 

40 µg/m3 
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40 µg/m3 
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9.3 

9.4 

Natte depositie verzurende stoffen: 
NH4 600 mol/ha 
N03 240 mol/ha 
S04 310 mol/ha 

Potentiele zure depositie (gegevens Zuid Gelderland): 
droog nat Totaal 
390 210 600 mol/ha.jr 
770 230 1000 mol/ha.jr 
1530 580 2110 mol/ha.jr 

----------
Potentieel zuur <1l 3100 1200 4300 mol H+ /ha.jr 

De zuurdepositie van 4300 mol potentieel zuur per hectare per jaar ligt ruim boven 
de depositiedoelstelling van 2400 zuurequivalenten per hectare per jaar voor het 
jaar 2000 (1400 zuurequivalenten voor het jaar 2010). 

GEUR 

De bestaande situatie voor geur betreft een gebied dat gelijk is aan het gebied dat 
voor de situatie van de bodem geldt, namelijk het concentratiegebied van de 
champignonteelt. Immers, bet grootste deel van de reststoffen uit de teelt wordt nu 
op of in de bodem gebracht in het gebied van herkomst. 

Het valt moeilijk te 'herleiden hoe de verspreiding van geurcontouren eruit ziet in 
de huidige situatie. Bekend is dat partijen rottende voetjes een onaangename stank 
verspreiden, maar dat deze op korte afstand al vrij snel afneemt. Bij benadering 
kan het grote aantal bronnen als een diffuse bron worden gezien. 

GELUID 

Rijkswaterstaat beschikt over een recent geluidsonderzoek. De achtergrond-waarde 
van de A2 bedraagt op 300 meter afstand ± 60 dB. De 55 dB-lijn ligt op 550 
meter van de A2. Het verst verwijderde punt van het industrieterrein ligt op 400 
meter van de A 2 en derhalve ruim binnen de 55 dB-zone. De lokatie van CRV ligt 
op maximaal 325 meter van de rijksweg. Deze gegevens zijn meegenomen in het 
akoestisch onderzoek dat in opdracht van CRV heeft plaatsgevonden. 

Het industrieterrein De Tweede Geerden is (nag) niet gezoneerd voor geluid. 

en De waarden voor Sox dienen dubbel te worden geteld bij de bepaling van potentieel zuur 
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10 

10.1 

10.2 

10.2.1 

10.2.2 

DE GEVOLGEN VOOR HET MILIEU 

INLEIDING 

De verwachtingen van de gevolgen die de voorgenomen activiteiten hebben op het 
milieu worden in dit hoofdstuk toegelicht. Het kan worden gezien als een 
doorsnede van de twee voorgaande hoofdstukken, waarin het ontvangende milieu 
geconfronteerd wordt met de emissies van de voorgenomen activiteit en de 
alternatieven. 

De gevolgen komen per milieu-aspect aan de orde. Energieverbruik is niet als 
afzonderlijk aspect opgenomen. In plaats daarvan is in detail bekeken welke 
hoeveelheden klimaatverstorende verbindingen ("broeikas-effekt" gassen) worden 
uitgestoten als gevolg van de voorgenomen aktiviteit en de verschillende 
alternatieven. 

BODEM EN GRONDWATER 

De voorgenomen activiteit 

Emissies naar de bodem als gevolg van de bedrijfsvoering vinden niet plaats. In het 
geval van een calamiteit zal ongeacht de emissie naar de bodem op het terrein de 
laag Trisoplast enige nadelige beinvloeding van de bodem of het grondwater 
voorkomen. Vooralsnog is de enige denkbare calarniteit een breuk in de riolering, 
waardoor te lozen water het hoofdriool niet bereikt, of het uitbreken van brand 
waardoor bluswater in de bodem kan komen. Ten aanzien van deze laatste 
calamiteit wordt echter opgemerkt dater geen noemenswaardige opslag van 
gevaarlijke stoffen op het terrein plaatsvindt. 

Altematieven 

Nul-alternatief 
De belangrijkste emissie die in het geval van het nul-alternatief (waarin de 
voorgenomen oprichting van CRV niet plaatsvindt) optreedt, is de 
ongecontroleerde, diffuse verspreiding van bestrijdingsmiddelen en hun 
metabolieten naar met name de grond en het grondwater via het op of in de bodem 
brengen van champignonvoetjes. Daarnaast onttrekt het rottingsproces van 
uitgereden voetjes zuurstof aan de bovenste horizont van de bodem, hetgeen 
nadelig is voor plantengroei. 

Meest milieuvriendelijk alternatief 
Verbetering van de bescherming van de bodem ten opzichte van het voornemen om 
een laag Trisoplast aan te brengen onder een bedrijfshal waarin niet of nauwelijks 
een bodembedreigende handeling wordt uitgevoerd, is moeilijk denkbaar. Er is dan 
ook geen inrichtingsalternatief in beschouwing genomen. 
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10.3 

10.3.1 

10.3.2 

WATER 

Voorgenomen activiteit 

Het gevolg van de voorgenomen activiteit op de kwaliteit van oppervlaktewater is 
vooralsnog moeilijk in te schatten. Er bestaan onzekerheden ten aanzien van de 
vracht van schadelijke stoffen in het te lozen water. In paragraaf 8.1.4 is 
aangegeven dat de verwachte jaarvracht prochloraz ongeveer 0,45 kg. zal 
bedragen, maar dat deze raming niet gebaseerd is op proeven die specifiek voor het 
meten van de kwaliteit van lozingswater waren opgezet. 

Alternatieven 

Nul-alternatief 
In het nul-alternatief moet rekening worden gehouden met verontreiniging van 
oppervlaktewater door bestrijdingsmiddelen en hun metabolieten door afstromend 
regenwater vanaf landbouwgrond waar voetjes en champost zijn opgebracht. Deze 
mogelijkheid wordt onderkend door ondermeer de Unie van Waterschappen. 

Meest milieuvriendelijk alternatief 
Als inrichtingsalternatief wordt er vooralsnog rekening mee gehouden dat zuivering 
van de condensaatstromen van de voetjesbewerking en van de afvalwaterstromen 
van het bewerken van de minerale slibben benodigd kan zijn. Voorgesteld wordt 
het bewerkingsproces voor de voetjes gedurende een periode van 6 maanden te 
laten plaatsvinden en tijdens die periode een monitoringsprogramma uit te voeren. 
Een soortgelijk programma zal worden toegepast op de slibbewerking wanneer die 
in tweede instantie gaat plaatsvinden. Aan de hand v~ de resultaten van het 
meetprogramma wordt duidelijk of, en zo ja wat voor type, zuivering toegepast 
moet worden. 

De tot dusver in aanmerking genomen zuiveringsmethoden zijn in staat om 
eventuele organische microverontreinigingen uit het lozingswater te verwijderen. In 
aanmerking komen membraanfiltratie en filtratie door middel van actief kool. 
Verwijderingsrendementen die voor organische microverontreinigingen worden 
behaald, liggen voor beide technieken boven de 98 3 . Dit zou betekenen dat, indien 
de eerder vermelde prochloraz concentratie van 25 µ,g/l (par. 8.1.4) inderdaad in 
het lozingswater wordt aangetroffen, deze concentratie met behulp van filtratie kan 
terugbrengen tot 0,5 µ,g/l. 

Genoemde zuiveringsopties zijn niet in 1.lt: voorgenomen activiteit meegenomen, 
daar de te behalen verbetering in absolute zin neerkomt op een vermindering van 
de lozing van prochloraz van 0,44 kg per jaar. Een dergelijke hoeveelheid staat 
niet in verhouding tot de hoeveelheden die in de huidige situatie in de regio 
vrijkomen (zie ook bijl. 5: massabalans prochloraz) en het Zuiveringsschap 
Rivierenland heeft aangegeven dat de te lozen hoeveelheden zoals hier vermeld 
voor haar acceptabel is, onder voorwaarde dat gedurende een nader vast te stellen 
periode na de opstart van de inrichting een monitoringsprogramma wordt 
uitgevoerd. 
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10.4 

10.4.1 

10.4.2 

LUCHT 

De voorgenomen activiteit 

De uitstoot van stoffen dient te voldoen aan de kwaliteitsnormen die in het Bees 
voor stikstofoxiden en zwaveloxiden worden gesteld. De olieverhitter voldoet met 
een emissie van NOx < 100 mg/m3 ruimschoots aan de eis van 65 gram NOx per 
GJ. Zoals in paragraaf 8.1.2 is gesteld, zijn de zwaveloxide-gehalten door het 
ontzwavelde aardgas dat in Nederland geleverd wordt, dermate laag dat zij geen rol 
spelen in emissies en derhalve niet in de gevolgen ervan. 

De NOx gassen stoten een hoeveelheid van 57 .900 zuurequivalenten uit. De C02 

emissie bedraagt 2.670 ton per jaar. Voorts moet rekening gehouden worden met 
een additionele uitstoot van kooldioxide als gevolg van de verbranding van het 
residu, zolang dit nog niet geschikt is als veevoeder. Deze additionele uitstoot is 
circa 3.000 ton, zodat de totale emissie C02 als gevolg van de voorgenomen 
activiteit op 5.670 ton/jaar komt. 

Belangrijk is te vermelden dat in de berekeningen niet is meegenomen dat het 
voetjesproduct dat CRY na droging verlaat enter verbranding aan een afvaloven 
wordt aangeboden, een hoge calorische waarde heeft. Omgerekend naar een 
equivalente hoeveelheid aardgas, vertegenwoordigen de gedroogde voetjes 
1.100.000 m3 aardgas dat als brandstof in de afvalovens wordt bespaard. Het netto
verbruik komt daarmee op 400.000 m3 aardgas per jaar, ruim 703 lager dan de 
gehanteerde 1.500.000 m3

• Emissies en gevolgen liggen dienovereenkomstig lager, 
indien berekend op basis van het netto-verbruik in plaats van het verbruik ter 
plaatse van de inrichting. 

Altematieven 

Nul-alternatief 
Het nul-alternatief heeft als gevolg een diffuse emissie van C02 , CH4 en ammoniak 
door het rotten van de begraven voetjes. Deze emissie, zoals in paragraaf 8.2 is 
berekend, bedraagt 840 ton C02 en 458 ton CH4 per jaar. Het broeikaseffect wordt 
meestal gerekend naar C02 daar dit gas in hoge mate door menselijke activiteiten 
aan de achtergrondconcentraties wordt toegevoegd. Volgens lit. 7 kan aan 
zuurstofarm methaangas (CH4) echter een 11 tot 14 maal hogere bijdrage aan het 
broeikaseffect worden toegeschreven dan aan C02 • 

Om een vergelijking te kunnen treffen met het effect van de C02 uitstoot die als 
gevolg van de voorgenomen activiteit plaatsvindt, kan de CH4 emissie worden 
omgezet in een equivalente C02 emissie. Uitgaande van de onderzijde van de 
bovenstaande raming van de verhoudingen (11 maal C02), komt de totale diffuse 
C02 (equivalente broeikaseffect-versterkende) emissie op 

840 ton C02 + (11 * 458) ton CH4 = 5.878 ton CO! equivalenten. 

Terugdringing van het broeikaseffect is aanleiding voor het landelijk beleid om een 
3 3 reductie van C02 emissies in 2000 ten opzichte van 1990 te realiseren. 
Wanneer naar het middel voor broeikas-effect bestrijding wordt gekeken (reductie 
van C02 emissies), dan heeft de voorgenomen activiteit een netto emissie van 5.670 
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10.S 

10.5.1 

- 840 = 4.830 ton C02 ten opzichte van het nul alternatief en wordt een toenarne 
bereikt. Wordt evenwel het doel van het beleid in beschouwing genomen, dan is 
een afnarne van de emissie te verwachten van 5.878 (nul-alternatief) minus 5.670 
= 208 ton (C02 equivalenten). In praktiscbe zin kan gezegd worden dat de emissie 
van klimaatverstorende stoffen gelijk blijft. 

De produktie van de geraarnde hoeveelbeid van 36 ton ammoniak door rotting 
draagt bij tot de verzuring. 

Meest milieuvriendelijke alternatief 
Voor bet milieu-aspect lucbt is voordeel te behalen in de toepassing van 
restwarmte. In paragraaf 7 .2.4 is aangegeven dat de van CRV afkomstige 
restwarmte voldoende is om een tuinbouwkas van ongeveer 1 hectare van warmte 
te voorzien. Een naburige kaseigenaar die een kas exploiteert van ongeveer die 
afmeting, heeft aangegeven interesse te bebben voor een dergelijke toepassing. 

Indien volledige toepassing van restwarmte bereikt kan worden, betreft het een 
vergelijkbaar aardgasvolume van 94 m3/uur * 4800 bedrijfsuren per jaar = 

451.200 m3 per jaar dat door de afnemer van de restwarmte bespaard wordt. De 
bijbehorende vermindering van de C02 uitstoot is 451.200 m3 * 0,00178 ton C02 

per m3 aardgas = circa 800 ton C02 per jaar. 

In bet nul-alternatief bleek dat de emissies, uitgedrukt in C02 equivalenten, 208 ton 
meer zou zijn dan in bet geval van de voorgenomen activiteit. Indien ook nog 
restwarmte toegepast kan worden, kan de emissie van klimaatverstorende 
verbindingen ten opzicbte van bet nul-altematief nog eens 800 ton C02 

eq_uivalenten lager liggen (totaal ca. 1000 ton) dan bet nul...alternatief. In deze 
vergelijking is nog n~et inbegrepen de brandstofbesparing van de afvalovens als 
gevolg van bet toepassen van de gedroogde vqetjes als brandstof (zie laatste alinea 
van par. 10.4.1). 

GEUR 

De voorgenomen activiteit . 

Om tegemoet te komen aan de inspraakreacties inzake geur, is door een voor dit 
type onderzoek geaccrediteerd laboratorium onderzoek uitgevoerd naar eventueel te 
verwacbten geurbinder als gevolg van voetjesbewerking. Het onderzoek is door een 
onafhankelijk bureau begeleid (Haskoning te Nijmegen). Het onderzoeksrapport 
(mei 1995) is als bijlage bij dit MER gevoegd (bijlage 19). 

In paragraaf 8.1.6 is beschreven dat een aantal proeven is uitgevoerd om gegevens 
omtrent geuremissies van charnpignonvoetjes te verkrijgen, zodat met bebulp van 
een overdracbtsmodel contouren van geurimmissie rondom de bedrijfsbal als gevolg 
van de voorgenomen activiteit konden worden opgesteld. Er zijn berekeningen 
gemaakt ten aanzien van geuremissies of -immissies in relatie tot de alternatieven. 
In bet model is de beoogde bewerking van minerale slibben niet meegenomen, 
aangezien deze slibben geen geurbron vormen. 

Geurbeleving is een subjectieve grootheid, waardoor exacte normeringen niet 
eenvoudig zijn te stellen. Niettemin is voor bet meten van geur in de lucbt een 
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10.5.2 

10.6 

10.6.1 

gestandaardiseerde methode ontwikkeld die uitgaat van de waarnemingen van een 
geurpanel (minimaal 8 personen). De waarnemingen worden via een statistiscbe 
rekenmethode omgezet in geureenheden per m3

. Via bet TNO overdrachtsmodel 
Pluim-Plus worden de vrijkomende geureenheden, rekening houdend met 
klimaatsomstandigheden, omgezet in immissie van geur. Het is gebruikelijk de 
immissies weer te geven als contouren die weergeven in percentages van de tijd 
hoe vaak de helft van de bevolking een aantal geureenheden per m3 zal kunnen 
waarnemen. Ben voorbeeld: van de 100 mensen die binnen een 98 percentiel, 10 
Ge/m3 contour !even, zullen er (statistisch) 50 zijn die gedurende 98 3 van bet jaar 
10 Ge per m3 zullen waarnemen. ' 

De landelijk vastgelegde normen die aan de immissie van geur zijn verbonden 
(vastgelegd in de Nederlandse Emissie Richtlijn, of NER), zijn in maart 1995 
gewijzigd, zodanig dat normering meer bij betreffende gevoegde gezagen is gelegd. 
De eerdere norm was dermate streng dat er nauwelijks aan voldaan kon worden. 
Onveranderd blijft van kracht dat gestreefd dient te worden naar het voorkomen 
van nieuwe geurhinder. 

In paragraaf 8.1.6 is vermeld <lat de bewerking RKG-slib geen geuremissies met 
zich meebrengt. Derhalve zijn er voor dit aspect geen gevolgen voor het milieu te 
verwachten. 

Altematieven 

Daar in de voorgestelde opzet van de bedrijfsvoering geen nieuwe geurhinder is te 
verwachten, zijn inrichtingsalternatieven voor verder beperking van geuremissies 
niet aan de orde. 

Het nul-alternatief, waarbij geen centrale be- of verwerking plaatsvindt, houdt wat 
betreft geurbeleving in dat de huidige situatie onveranderd blijft. Vanuit het 
teeltgebied rondom Maasdriel komen nauwelijks klachten over geuroverlast. Het is 
niet duidelijk of dit is toe te schrijven aan het afwezig zijn van geuroverlast, of 
omdat bewoners en eventuele veroorzakers van geuroverlast in veel gevallen 
dezelfde partijen betreffen. 

GELUID EN TRILLINGEN 

De voorgenomen activiteit 

Als gevolg van de bevindingen van het akoestisch onderzoek, is besloten de 
bedrijfshal op een ander gedeelte van het terrein te plaatsen. Ofschoon wettelijke 
norm.en niet zouden worden overschreden, werd omwille van de nabijgelegen 
woning (ca. 50 m van de terreingrens) een verlegging van met name de route 
waarover vrachtverkeer zou plaatsvinden wenselijk geacht. Uiteraard is het 
akoestisch onderzoek niet van toepassing op de nieuwe terreinindeling. Een nieuw 
akoestisch onderzoek zal worden uitgevoerd bij het in bedrijf zijn van de 
inrichting, zodat aan de Wm vergunningseisen zal worden voldaan. Dit zal ook 
gelden wanneer CRV het voornemen opvat te gaan uitbreiden. 
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10.6.2 Altematieven 

Nul-alternatief 
Het nul-alternatief betekent voor de vestigingslokatie een geluidsbelasting afkomstig 
van inmiddels gevestigde bedrijven en de invloed van de A2, die zicb op 250 meter 
van de lokatie bevindt. Volgens een studie van Rijkswaterstaat bedraagt de 
acbtergrond-waarde van de A2 op 300 meter afstand ± 60 dB. De 55 dB-lijn ligt 
op 550 meter van de A2. 

Geen verwerkingsinricbting houdt in dater tevens geluidsproduktie van circa 9.500 
verkeersbewegingen per jaar (zie voetnoot op biz. 45) plaatsvindt in de regio 
Maasdriel als gevolg van kwekers die afzonderlijk voetjesafval transporteren. 

Meest milieuvriendelijke alternatief 
In de voorgenomen activiteit is reeds in bet belang van het terugdringen van de 
geluidsproduktie geopteerd voor de beste techniek ten aanzien bet koelen van de 
drooglucht. In de oorspronkelijke opzet was sprake van een koelmetbode door 
middel van lucbt. De hiervoor benodigde ventilatoren zouden op bet dak van de 
inricbting geplaatst moeten worden. De in het eerder aangehaalde akoestiscb 
onderzoek berekende geluidsbelasting was dermate hoog dat besloten werd af te 
zien van deze koelmethode. Ook aanpassing van de ventilatoren bleek niet afdoende 
te zijn. 

Om de belasting naar de nabijgelegen woning verder te reduceren, is besloten de 
inrichting van bet terrein te wijzigen ten opzicbte van de inrichting zoals die in de 
startnotitie is aangegeven. De oorspronkelijke afstand van de bewerkingsbal tot de 
woning was 50 meter. Na wijziging va de terreininriching bedraagt deze afstand is 
meer dan 200 meter. 
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11 

11.1 

11.2 

11.2.1 

VERGELIJKJNG VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN DE 
ALTERNATIEVEN 

INLEIDING 

De vergelijking van de voorgenomen activiteit en de alternatieven dient om een 
inzicht te verschaffen in de verschillen en overeenkomsten in de gevolgen voor het 
milieu. Voor zover mogelijk zijn de gevolgen in het vorige hoofdstuk 
gekwantificeerd. In dit hoofdstuk wordt door middel van een vergelijkingstabel 
(par. 11.3) de effecten per milieu-aspect en per alternatief (inclusief de v.a.) met 
elkaar vergeleken. 

Per milieu-aspect (bodem, lucht, etc.) zijn een of meerdere indikatoren aan te 
geven die het effekt of de effekten kenmerken. Zo is bijvoorbeeld voor het aspect 
bodem de indikator "belasting milieuvreemde stoffen" aangegeven. Deze indikator 
staat aan het begin van een lange reeks mogelijke effekten. Zo kan een belasting 
met bestrijdingsmiddelen leiden tot een accumulatie van toxische stoffen in 
organismen die tot ver in de voedselketen reikt. De indikator · "emissie verzurende 
stoffen" (lucht) staat aan het begin van een reeks mogelijke effekten die te maken 
hebben met verminderde weerstand tegen ziekten van flora, of, bijvoorbeeld, het 
meer mobiel maken van (toxische) zware metalen door verzuring van bodem. Deze 
effekten zijn niet in detail uitgewerkt, daar veel van de kennis hieromtrent bij de 
beoordelende instanties van dit MER gemeengoed is. De indikatoren zijn in 
paragraaf 11.2 beschreven. 

1 

van belang is dat, op een uitzondering na, geen der effekten in de hier besproken 
alternatieven en de voorgenomen activiteit zelfstandig belangrijke nadelige gevolgen 
voor de kwaliteit van het milieu zou bewerkstelligen. De uitzondering betreft de 
belasting van de bodem met bestrijdingsmiddelen, zoals deze nu plaats vindt. De 
effekten moeten veeleer gezien worden in het licht van de cummulatie en 
combinatie van gevolgen van menselijke activiteiten in een breed kader. Het belang 
van het beschouwen en vergelijken van de effekten in dit MER schuilt in de 
afweging of de voorgenomen activiteit leidt tot een vermindering van de algehele 
milieubelasting. 

INDIKATOREN PER MILIEU-ASPECT 

Bodem 

1. Profielverstoring 
Onder bodem wordt verstaan grond en grondwater. De voorgenomen activiteit en 
de mma behelsen de bouw van een inrichting. Het nul-alternatief houdt ondermeer 
in het onderwerken van organisch materiaal in de bodem. Indikator is 
profielverstoring van de grond. Deze indikator wordt van ondergeschikt belang 
geacht. 
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11.2.2 

11.2.3 

11.2.4 

11.2.5 

2. Belasting door milieuvreemde stoffen 
Verreweg de belangrijkste effekten voor de bodem houden verband met de 
belasting door milieuvreemde stoffen. In het nul-alternatief vindt deze plaats; de 
voorgenomen activiteit beoogt deze voor een deel op te heffen. 

Water 

1. Belasting door milieuvreemde stoff en 
Evenals bij het aspect bodem is als indikator aangehouden de belasting met 
milieuvreemde stoffen. In het nul-alternatief bereikt een deel van de stoffen 
mogelijk het oppervlaktewater door afstromen en infiltratie in de bodem, waarna de 
stoffen via grondwater gedeeltelijk in oppervlaktewateren geraken. De 
voorgenomen activiteit kan leiden tot kleine hoeveelheden van deze stoffen in het 
condenswater, waarna het via de nieuwe RWZJ van Zuiveringschap Rivierenland in 
het zuiveringsslib komt. W ellicht vindt een fractie van deze vracht toch nog een 
weg naar het oppervlaktewater. 

Lucht 

1. Klimaatverstorende verbindingen 
In alle alternatieven vindt uitstoot van klimaatverstorende verbindingen plaats (C02 , 

CH4). Dit als belangrijkste indikator voor de gevolgen voor de luchtkwaliteit en 
afgeleide effekten te beschouwen. In het nul-alternatief wordt door omzetting van 
stikstof uit eiwitten ook ammoniak geemiteerd. 

2. Verkeersbewegingen 
Als tweede indikator is gebruik gemaakt van de emissie naar de lucht als gevqlg 
van verkeersbewegingen. Hiervoor is gekozen omdat een groot deel van het 
voornemen berust op aanvoer van materiaal naar de bewerkingsinrichting en omdat 
dit transport onder toezicht van de initiatiefnemer komt te staan. In de vergelijking 
doet het nul-alternatief volwaardig mee, daar ook in de huidige toestand 
vrachtbewegingen met voetjes e.d. plaatsvinden. 

Geurbeleving 

De verschillen in geurbeleving tussen de alternatieven zullen in het algemeen klein 
zijn. Het geuronderzoek voor de inrichting gaf aan dat geen gevolgen zijn te 
verwachten voor omwonenden, terwijl in de nul-situatie geur in enkeie iokaie 
gevallen kan optreden en veelal van tijdelijke aard is. Er is geen aparte indikator 
opgenomen. 

Geluid en Trillingen 

Hier zijn van belang de produktie van geluid als gevolg van de: 

1. voorgenomen installatie(s); 
2. verkeersbewegingen. 
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11.3 

11.3.1 

11.3.2 

11.3.3 

TOELICHTING OP DE TABEL 

Bodem 

Belasting milieuvreemde stoff en 
De huidige situatie ( = nul-alternatief) is weergegeven als een 11 

-
11 

, omdat zowel 
wettelijke regelingen als kwaliteitsnormen worden overschreden door het in de 
bodem brengen van met bestrijdingsmiddelen besmette champignonvoetjes. De 
voorgenomen activiteit (V.A.) beoogt dit te beeindigen. Het meest 
milieuvriendelijke alternatief waarin de beste technieken worden toegepast (Mma) 
is een alternatief dat betrekking heeft op de inrichting en niet op het probleem van 
het in de bodem brengen van voetjes. Dit alternatief is derhalve vergelijkbaar met 
de voorgenomen activiteit. 

Profielverstoring 
In zowel het nul-alternatief als in de V .A. is sprake van het verstoren van het 
oorspronkelijk bodemprofiel. De effekten zijn evenwel gering. In de nul-situatie is 
sprake van agrarische gronden, waar profielverstoring van oudsher deel is van het 
grondgebruik. De V .A. wordt aangelegd op een terrein dat gezoneerd is voor 
(zware) industrie. Ongeacht of CRV zich vestigt, zal een vorm van 
profielverstoring op de lokatie plaatsvinden. 

Water 

Oppervlaktewater (voornamelijk sloten) wordt in het nulaltematief verontreinigd 
door afstroming van opgeloste bestrijdingsmiddelen over het land waarop voetjes 
zijn uitgereden. Ook de waterbodems worden verontreinigd. Deze verontreiniging 
is diffuus err slecht controleerbaar en wordt.als 11

-
11 gekenmerkt. In de V.A. is 

sprake van een gecontroleerde stroom. Een meetprogramma zal moeten uitwijzen 
of sprake is van het voorkomen van organische microverontreinigingen in het 
geloosde condenswater. lndien de kwaliteit van dit water boven (nog te stellen) 
normen komt, zal een zuivering op de lokatie worden toegepast. 

Lucht 

Emissie klimaat-verstorende verbindingen 
In de nul-situatie vindt uitstoot plaats van klimaat-verstorende verbindingen zoals 
C02 en CH4• Tevens vindt uitworp van ammoniak plaats. De kwalificering "- 11 is 
toegekend omdat ieder additionele emissie van deze stoffen de nationale taakstelling 
tot reductie bemoeilijkt. De emissie in de nul-situatie is lager dan voor de V.A. 
Wordt evenwel restwarmte afk:omstig uit de V.A. toegepast, zoals in het mma 
wordt beoogd, dan zijn de emissies vergelijkbaar of komen gunstiger uit. 

Emissies als gevolg van verkeer 
De tweede bron van schadelijke emissies naar de lucht betreft verkeersbewegingen. 
Indien de huidige situatie op 11 0 11 wordt gesteld (er is geen overschrijding van 
normen), levert het CRV voornemen een verbetering op van 10.000 (huidige 
situatie) minus 2.000 (V.A. en Mma) is 8.000 verkeersbewegingen per jaar. 

WK MILIEUADVIEZEN B.V. MER REsTSTOFFENBEWERKING JUN! 1996 CRY BV 

75 



11.3.4 

11.3.5 

Tabel 7.3a 

Geurbeleving 

Voor geurbeleving geldt eveneens dat ten aanzien van de huidige situatie geen 
verandering optreedt. 

Geluid en trillingen 

De voorgenomen inrichting veroorzaakt geen verandering van geluidsimmissies in 
de omgeving. Toepassing van de optie om de inrichting op een antler deel van het 
beschikbare terrein te bouwen, alsmede het afzien van een lucht-lucht koeling heeft 
hiertoe bijgedragen. De afname van het aantal verkeersbewegingen in verhouding 
tot de nul-situatie levert een voordeel op. 

Vergelijking van voorgenomen activiteit en de altematieven 

Milieuaspect Indikator Nul-alter- V.A. 1l Mma Beste 
natief Technieken 

Bodem Belasting milieu- + + 
vreemde stoff en 

Profielverstoring 

Water Belasting milieu- -lo 0 

vreemde stoffen 

Lucht Emissie klimaat-
verst-0rende + 
verbindingen 

Emissies agv 0 + + 
verkeer 

Geurbeleving 0 0 0 

Geluid Install a tie 0 0 0 

Verkeer 0 + + 

0 = er is geen sprake van een verbetering of verslechtering van het milieu ten opzichte 
van geldende normen of ten opzichte van de huidige situatie 

+ = er treedt verbetering op ten opzichte van de huidige situalie 
= er treedt verslechtering op ten opzichte van de huidige situatie 

Een nadere toelichting van de tabel is in paragraaf 11 .3 gegeven. 

1) V.A. = voorgenomen activiteit 

WK MJUEUADVlEZEN B.V. MER REsrSTOFFENBEWER.KlNG JUNJ 1996 CRV BV 

76 



12 LEEMTEN IN DE KENNIS EN EVALUATIE ACHTERAF 

Ten aanzien van de problematiek in de champignonteelt geldt een zelfde gebrek aan 
kennis die de algemene aanpak van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de 
landbouw parten speelt. In een recent RIVM-rapport (lit. 2) zijn 243 pesticiden 
onder de loep genomen en wordt onderstreept hoe weinig er bekend is van de 
effecten die de op de markt toegelaten bestrijdingsmiddelen hebben !JP het milieu. 
Zo is er niet of nauwelijks onderzoek gedaan naar welke metabolieten er kunnen 
ontstaan na toepassing van de middelen, laat staan of, en in hoeverre, de stoffen en 
hun metabolieten atbreken in het milieu. 

Ten aanzien van de voorgenomen activiteit bestaat er nog onzekerheid over de 
kwaliteit van het condenswater uit de voetjes en het afvalwater van de 
slibscheidingsinstallatie. Voorgesteld wordt om gedurende een periode van 6 
maanden nadat begonnen is op capaciteit te bewerken, de kwaliteit aan de hand van 
een meetprogramma vast te stellen. Naast de klassieke waterkwaliteits-parameters, 
wordt hierbij vooral gedacht aan een analysepakket dat gericht is op detectie van 
bestrijdingsmiddelen. 

In dit MER zijn een aantal verwachtingen beschreven ten aanzien van de gevolgen 
die de voorgenomen activiteit voor het milieu zullen hebben. Teneinde deze 
verwachtingen op een latere datum te kunnen toetsen, worden een aantal. 
meetprogramma's voorgesteld. De belangrijkste metingen betreffen de hoeveelheid 
en de kwaliteit van de aangeboden partijen afval. Op deze wijze zal het mogelijk 
blijken na te gaan welke hoeveelheden bestrijdingsmiddel en metabolieten in het 
verleden in de bodem zijn gebracht. Daarnaast is van belang zekerheid te 
verkrijgen omtrent de kwaliteit van het te lozen water en verificatie van de 
uitkomsten van het akoestisch onderzoek en het geuronderzoek. 

Meetprogramma's dienen vastgesteld te warden op basis van vooraf 
overeengekomen parameters en meetfrekwenties, en toe te passen analysemethoden. 
Deze programma's komen in het traject van de vergunningverlening aan de orde. 

Naast meetprogramma's zijn ook toetsingen van geprognotiseerde hoeveelheden van 
belang, bijvoorbeeld van het aanbod voetjes of slib, maar ook van de vraag naar 
restwarmte. Het bijhouden van dergelijke gegevens is inherent aan de 
bedrijfsvoering en voorgesteld wordt dat een melding van deze cijfers naar de 
overheid als vergunningvoorschrift zal gelden. 
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BEGRIPPENLIJST 

(A)biotisch milieu 

Absorptiegedrag 

Accumulatie 

Akoestisch onderzoek 

Anorganisch slib 

Biodegradatie 

Biologisch zuurstof
verbruik (BZV) 

Bioremediatie 

Bodem.horizont 

C2/C3-depots 

Champost 

Chloorhoudende 
aromatische 
verbindingen 

Decompositie 

Dekaarde 

Detectielimiet 

WK MIL!EUADVlEZEN e.v. 

('dood') en levend milieu. Onder abiotisch milieu wordt 
derhalve verstaan de bodem, het water en de lucht. Het 
biotische milieu betreft flora en fauna (planten en dieren) 

Mate waarin een stof zicht hecht aan met name humeuze 
componenten in de bodem. Tegenovergestelde begrip is 
desorptie. Het sorptiegedrag hangt af van een aantal fysi
sche en chemische parameters (vochtgehalte, zuurgraad, 
temperatuur, polariteirvan de stof en van absorbens) 

Op hoping 

Onderzoek naar de geluidsbelasting van een 
(bedrijfs )activiteit 

Zie mineraal slib 

Biologische atbraak van milieuvreemde stoffen (xenobioti
sche stoffen) in (water)bodems. 

Hoeveelheid zuurstof, benodigd voor de biologische 
atbraak van organische verbindingen, welke omgezet 
worden in anorganische verbindingen. BZV wordt 
uitgedrukt in mg/I 

Biodegradatie door middel van het toedienen van nutri
enten aan het te reinigen medium 

Bodemlaag 

Depots voor de opslag van (voorlopig) niet te verwerken 
afval. 

Mengsel van compost en dekaarde. Wordt zo genoemd in 
de afvalfase/na verwijdering uit de eel. 

Chemische verbindingen, waarin aan een 
benzeenring 1 of meerdere chlooratomen 
gesubstitueerd zijn. 

Atbraak 

Mengsel van schuimaarde en venig bodemmateriaal 

Laagste meetbereik van een laboratorium-methode voor 
het aantonen van een stof in een medium (b.v. grond). 
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Depositie 

Diffuse verspreiding 

Ecotoxiciteit 

Energie-intens ief 
proces 

Fermentatie 

Fungicide 

Geurcontourlijn 

Gevaarlijk afval 

Halfwaardetijd 

Houtafscheider 

Hydrocycloon 

Infiltratie 

1, 10 ,25-j aarszones 

Kolkenslib 

Massabalans 

WK M!LIEUADVIEZEN B.V. 

Neerslag in droge en natte vorm 

Niet beheersbare verspreiding over een grote oppervlakte 

Giftigheid van bepaalde stoffen voor individuele organis
men en/of ecosystemen. Ecotoxociteit wordt per 
organisme uitgedrukt in mg/kgds of µgll. 

Proces dat slechts verloopt indien er voldoende 
energie ingebracht wordt. Het tegenovergestelde is een 
energie-extensief proces, waarbij energie vrijkomt. 

Vergisting (van organische materiaal) 

Schimmelbestrijdingsmiddel 

Fictieve lijn in het veld waar een gelijke geurbelasting 
heerst. De immissies op de geurcontourlijnen warden 
weergegeven als percentages van de tijd, waarin de helft 
van de bevolking (en/of gerupanel) een aantal 
geureenheden per m3 zal waarnemen. 

Afval/reststof, waarin een of meerdere milieuverontreini
gende componenten in concentraties boven een wettelijk 
(in het BAGA) vastgestelde grenswaarde voorkomen. 

De tijd waarin de helft \'.an het oorspronkelijk aanwezige 
produkt is afgebroken. 

Onderdeel van een slibbewerkingsinstallatie, waarin een 
zandige fractie wordt ontdaan van kleine hout- en 
kooldeeltjes op basis van soortelijk gewicht. 

Onderdeel van een slibbewerkingsinstallatie, waarin een 
scheiding van de minerale fractie op grof en fijn (63 µm) 
materiaal wordt gerealiseerd. 

Indringing/inzijging in de bodem. 

Gebieden waarvoor geldt dat het onderliggende 
grondwater binnen respectievlijk 1, 10 of 25 jaar het 
wateronttrekkingspunt bereikt. 

Residu afkomstig uit een bezinkselafscheider en/of straat
kolk, waarin/over het bedrijfsafvalwater wordt gevoerd, 
alvorens dit water op het gemeentelijk riool wordt 
geloosd. 

Overzicht van de in- en outputs van een stof in absolute 
of relatieve hoeveelheden. 
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Metabolieten 

Milieuvreemde stof 

Mineraal slib 

Mineralisatie 

Monitoring 

Multifunctioneel her
gebruik 

Persistentie 

Pesticide 

Prochloraz 

Spiraalafscheider 

Omzettingsprodukten of atbraakprodukten van bepaalde 
stoffen in bet milieu als gevolg van biologische atbraak of 
door hydrolyse (in de waterfase). 

St of, die van nature niet in de bod em voorkomt 
(xenobiotische stof). 

Ook anorganisch slib genoemd. Slibsoort bestaande uit in 
hoofdzaak mineraal materiaal zoals zand, silt en lutum en 
in mindere mate organisch materiaal (geringe gloeirest). 

Atbraak van bepaalde verbindingen tot basisverbindingen 
als H20 en C02 , HCI. 

Periodieke controlebemonstering. 

Toepasbaar zonder restricties. 

De mate waarin een verbinding in het milieu bestand is 
tegen chemische/biologische atbraak. 

Bestrijdingsmiddel. 

Fungicide dat onder andere onder de toegelatingen 
produktnamen Sporgon, Sportak, Sporgon plus en Prelude 
wordt verhandeld. 

Onderdeel ('spiraalvormige glijbaan') van een 
slibbewerkingsinstallatie, waarin een scheiding van de 
minerale fractie > 63 µm wordt gescheiden op basis van 
soortelijk gewicht. 

Stand-still-principe Het niet toelaten van verdere verslechtering van de 
milieukwaliteit in een bepaald gebied. 

Streefwaarde (bodem) De concentratie die in grond of grondwater als 
achtergrondconcentratie geldt. Voor bestrijdings-middelen 
is deze concentratie vaak gelijk aan de detectielimiet van 
de analysemethode. 

Toxiciteit Giftigheid. 

Tunneloven Oven bestaande uit een lange, geheel gesloten tunnel met 
transportband . 

Voetjes Champignonvoetjes . 
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Worst case 

Zuiveringslib 

Zuurequivalent 

WK MIUEUADVlliZEN B.V. 

Slechtst denkbare, doch mogelijke situatie. 

Slib, vrijkomend bij afval/rioolwaterzuivering. 

Eenheid voor hoeveelheid zuurvormende stoffen die via 
droge en natte neerslag op de bodem terecbtk:omen. De 
zuurvormende stoffen zijn zwaveldioxide, stikstofdioxide 
en a.mmoniak:. De bijdrage aan de verzuring wordt uitge
drukt in equivalenten waterstof (mo! H+ per hectare per 

jaar). 
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LIJST VAN AFKORTINGEN. 

AVR 

Baga 

Bees 

Boom 

CBS 

CNC 

CRV 

czv 

dB 

EC 50 

EOX 

GFT 

GJ 

HDPE 

IBC 

IKC 

LML 

LNV 

MMA 

MJ 

NER · 

WK Mil.IEUADVIEZEN B.V. 

Afvalverbrandingingsinstallatie Rijnmond 

Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen. 

Besluit Emissies Stookinstallaties 

Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen. 

Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Koolstofdioxide 

methaan· 

Cooperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging 

Champignon Reststoffen Verwerking B. V. 

Chemisch zuurstofverbruik 

deciBell, maat voor de geluidsbelasting 

Effectconcentratie = concentratie waarbij bij 50 3 van bepaalde 
organismen een negatief effect (afwijkingen, sterfte) als gevolg 
van van een toxische component wordt wciargenomen. 

Extraheerbare organische halogeenverbindingen 

Groente-, fruit- en tuinafval 

Giga Joules (109 Joule), eenheid van energie 

Hoge dichtheid polyethyleen 

Isoleren, beheersen, controleren 

lnformatie en Kennis Centrum 

Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit 

Ministerie van Landbouw, natuur en visserij 

Meest milieuvriendelijke alternatief 

Mega Joule (106 Joule), eenheid van energie 

Nederlandse Emissierichtlijnen 

Stikstofoxiden (x = 1 of 2) 
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PAK's 

P-totaal 

Raga 

RlKILT 

RIVM 

RKG-slib 

TNO 

VA 

VOX 

VROM 

Wm 

Wvo 

WK MIUEUAOVlEZEN 9. V. 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

Totaal fosfor-gehalte 

Regeling aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen. Behoort bij het 
Baga 

Rijkskwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwprodukten. 

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieuhygiene 

Riool-, kolken- en gemalenslibs. Betreft drie slibsoorten met 
vetgelijkbare minerale en organische. satnenstelling. 

Technisch natuurwetenschappelijke onderzoeksinstelling 

Voorgenomen activiteit 

Vluchtige organische verbindingen 

Min.isterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer 

Wet milieubebeer 

Wet verontreiniging oppervlaktewater 
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BIJLAGE 1 

Prognose van het afvalaanbod 



BIJLAGE 1 

PROGNOSE VAN HET AFVALAANBOD 

Voetjesafval 
In het midden van de jaren tachtig nam de vraag naar champignons explosief toe, 
en ontstond een produktie vermeerdering van 60. 000 ton in 1985 tot 200. 000 ton in 
1994. Bijna de gehele teelt in Nederland vindt plaats in drie concentratiegebieden, 
te weten noord Limburg (Horst-Venray), westelijk Noord Brabant, en de 
Bommelerwaard in Gelderland (Maasdriel). 

Ondanks een toename in de jaarlijkse produktie, neemt het aantal kwekers af. 
Waren er in 1985 nog 841 kwekers, dit aantal was in 1994 nog 720. Geschat wordt 
dat in het concentratiegebied Bommelerwaard tussen de 200 en 260 bedrijven zijn 
gevestigd. Spreiding in bedrijfsomvang loopt van bedrijven die minder dan 250 m2 

teeltoppervlakte hebben tot bedrijven die meer dan 2000 m2 onder cultuur hebben. 

De kem van een gemiddeld teeltbedrijf bestaat uit een eel waar 180 m2 oppervlakte 
in cultuur is gebracht voor de groei van champignons. De oppervlakte van 180 m2 

is verdeeld over achter- en boven elkaar gestapelde stalen bakken (vroeger waren 
dit houten bakken), die zodanig zijn opgesteld dat zij gemakkelijk bereikbaar zijn 
voor de gespecialiseerde apparatuur die de bakken vult met compost en dekaarde en 
na oogst weer leeghaalt. 

De bakken warden gevuld met een vooraf geprepareerde teelbodem (mest). 
Een tiental dagen later kan de eerste oogst (oak 'vlucht' genoemd) warden 
gemaakt. In totaal warden er per cyclus meestal drie vluchten per eel geoogst. 
Hiema vermindert de opbrengst te snel en wordt de kans op besmetting van de 
champignoncultuur door concurrerende sporen te groot. De opbrengst per eel (van 
180 m2

) en per cyclus is circa 5 ton. Het aantal cycli per jaar bedraagt meestal -
zeven. 

Na het plukken van de champignon wordt het voetje, dat 30 a 35 
gewichtsprocenten van de champignon vertegenwoordigt, afgesneden en dient als 
bedrijfsafval verwijderd te worden. Jaarlijks moet in de regio Maasdriel met circa 
20.000 ton voetjesafval rekening warden gehouden. Geraamd wordt dat landelijk 
70.000 ton voetjes per jaar vrijkomt. Verwijdering van de voetjes is mede door de 
snelle groei van de sector onvoldoende geregeld. 

Er zijn momenteel geen bedrijven in de regio of daarbuiten die onder vergunning 
champignonvoetjes be- of verwerken. 

Cham post 
De cyclus wordt voltooid door het weer Ieeghalen en schoonmaken van de bakken, 
waarna deze weer aangevuld kunnen worden. De champost (compost met een 
laagje dekaarde) uit de bakken is in de huidige bedrijfsvoering evenals de voetjes 
een afvalstroom. In Maasdriel betreft het een hoeveelheid van jaarlijks 200.000 
ton; de landelijke hoeveelheid bedraagt circa 800.000 ton per jaar. 
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Minerale slibs 

Algemeen 
Minerale slibben vallen in een categorie afvalstoffen waarvoor de provinciale 
overheden de regulering van verwerkingscapaciteiten willen loslaten. In de plaats 
van de toetsen op doelmatigheid van verwerking die de provincies uitvoerden, is 
het beleid nu gericht op het overlaten van verwerking van deze slibben aan de 
marktwerking. Een doelmatigheidstoets is voor de bewerking van de slibben 
derhalve niet aan de orde. Niettemin wordt onderstaand voor zover mogelijk een 
inzicht gegeven in hoeveelheden en huidige be- of verwerkingscapaciteiten. 

Slib uit bezinkselafscheiders 
In het geval van champignonteelt-bedrijven wordt onder slib verstaan het materiaal 
dat uit het afvalwater van de kweekcellen, de werkgang en de compostplaat in 
speciale afscheiders bezinkt voordat het water wordt geloosd. De 
bezinkselafscheider is nodig om te voorkomen dat het vele champost en 
champignonafval dat gedurende de kweekcycli (laden/lossen van teeltbakken, 
oogsten) op de grond terecht komt, het riool bereikt. 

In het Ontwerpbesluit 'tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer' zijn 
algemene voorschriften opgenomen voor vergunningen voor ondermeer bedrijven 
in de champignonteelt. De voorschriften zullen onder andere de periodieke 
verwijdering van slib uit de bezinkselafscheiders op landelijk niveau regelen. 
Periodieke verwijdering is in de gemeente Maasdriel reeds in de Algemene 
Plaatselijke Verordening opgenomen. 

De hoeveelheid jaarlijks vrijkomend kolkenslib uit de bezinkselafscheiders is niet 
. eenduidig in te schatten. Enerzijds is dit toe te schrijven aan de huidige 
verwijderingspraktijken, anderszijds komt dit door onduidelijkheden omtrent de 
definitie van slib. De voorschriften voor rioollozingsvergunningen ten behoeve van 
champignonkwekerijen bieden echter enig houvast. De voorschriften gaan uit van 
een minimale natte inhoud van een bezinkinrichting van 14 m3 en op basis van de 
voorgeschreven verwijderingsfrekwentie van tweemaal per jaar (of vaker indien de 
hoeveelheid bezinksel meer dan de helft van de natte inhoud bedraagt), kan 
gemiddeld per kweker de hoeveelheid bezinksel op 14 m3 per jaar worden gesteld. 
Hierbij zijn niet inbegrepen eventuele drijflagen die zich in de bezinkinrichtingen 
bevinden. Het aantal kwekerijen in de omgeving van de Bommelerwaard ligt tussen 
de 200 en 260 bedrijven, zodat het slibaanbod 2.800 a 3.640 m3 zou bedragen. 
Rekening houdend met een onzekerheidsmarge van een derde, wordt de 
hoeveelheid te reinigen slib in het concentratiegebied Maasdriel gesteld op 2.000 a 
5.000 m3

. 

Ofschoon het als slib wordt aangeduid, bevat het slib in de bezinkselafscheiders 
naast een "echt" slib-bestanddeel (dat is het deel dat kleiner is dan 63 micrometer), 
ook zand en andere deeltjes. Indien al het water, zand en overige bestanddelen uit 
het materiaal uit de bezinkselafscheiders zou warden verwijderd, blijft er 
gemiddeld aan slib slechts 4 3 over. 

RKG-slib 
De samenstelling van het "slib" in de bezinkselafscheiders wijkt weinig af van een 
antler soort slib, het zogenaamde RKG-slib. RKG-slib is een afk:orting voor riool-, 
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kolken- en gemaal slib. Ten aanzien van een raming van de hoeveelheid RKG-slib, 
die jaarlijks in Nederland vrijkomt, dient vermeld te worden dat deze afvalstroom 
pas sinds kort als zodanig onderscheiden wordt en dat accurate ramingen moeilijk 
te maken zijn. 

In een rapport van de landbouwuniversiteit Wageningen (lit. 1) wordt een grove 
schatting van 170.000 ton per jaar aangegeven. Hoewel niet vermeld, wordt hier 
uitgegaan van de natte-stof hoeveelheid. 
In een rapport van Tauw infra consult (lit. 2) wordt een hoeveelheid van 128.000 
ton aan droge stof genoemd, hetgeen redelijk goed overeenkomt met 
eerdergenoemde hoeveelheid "natte-stof". Uitgaande van een gemiddeld droge
stofgehalte van 603 wordt de hoeveelheid in Nederland, op basis van het gemid
delde van deze twee cijfers, geschat op 190.000 ton natte- stof. 

In het scenario-document 1995-2005 van het Afval Overleg Orgaan (lit. 3) wordt 
raming aangehouden dat in Nederland per jaar circa 157.000 ton RKG-slib 
vrijkomt. 

Hoeveelheden RKG-slib in Gelder/and en Noord-Brabant 
Indien bovenstaande hoeveelheid wordt omgerekend naar een hoeveelheid per 
hoofd van de bevolking (12 kg natte stot) en deze hoeveelheid wordt vermenigvul
digd met het aantal inwoners per provincie, levert dit de volgende hoeveelheden 
op: 

Gelderland: 22.000 ton (het PAP III geeft op 21. 000 ton in 
1990) 

N oord-Brabant: 27.500 ton 

Geconcludeerd kan worden dat in de beide provinci~s tezamen circa 50.000 ton nat 
slib per jaar vrijkomt, met een gemiddeld droge-stof-percentage van 603. 

De huidige verwerkingscapaciteit is lastig in te schatten. Er zijn in de provincies 
Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland initiatieven ontwikkeld door verschillende 
bedrijven en inrichtingen om RKG-slib te be- of verwerken. Sommige initiatieven 
zijn in de opstartfase, andere verkeren in een vergunningprocedure. Daar 
verwerking van deze slibsoorten niet meer aan een doelmatigheidstoets onderhevig 
is en omdat het aanbod van verwerking in de marktconforme werking op het 
moment van het opstellen van dit MER snel wijzigt, zijn gegevens over verwerking 
moeilijk te achterhalen. 

Overige organische bedrijfsafvalstoffen 

In het 'Doel van het initiatief (par. 2.2 van de hoofdtekst) is vermeld dat ook 
andere organische bedrijfsafvalstoffen bewerkt zullen gaan warden. Deze zullen 
bestaan uit die afvalstoffen waarvoor inmiddels een stortverbod geldt. Hierbij kan 
gedacht worden aan onder andere veilingafval. Zoals in het geval van de minerale .. 
slibben, is ook hier sprake dat het beleid ten aanzien van verwerking van deze 
afvalstoffen doelmatigheid meer in de marktconforme werking zoekt dan in 
doelmatigheidstoetsen door de overheid. 

CRV neemt zich voor het droogproces toe te passen op onder andere veilingafval 
(zoals die bijvoorbeeld vrijkomt bij groenten- en fruitveilingen) op grond van een 
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in 1996 door CRV gehouden beperkt marktonderzoek onder 10 veilingen in een 
straal van 50 tot 60 kilometer van de voorgenomen vestigingsplaats van CRV. 

Uit het onderzoek bleek dater, afuank:elijk van de oogst, jaren kunnen voorkomen 
waarin een veiling 15 tot 25.000 ton fruit moet afzetten buiten de markt voor 
norm.ale fruitconsumptie. In groenteveilingen komen afvalstromen vrij die in de 
orde van 7.500 ton per jaar kunnen liggen. 

Literatuur 

1. Inventarisatie van de RKG-slib-problematiek in Nederland, 1992, Centrum voor 
Milieustudies, Landbouwuniversiteit Wageningen. 

2. Inventarisatie van RKG-slib in Zuid-Holland, Deventer 1988, Tauw Infra 

Consult. 

3. AOO Tienjarenprogramma afval 1995-2005, Scenario-document. Utrecht: AOO 
april 1995, 108 p. 
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BIJLAGE 2: OVERZICHT ANALYSERESULTATEN CHAMPIGNONVOETJES. 

Toelichting bijlage 2 

In het overzicht in tabel vorm op de volgende pagina staan de resultaten met be trekking 
tot de gehalten aan prochloraz in champignonvoetjes, welke in de vermelde proeven zijn 
bepaald. 

De gehalten aan prochloraz in kolom 5 van de tabe1 zijn gegeven in mg/kgds. Op 
de meeste analyserapporten in de bijlagen, waar in de laatste kolom naar wordt 
verwezen, st a an de gehalten gegeven in mg/ kg. Het gehalte aan prochloraz in 
mg/kg wordt omgerekend naar mg/kgds middels de factor 100 I (droge-stof
gehalte in%). 

Rekenvoorbeeld (monster met code 1121-001 van 16 oktober 1992 in bijlage 3) 

Op het analyserapport staat vermeld bij monster 1121-001 een prochloraz-gehalte 
van 3.79 mg/kg. Bij een droge-stof-gehalte van 8.3% betekent dit een gehalte in 
mg/kgds van: 
100 I 8.3 "' 3.79 = 45.7 mg/kgds. 
Deze waarde staat derhalve in onderstaande tabel vermeld. 

In kolom 3 staat vermeld hoeveel analyses van prochloraz op champignonvoetjes 
zijn uitgevoerd. Bij een aantal proeven staat tussen haakjes vermeld "1 partij". Dit 
houdt in dater meerdere analyses zijn uitgevoerd op de voetjes van een partij. 

In kolom 4 staan de droge-stof-gehaltes gegeven. In de beginperiode (1992) is in 
een aantal proeven uitgegaan van een gehalte van 8.3%. Dit is iets beneden de 
gemiddelde waarde van 9 a 10% droge stof. 

In kolom 6 staat gegeven welk laboratorium de analyse heeft uitgevoerd. In deze 
kolom staat een aantal keer "Laurense via En virolab". Dit houdt in dat de 
analyserapporten door Envirolab zijn opgesteld, doch de analyses zijn uitbesteed 
aan het laboratorium Laurense. 

In kolom 7 staat verwezen in welke bijlage de analyserapporten zijn opgenomen. 
Bij de samenstelling van dit resume bleken niet alle analyserapporten aanwezig. 



Tabet: gegevens proeven en gehalten prochloraz in champignonvoetjes. 

lomschrijving proef laantal ana-
! 

laborato- jbijlage- I Datum lmonsternr. gehalte 
analyse- I I lyses op en droge prochloraz r i um l nunmer I 
rapport proc~oraz in stofgehalte in mg/kgds lanalyse- I 

voetJes I rapport 
i 

06-01-92 Toetsing gehalte prochloraz 1 1 86 % 11.3 Biochem 2a 

23-01-92 II I 5 1 7. 7"!. I < 0. 1 Biochem -
I 2 8.1% I < 0. 1 I 

I I 3 7.6% I < 0.1 I I 4 8.3% I 25.3 
I 5 6.5% I 49 .2 I 

' 11 3-04-92 II 1 1 8.3% 16.9 Ascor Ana. 

24-06-92 II 1 1 8.3% 50.8 Ascor Ana. 2b 

[08-07-92 f II 1 I 1 8.3% 96.7 IAscor Ana. . 

14-07-92 II 1 1 5.0% 68 Ascor Ana. . 

16- 10-92 Promass, persproef , tevens onder- I 3 I 1 8.3% 

I 
45.7 Laurense 2c I 

zoek van filtraat I 2 8.3% 44 .8 via I I I 3 8.3% 92.3 Envi rolab 

30-10-92 was-,snij- en persproef, tevens 4 1 d 8.0% i 66.5 1 L~urense 2d i 
onderzoek van filtraat 2 e 7. 5% 68.7 via I I I 3 f 9.6% I 35.6 IEnvirolab i I 4 h 8.0% 21.3 

04-12-92 - 1 1 67.3% 50 Laurense 
via Envir . 

16-06-93 WCA-toets stortplaats Vlagheide 1 1 7.4% I 185 Laurense 2e I 21-06-93 II II II I 1 I 1 8.5% I 5. 1 via 
21-06-931 II II II II 1 I 1 8.9% I 28 .8 Envirolab 
29-06-93 II II II 1 I 1 23.0% 30 Tri tium I 
05-07-93 II II II 1 I 1 18.6% I 43 II 

I 09-07-93 II II 11 5 I 1 12.4% 3. 2 Laurense 

I 2 18.9% I 43 . 4 via 
3 13.8% 71.3 Enviro lab I 

l 4 17.3% I 121 .6 I 5 27.4% 0.4 

15-02-94iOroogproef, t.b.v. meting van ver- 3 1 8.2% 85.4 Laurense i 2f I 
deling van proch loraz over fi jne en ( 1 part ij) I I via 

lgrove fract ie IEnvi rolab 
i i 
! . 

11 -03-94 IDroogproef , t.b.v. meting van ver- 12 I 53.3 ! 1Laurense 2g 
ldeling van prochloraz over fijne en l C1 partij) I gemiddeld lvia l grove fractie I gehalte Envirolab 

01-07-94 lnventariserende controleronde bij 35 i 17 ? I 2h i 
10% v.d Gelderse champignontelers gemiddeld 

gehalte 

20-09-94 Droogproeven met oven bi j EMW te 4 1 16. 1% I 107 Laurense 2i 

! Amsterdam, t.b.v. contro\e condens- ( 1 partij) I via 
water Envirolab 

! 
109-11-94 Droogproeven met oven bi j EMW te ' 3 1 14.8% 124 Laurense 2 j 

I Amsterdam, controle condenswater I c 1 partij) via Envir. 
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Rapportnumnler 
Bladnummer 
Projekt/lokati e : Promass assembly systems 

Monstoromschtijving: 

1. champignons doos 1 
·1 2. afvalwarermonster 
.J 3. champignons doos 2 

4. champignons doos 3 
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Aangeleverd d.d. : 13 oktaber 1992 

Analysaresulta:ten: 

Moosterkode Envirol ab: t 12"1-001 

Carbendazim UV-2e &f ge.leide 
Prcchloraz GC-ECD 

Mt~Mterkod"l Eoviml r-b: 1 Jil-C'.\!2 

Carbendazim UV-2e af geleide 
Prochloraz GC-ECD 

Moostc:.r}>nde: fm1jro! ab: 11?i-OQ~ 

C.:.ibcr.d;.1im UV-2c .:iigc!eid~ 
Prochloraz GC-ECD 

concentrztie M.R.L. {ppm) 
(ppm-.mst~c! Nc~o11ar.d 

< o.z 
3,79 

0,5 
0,5 

concentrntie M.R.L. (p~mi 
{ppm=mg/l.:g) l\!ederlc:md 

< 0,05 
H:i,5 

conccrnms1ie M.R.L (ppm} 
{ppm=m~:-gl Ned~ri<lnd 

..: o.:: 
3.71 

· Cr,~ 
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Prornass assembly systems b.v. 
t.a.v. ir. J. Wijbenga 
Paasheuvetweg 31 
11 OS BG AmsterdClm-:ZO 

Moerdijk, 16 oktotier 1992 

: R92.1121 
:m 

Anelys~rt1pport 

Rapportnummer 
Bladnummer 
Projekt.tloketie : Promass assembly Sy$tems 

Monsteromschrijving: 

1. champigrlons doos 1 
2. afvalwatermonster 
3. champignons doos 2 
4. champignons doos 3 

Aengeleverd d.d. : 13 oktober 1992 

·1 An21fy$e-rcsuthten: 
I 

.. , 
' , 

MoMterimde Enviro!..ab; 1121-004 

Carbendazim UV·2e af geleide 
Prochloraz GC-ECD 

concentr~tie M.R.L (ppm) 
(ppm=mg/kg) Nederland 

< 0,2 
7,64 

0,5 
0,5 

l.J.B. dil onderzoek w~1d uitbes1eed aan Laurense Milieulaboratorium b.v. 

I . 
I 

_J 

Envirol.ab b.v. 

~~ ___...Cr. A.M. Grotr.ns 

. ... .. ... 1 • • • t . .. . .... , • • • • •• 

ndres:O. nonwcn 3

1 

4782 SC Mocrdijl; 
IOI: 016e0-230GO 
lax: 01680-26061 
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WK Milieuadv1ezen Orunen b.v. 
t.a.v. de heer E. Nous 
I" Reitzedreet 35 
5233 JL 's-HERTOGENBOSCH 

Moerdijk, 30 oktober 199:2 

Ra pporrnuromef 
Bladnummer 
Projekt/lokatie 

: R92.'l 173 
: 1/S 
: CMP 

M on~teromschrijving: 

1. rnonstet D 
2 . monster E 
3. monster F 
4. monster H 
5. mengmonster van proef 1. 2 en 3 residu 
6. mor\stef proel 5 
7 . · waswater 5. 6, 7 
a. waswater B,9 

Aar,9clovcrd d.d. : 23 oktober 1002 

An11lyseresulta ten: 

Moqsterkode Envjrolati: 1173-001 

Carbendazim UV~2e atgeleide 
Prochloraz GC-ECD 

MoostP1kfldP. F.nvirolatr 1173..Q0:2 

Carbendazim UV-2e af geleido 
Prochloraz GC-ECD 

concentratie M.R.L. (ppm) 
lppm;=mg/k.gJ Nederland 

< 0,2 
5,32 

0,5 
0,5 

conr.1mtratip. M.R.L. lppm) 
(ppmmmg/kg) Nederland 

< 0,2 
5, 15 

0,5 
0.5 

' 

ll<lru~:O rionwf g 3

1 
4782 SC Moe~dijk 

til: fU8ll0·~060 
fax: 01680-2.q061 

. i 
I 
I 

I 
: 
j 

I 

I 

I 
i 
I 
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· I 
•I 
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WK Milieu11dvie2en Drunen b.v. 
t.a.v. de heer E. Nous 
lo ReiUedreef 35 
5233 .IL 's· HERTOGENBOSCH 

·, Moerdijk, 30 oli::tober 1992 

1 

R~pportnummer 

Bladnummer 
Projek.t/lok.atie 

": R92.1173 
: 215 
:CMP 

Monsteromschrijving: 

1. mons1er D 
2. monster E 
3. monster f 
.4. monster H 

.. 

MU c~:u11unwl!ti JI 
4782 SC Moerdij~ 

tel: 01690·23060 
fal.". 01SB0·26001 

... 

.j 5. mengmons1or van proof 1, 2 en 3 resirl11 
' 

.l 

I 

·' 

6. monster proef 5 
7. waswater 5. 6, 7 
a. waswater B, 9 

Aangeleverd d.d. : 23 oklober 1992 

Anal yseresultaten: 

tv1MC:f Prkode EnvjfOI 11b· J 173--003 

Carbanli5zin 1 UV-2e of ycll:!iu~ 
P1oc.hlora-i GC-EC() 

t·vlno~! er kode ~ ovirolab· 1173-00~ 

Carbend(i21m UV·2e afgeleidc 
Prochlorttz GC· £CD 

concentratie M.R.L. {ppm) 
(ppm= mQ/kQ) . Nederland 

< 0,2 
.3,t2 

0,5 
0.5 

concentratie M.R.L. (ppml 
(ppm=mglkg) tJederland 

0,2 
1 .70 

0,5 
0.5 

O • .: .. , ...... I ... , .. : ..... •M•"'' ............... ,ktrl~lll' 111-.eu rl1.t1:an~1:11mnu:r 17./Ci ,2~. l n 
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WI~ tv1ilieuadvie2en Orut~M b.v. 
t.e.v. ae heer E. Nous 
111 Aeiuedreef 35 
5233 JL 's·HER10GENBOSCH 

Moerdijk, 30 okrober Hl92 

J1apportriummer 
8fadnummer 
Pr ojekt/lol:a lie 

: R92.ll73 
: :!,FJ 
: CMP 

Monsterom~chrijvino: 

i. monster D 
'2. monster E 
3. monster F 
4. mom:ter H 
s. mengmoni:;ter van ptoef 1. 2 en 3 residu 
G. monster proef 5 
7. waswater 5, o, 7 
8. WO~Wt\ICt 8, 9 

Aarigeleverd d.d. 

A.nalysere'Sulh ten: 

: 23 o~tober 1992 

l·..inn~wrkodP. Envirot.ab: 1173~00~ 

Prorhlor~i GC-ECC"l 

rwclllorn:.- GC-ECD 

concentratie M.R.L. (ppm) 
(ppm=mg!k9) Nederland 

5.09 0.5 

c:or1ccmtrtiti(:t M R.l . (pprnl 
{ppmr. rng/l:g) Nederland 

0,93 0.5 

~tlrt>~;Orionwt·o 3 
4782 SC Mo~rdiik 

tP,I: OlGS0-23060 
l11x: Olfi80·~6001 

· : 

.,. 

- - --·----
'·' "''": ,, i·h•tlu~,, ...,.,.,i,.,, """"'"•""' "" 11°l•J•n ""''I 1: v1:1 r.t·nl .. tnl~l'll O•llr lry1• 11•u1~·~""'""''""'lr•1 ll.1111,..1 .. 11r. f..;.f;(J rci =~ · '1Uroun· n.t:1 I; IU ~; 1 /6 

• • ., •"•.-.a. ... .1 .. 1 • • '·~ • ·•• ..•• •&.1 ... -1 • • :.;a. Lt ••••••• t•. ·· ·•··•'••·"' · .. u•u··-•• nr,t. • 



Envirolab 
==~..,;: 

-~ WK MiHeuadviezen Otunen b.v, 
:i t.a;v. de heer E. Nous 

I• ·Reit2edreef 35 
l 5233 JL 's·HERTOGENSOSCH 
! 

J 

l 
:J 

. ., 
i 

_J 

./ . 
, 

Moerdijk, 30 oktober 1992 

Rapport(lummer 
Bladnummer 
~rojelct/lokatie 

: R92.1173 
: 4/5 
:CMP 

Mo nsteromschrijving: 

1. monster O 
2. · monster E 
3. ' monster F 
4. monster H 
5. mengmonster van proef 1, 2 en 3 residU· 
6. mon9ter proef 5 · · 
7. wsswater 5, 6, 7 · 
B. waswater 8. 9 

Aangeleverd d.d . : 23 oktober 1992 

Analysererulhten: 

Monsterkode EoyiroLRh: l 173-007 

F>rochloraz GC-ECD 

MonsterknrlP. Eoyirolab: 1173-008 

Prochlorai GC·E.CD 

concentratie M.A.L. (ppm) 
(ppm=mg/kg) Nederland 

0,40 n .V.f. 

conccnuatie M.A.L. (ppm) 
(ppm=mg/kg) Nederland 

1,28 n.v.t. 

N.8. clil O•V;!Eif:O:Ot;!k. werd ui1besteed a.an Lauren£e Milieulalforarorium b.v. 

. . 
udr1:1s:Orionweg 31 ! 
4782 SC Moerdijk 

ta.I: 016ll0~23ot0 
f 11x: 01680·26001 

: .. 

Al 0111~ o~l/•3th1.:11 wo1de;11 :t~nw,;ird en ui1;c·1oc10 o~crccnkom:aio cnic rcvoring~voorr1.ur:rcn a~nl.ltratic; RASU rc1.c:nmt1r.t1minc:r 17,20.2!j.17~ 
L..,,,.,.,,· •h •• w••-·~~'~"" it..;i ,.ft.,..,,...., •••r\ V111Anh•""'•j:_ .. $..;.htift .... ,.. w,..,.,, ..... l\ln"•"·""a._••" n1uf_.,r ftlllfttnl'f r.? r,t,. 
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E11v11onmemal Laboratories hv Moerd11k 

Promass assembly systems b.v. 
ir. J. Wijbenga 
Paasheuvelweg 31 
1105 BG AMSTERDAM-ZO 

~oerdijk, 

Rapportnurruner 
Projekt/lokat ie 

Monsteromschrijving: 
afvalwater 

1 f iltraat s l ib 

30-11-1992 

!l92/l404 
Promass 

2 filtraatwater ongewassen champignons 
3 filtraatwater ongewassen champi gnons 
4 proef lA d r uk 15 bar, fi l traat zak B 
5 proef 18 druk 15 bar, filtraat zak A 

(versneden) 

Aangeleverd 25-11-1992 15.00 u 

Analyseresultaten: 
1. 2. 3. 

Monsterkode EnviroLab 1404-001 1404-002 1404-003 

cz.v mg/1 167 28700 21100 

---------·----~· 

4. 

ad res:Orionweg 3 
4782 SC Moerdijk 

tel: 01680-23060 
fax: 01680-26061 

5. 

1404-004 1404-005 

19400 18100 

pagina 1 / 2 

Al omc opchachtun wo1den aa111•LJa 1d e 11111tyevutr1tl 01•1Htll.:11k1m1st1{1 0111c lcve • •n ! r~voorwa ;11clen ll ank 1 ·littio l\ABO r1tP.1!11111ur1111111n1·1 17.20 25 17!> 
[11 ~11rrL1h 1s mocschr~vl!n IHJ oc Kn1111:1 Vd ll Koo11handl!l 1?11 F a!m~kell Weswhrl ~Joor!l- B r a b<i 11 1 ond~r1111mmc r lii.554 



Envirolab 
~t,= ·-c=:====:i 
Environmental labora tories bv Moerd11k 

Promass assembly systems b.v. 
ir. J. Wijbenga 
Paasheuvelw.~g 31 
1105 BG AMS.TERDAM-ZO 

Moerdijk, 

Rapportnummer 
Projekt/lokatie 

30-11-1992 

R92/ 1404 ' 
Prom ass 

adr es:Orionweg 3 
4782 SC Moerdijk 

tel : 01 680-23060 
lax: 01680-26061 

( Monsteromschrijving: ..... _ 
afvalwater 

6 proef 2A druk 10 bar, filtraat zak A 
7 proef 28 druk 10 b;:ai:-, filtraat zak 8 

8 proef 3A druk 10 bar, filtraat zak A (gemalen) 
9 proef 38 druk 15 bar, filtraat zak A {gemalen) 

Aangeleverd: 25-11-1992 15.00 u 

Analyseresultaten: 
6". 7. B. 9. 

Monsterkode EnviroLab 1404-006 1404-007 1404-008 1404-009 

czv mg/l 16900 14900 22000 23000 

EnviroLal::> ~ 
b.o..~ 

~:ens 

pagina 2 / 2 

J\I 01111 • 11pw;:chlcn WOflhtn aarw~~ld ~11 ull9t!\1011f0 O\'e 1e i1k0111s:1g Oflle l evl!rrng~voorwaardcn Bnnkrelo lW r:AllO 1l!k1;111111 1n1 l'i lfllCI 17.4!0.2!1 17(.i 
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WK Milieuadviezen Drunen b.v. 
Edwin Nous 
l e Reitzedreef 35 
5233 JL ' 's-HERTOCENBOSCH 

Moerdijk , · 

Rapportnummer 
ProJE:kt/lokat:ie 

Mo ns t e ro1nschrijving: 
champ i gnonafval 

30-10-1992 

R92/ll79 
CMI:' 

l proef 3 f iltraat lA 
2 proef 3 filtraat lD 
3 proef 3 filtraat 2 

Aangeleverd 26-10-1992 10.00 u 

Ana lyse result at en : . 

Monste:t·kode EnviroLab 

bezinkselvolume 
zwevende st of 
czv 

stikstof Kjeldahl 
chlorid1:: 
tot a al fosf aat 
sulfaat 

EnviroLab b.v. 
!,. . ... . - ,;~ 

, - -
~ 

. dr ; A. IL Grotens 

ml/l 
mg/l 
mg/l 

mg N/l 
mg/l 
mg P/1 
mg/1 

L 2. 

1179-001 1179-002 

0.6 2.5 
1600 420 

21000 18100 

92 45 
1100 1100 

100 58 
130 130 

3. 

1179-003 

5.3 
2100 

46100· 

120 
2000 

240 
330 

.11111:· IJ1 hlll • t' •J : 
l/o.' '.I I 1 .. ,,111111 

1 • .1111 1.:;11 1 1111111 

1,,,, ldl1i1ll :1.111.1 

pag ina 1 / l 
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Bijlage 2e 
Analyserapporten Envirolab 
16-06-93 t/m 09-07-93 
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;:idr 1::;:0rio1 wey 3 
11 ·1~7 SC M ie. cl11k 

:!!I· 01680 -23060 
r'°'11. 01G80 25061 

An~ I ys ~ u11 pp o r;lf- ;,::! .. ::~;:=-\:,~ : --- -
1 

Stadsgewes: ·s-Hertogenbosch 
1nev r c:. · i '~ Bc::kker 
r>.-,stb ;;:: .J:: 'JO 

~201 OM · ~-hertogenbosch 

.t.toerd.-".jkj 16-06-19~: . 

R93/3444 Rapptlr.tnununer 
F'r.-ojek~i :;.c:,tat :i.e Vla9heide champ. voetjes 

Monsterom:!'Chrijving: 
arval wca-1;oees 

l KBC 9175/9355 

Aange 1 ever.< I 14-05-1993 10.00 u 

Ana ly seresu It at en: 
~ . .. 

Honsr.~~rkor.l Ll EnviroLab 3444-•)0l 

droge stof gehalte procent ' 7.4 

b :i.jl 'l-..J~= •.!':te,.n onder.zoe'k 27-\.5-199 

Env irt7'1I .. ab t;. v 

...... 

,, ..... 

·.' .-:-< : ,: : .. : .· ~ . ·, ·:" .. 

i.~ :-.. ... .. ) • . ~ ! ·: i 

:..\ • v · · ·:\\ ·,; l\ I 
~J 

I
r - · ·"',....--.," .,a·~. -·---·--··---·• 

'·'~''·~~:.: ... · _._:~~--. - _--·=-- ·-------
- · dt: :- A. M. <.rrotf!OS 

j __ 

I 
'- . 

r · 
' 
L. 

,. 
! - pagina i I i ,_ -------· - - · - - . .. - · ···· ·· ·-- · · ··- - •. . - 1·1·1 

tr1111rolab is ingesch·ev&n ;,n het sterl;1l.lre•):s1er 
1~~ 

\'O.:Jr l~boratona onoer nf L 123 r,,.l 
11oor geb111den ~o;il~ •1a11er \ ~7: ..... :''.~.· . 

omschrcver. 111 de ~ 

Banlcrehllie: RAIJO rekeningnummer: 17.Z0.25.176 

Girontt111;ncr RAB~: 10.#4.572 • B.T.W. nummer: NL D0.99.21'1.38.B.D1 
·'.\J cn.1 : • 1, ::J' ~1dir~· :1 ·.- .'ore1~• 1 .urr.v11rd en uint11vot1rd CIV&r1it-l!•~umshg ;1nr•~ Jeyerlng,~oorwaarUen 
~ · ;,,,~I , "· '"\:~"' ;,, ~~e" r·. ~v Kamer van Jt;oop~ar.r.~1 ~" Ft+•!eke" 1,111,,~teliJI: Moord-Brabant 01:der n"mmc! 62.5!>1. J f !i ' ~Hl). I 
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./Envirolab 

..... .... :4l!:. f-:i=1=' =· ===:::i c::;_ ,& ·--=1 -
• · · · • n · '"" ..... :iP.s hv Mocrdijk 

~1clrt:,s:Ono11vvi;~ 3 
4/82 SC M Jnrdi1k 

l·:i' !1168!' ·23060 
I ( .~ 0 I 681.' . 2>S06 l 

A\nalyserapport 

Ste;c : .. qew,3::·t ·~ Hertogenbosch 
t.a.v. t.a.v. mevrouw E. de Bekker 
PosHi':J S 35.;10 
5203 C1M ·,.; HERTOGENBOSCH 

Moer(Hi f,, ·1 f: jurn 1993 

: R93/3444 Rapr1.:11tn1.1rr.me1 
ProjE1:t/1okc~ ··;e : Vlagheic1e champ .voetjes 

Aanvullend onderzoek (extern) 

l·Jlc11 '·:: r.wk.01H EnviroLab: 3444-0C:l 

Y.Ylll11~1r0f:...itat. 

Organochloorverbindingen 

Broor.npropylaat 
Chloorthalonil 
Dichlofluanirle 
Dieldrin · 
Diccifol 
Endosulfan-sulfaat 
a-Endosulf an 
~Enoosulfa•. 
Endrin 
Heptachloor 
Hep tachloor··epoxide 
I pra ,:11 '.>i• 

lincJcJ:Jt'l 
u·H C>-1 
~3-Hr: H 
ren;;,;:n100~ nisnl 
Prod'<IUi3i' 
Procvmidt::n 
T etr.~:c 1 1 fori 
Tolyf:uanide 
Vinc'"'l:nohri 

Org•> 1rn· sti'fcstof /fosf orverb,.ndingen 

Azinp11os-etnyl 
Bromofos-ethyl 
Buprofe2in 
Carbofenothion 

· Chlci1.~ ' fenvidos 
Chloo;profor'l 
Clllc.:c:·rpy!'ipl% 

resultaat !mg/kg) 

< 0,01 
< 0,25 
< 0,05 
< 0,01 
< 0,05 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,1 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 

13,7 ~ 
< o.os 
< 0,05 
< 0,02 
< 0,5 

< 0.05 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,2 
< 9,05 

. ... -- - ···---
B1111k . (.( 11:t : RABO rekcningnummer: 17.20.25.176 

-·------· -·· ... . ·-· . - ··-· - ·- --'-'"' ' 
Giron;: , "'r' RAll'l: 10 !14.572 • B.T.W. nummer: NL 00.9!1.71138,8.()' 

.'. ~ 1 : . ,11 il!l~11 · :or:1t:I~ rlilnVlltld en Uilf~8YOtr(1 O\N·r,1 :t:\~. 11.'nSJllj C'•IWr. IP.·.:~rillQSVOt>rWitBrden 

l::nv110Lab rs i11geschr11ven rn het s1erl~DrEHJ1SUH 
voor laboratoria onder nr. L 123 

voo r yeoien11n zoals r:.:H1er 
omschru·:en ir. de ... : H:>:~'· . P. '.'•lr1 :uj de K1mer van Kouuht.HH1tt1 <~'i ~ ; 11 ·0 11u-.11il '/Jl!"l" t1jk NnortJ·Brabant onelor r11n:~naH 67. ~'"°' 
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/e~virolab 
~~:~s•~·~/=~=·=:======~ 
.,.,, ... ,,,, 1.11 rc_ll1·rnl,1•1!S Dv Moerd1jk 

Stac.i::.GeNi::J.: ~ 's !"iertogenbosch 
t.a.v t.a.v. mevrouw E. de Bekker 
Postbus 3500 
5203 DM ·~ HERTOGENBOSCH 

Moe1dijk, 16 juni 1993 

: R93/3444 Rapportnummer 
Prcj13\·. l'l·)k!H!e : Vlagheide champ voetjes 

Aanvullend onderzoek (extern} 

Mor:~·:1.n rkc.c! :., ErwiroLab: 3444-00 ·1 

Synthetische Pyrethroiden 

Wert~filllU~tQf 

Bioallt:. thrin 
Biorei.:~methri n 
Cypermethr11l 
Deltrameth;i:i 
Fenpropathrin 
Fenvaleraat 
Phenothrin 
Permethrin 
Tetramethrin 

resultaat !mg/kg) 

< 0,01 
< 0,25 
< 0,05 
< O,C1 
< 0,3 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 

N.6 . Di! on~.~·~rzoek werd uitbesteed Jan L;wrense Milieulaboratorium b.v. 

Envirolab b.'.'. 

--:.· . ·-----·--

hi I\)~: lJ rt Or :WI< ~; 1 
4782 SC M )e rclqk 

tc1 · 0168C·T30fi0 
lil X Ol68(:-21iO!il 

,:;~ ... .£~~,. -/-·~ _· -~----- -- ·---,-- .. .-- --~·- -==-- ·- ·-·---· 
L --' ~<·dr~ ~ 1111. Grocens 

r~ 
L 

[ 
f! 
I 
L.. 

, ... ;-

I . 

l 

B11nkre1.:l!e RAnt. rek~ningnummer: 17.20.25.176 

Giron:;n::ner ~AB'~: 10.84.572 • B.T.W. nummer: NL 00 9!1.2f1.JB.B.C1 
~"I· 1.'f!,'r , : \ ·, ,-,.,!H.::1• , ·orden -1 itnv11ard er1 uitge'loe1d O\ l.'rt!~P. ·.1 !l~ llg \m :c :t:\.111ngsvoarw1arden. 

Env1~0Lat is ir:gaschraven in het sto1 li1br~qma1 
voor lebt-rilloria onCler m. L 123 

voor gebieder. zoals !1i1de1 
omschr~vrn ;n oe 

"- · "-"' : 1 -. !' , , . · ' · ~ ven ~·11 r.e Kamer van Koophunr.P.J ~' F?~1· 1eke ,. \ \ ·. ;·ii 1 ~-Noord·Brabant onoor ou!'P1ll•H 67.~5.i 
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Envirolab 

• ~,,,,.,, .... .,,=;;t:: ::·:,,., ,., b• MM«hlk 

• 1t!1 · r· ~ ; : i)11r;irr ·VI:'\! 3 
47fC :)C Mr11mlijk 

i '" 01680-23')60 
t ;,I) 0 1680· 76061 

A\nalyserr~pport 

Stadsgewes~ ·s-Hertogenbcsch 
mevr. E. d~ Bekker 
1:-ost:bl<S 3:;Jo 
·:.2 03 DM ' .1-H:1:;rtogenbosch 

Moer:.J:,ik, 21-06-1~9.3 

R93/3939 

I 

P.apP':n~t nurr•~ ·1er 

Pr.cjr.· ~tr./ J.o ·:atie ccn~r - org. materiaal 

Monsteroms.1!hrijving: 
afv~l ; WCA·tcets:ja 

l c 7"1 / ') J.60 

Aangelever<l 11-06-1993 15.00 u 

Ana lyseresu itc;ten: 

Mnns~erkod~ EnviroLab 

dreg~ $'1:C~ gehalte procent i 

onder.zoek 

llm1krcd .~•11; : RABr.. rekeningnummer: 17.ZD.25.176 

l. 

3~8CJ-Q0l 

9.5 

x . I 1 
I.-• ...:; ·--

"; J 

Gi1'11numu•c•r RABf 10.llU72 • B;T.W. nummar: NL Ol!.9!>.1.11.311.!l fl~ 

l~ i !J lllO:- ••r·ill ;1 r n~r. :~ .. .. ~ r(i"ri .J1lhvaard tn UitQIVOtrd OVCI 1: pn .... 1:!:1$(iQ llll:"· ' 1i· -. r:1 ! . ' 'ttiittUOIWaacd1n. 

··--..... . .... -··· 

p&gina 
-- ·-- ·-- .. 

E11v1rclail is ingeschrov1.1n in hot s1e1·t nbr~9is1~ r 
voor labora1orra om1er nr l 1~3 

l:.: 11"J trOL t1i .• u1r;u :~ '": ' "' .. on t 1, ·1•~ Kamer van Koophnnr!fl!l I! ,. •.it·· ·1·kt4n \V• o.:~mt 1 ! .. Nl.'Ord·Brabent 01hHr 1:u1n11tcr 02.554 

voor gebitHieil l't,;:lhi ! 1.1linr 
omsch rt!vr1n •n d~ 

t r~r11• ! . 1 •9 

- - - - - - - -- -- - - '--: 



,-

r 
I . 

[ 

[ 

r'" 
I • 
~- : ,_ -
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1,:: 
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r 
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,,..,, .. 
" Envirolab 

rt I Mfl!!\lf :l l(k 
r.::::=."==-==-J ~-==========::::i 

" ' . ' " '· l 1 .. .. , ••• , . .,~ h11 Moorllijk 

Stmt"9~' \Nl2~ : .. ·~. Hertogenbosch 
t.a v _ :.:i .v. [ '; 10Vf0UW E. de Bekke:· 
P0Si[1;,!S 3fr.10 
520~~ et.11 .,_,, HERTOGENBOSCH 

Moe1 1:Jiif:, 21 jun; 1993 I 

: R93/39B9 Rapr,.·xtn• . .n .rne1 
Projok L/lo~.e 1·ic· : Cont•. org.ma\eriaal 

Aanvullend onderzoek (extern) 

t·/1011 : ti'!rkc,. - 1 ErwiroLab: 3993-00·1 

Organochloor 

Broornpropytaat 
Chloorthalonil 
Dichlofluanicie 
Diele!r!n 
Dicotol 
Endc~;ulfan-:>ulfaat 
a-Endosulfa n 
(>-Endosulf an 
Endr111 
Heptachloo< 
Heptachloor·epoxide 
lprodion 
Lindadn 
a-HCH 
J~·HCH 
Pent,:ic:hloomnisol 
Prochloraz 
Pro~:vrmdon 
TetracJ1fon 
Toly f luan1dt> 
Vincl'alm:olin 

resultaat lmg/lsgl 

< 0,01 
< 0,25 
< 0,05-
< 0,01 
< 0,05 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,1 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 

0,43 ~ 
< 0,08 
< 0,05 
< 0,02 
< 0,5 

i:Clre::::Orio1111vel1 :~ 
1li'8? SC M:)erdi1k 

t1~1. 01680-2:3060 
l;;x 0168C -215061 

r--L Org;mo· stikstof /fosfor 

r; 
L 

1·-

Azinto :~·ff1e rhyl 
Bromos-ettlvl 
Buprolezin 
Carbo fenothion 
Chloorfenvi1 ifos 
Chloorprofmn 
Chlooroyrip+~s 

Baniu1•l11•1c· RASO rckeningnumm1r: 17.20.25.176 

fliro1•::i: ·.111rr RAr.'): 10.84.sn • B.T.W. nummer: NL 00 !l!l.2f1.3P..B.0' 

< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,2 
< 0,05 

,·· .. .. .. · · ... ,.,_.,, .vo1 c •. ,, uanvurd vn ui1;e11oero 11vr1ycn•orns1iu ei ,,.,. : ~ 1eron~svooiwaaro~n . 

Envlrolab is angesc:ire~en in het ~U!flilbrt:gister 
voor l11boratoria onder nr. l 123 

voor gebi11den zoa1s neder 
vmsch1ev1111 i11 lls 

I• F I~ I · · " .. , 'El'r" '"' <IU Kaaner van KoophR•lrl~1 P·' c lt•• •e~-<'11 " •• 1~1c hi~ Noord·Brebant n11ne1 n111111n1J1 62 5~ er~cnniny 

~.ALF.: J 

\~;'# 
(J~· .... , ,. 

~v :i~ f R: \ r: 
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~·· 
. " Envirolab 

~~f·Jk..\ .. • =·====. c=====::::::i 
l'll'J • ' ,. " "· ' I . · l< ll Uh':O 11!S bll Moerdijk 

a :': • 11~:.(·1 rur• N(~~I j 

4182 SC Ml1!!n1i1k 
;~~!: OHiBO 23060 

; .. 1;, U~680 2GOG1 

Arn~ly:serlBlpport 

Stad~gewes1 's Hertogenbosch 
t.c1. v ,. d v. n evrouw E. de Bekker 
Postbus 35Ci0 
520::: DM .,, HERTOGENBOSCH 

Moerdijk., 21 juni 1993 

R93/39E:8 Rapp ::rt nun •:ner 
Proji:• ·~1./loka !i9 : Contr. rn g.m1Jte1 'aat 

Aan11ullend· onderzoek fextern) 

Monsterkodt:~ EnviroLab: 3993-001 

Synthetische Pyrethroiden 

Bioallr:thrin 
Bior,~smethr1n 
Cypermethin 
C,elt:~ne ti iri ·: 
Fenvo0ath:·:n 
Fem1n~m 1:1c;1 
Phencthri11 
Perrnethrin 
Tetrarnethrin 

N-Methylcarbamaten 

Aldicart> 
Atdi<.:~rl>-sulfon 
!\ldicarb-sulfoxide 
Bendiocarb 
Dufencarb 
Butor..1rbox1rn 
But0Garbox1r:"l-sulfoxide 
But.oxycarbc "im 
Carbary I 
Carbofuran 
Carbol'UJ an-2.·Hydroxy 
Carbofuran-::.~-Keto 
Ethid1rrwrcin 
Elhiolencari'o 
Meti·1:,.)carb 
Meth :::i:.:r:Hb-:·:.u Ito "'I 

jan1<11i:;.1 ~: 111\0;" rokeningnumm11r: 17.20.25.UI'\ 

Giro:i•11:.;,ui 1 RAO~: 10.S4.572 • B.T.W. numm11r. NL 00.!l'l.211.38 B.ol 

resu!taat lmg/kgl 

< 0,01 
< 0,25 
< 0,05 
< 0,01 . 
< 0,3 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 

< 0,025 
< 0,025 
< 0,025 
< 0,025 
< 0,025 
< 0,025 
< 0,025 
< 0,025 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,015 
< 0,015 
< 0,02 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,015 

---·-·--·---· -· ,_ .. - ..... _ ... 

11.1 ,,.,,., , .. ,, .. . ,~ .. ,, . 01 iJc1: .1unvaard en uitgevaerd ovFnenk•.··1n1tig on~" '"''H••nos~oorwaarden 

!:.nv1r0Lab is mgos::hreven i.n her stc1 rr.brt:g?ster 
voor Jaboratoria onder n:. L 123 

voor gebieden 20als :iaoer 
umuchr~ven 1c Ut' 

l!r~:c1in1"g i ".•'' I . · "' ~"''" IH! de Kamer v3n Koopr.ar.d~I '!<'I 1.h~~'-'" Vu":·l·~l·j~ Noord·Braban1 ond~r nu111me1 62 554 
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/".enviroLab 

c::=;~llil~ .. -~t /, ~! • 

1' 1.-11 · 1··1:1•:: {; mnr~ 1 ,111rs Jw Mnerdlik 

<1d11:s:Oric ;wu~J :· 
·i 1:1:1

• SC tv101~1dij~ 
ta! U168U·2306r· 

In>:· lll680·260ti1 

L . 

r~ 
I 

An~Qyscerapport 
I • 

f".,, Stact~gr..iw(~ ·~ t ·~ Hertogenbosch 
! ·:-.a .'' t f!.v. -."levrt)uw E. de Bekk.r-r 

Postbus 35ll0 
; ~ 5203 DM .'., HERTOGENBOSCH 

L.:. 
Mo er dijk, 2 ! juni 1 993 

~ar!i>:>rtnu~-; .nu.!:· 
ProjeKt/lok.a 1 ie 

I 
: R93/3939 
: Contr. or9.materiaal 

Aanvullend onderzoek (extern) 
r u MonsterkoC'le cnvirolab: 3993·001 

resyltaat (rng/kgl 

G 
[ 

[ 
r-:: 
u 

[ 

[ 

r: 
L.. 

, .. 

. ·. 

I 
I~ 

Decm~_,111:0~1-':"i-methyl 

Dia!~non 
Dic1·1!c>tJrvo;j 
Et hi on 
Fenr; hloorv c·s 
Fenitrotior 
Fcr.triion 
Fosalon 
Heptenofo~. 
Malathion 
Metalaxyl 
M ctMni ida"'os 
Me:irJothicr. 
Mtwinfos 
Par~ahion··envl 
Pan_:; < 11 ion·ffi ~thvl 
Pirimi·:mb 
Pirir;df1.> :;-~H :yl 
Pirin"ifrJs-rr iC thy I 
Pyra.rnfos 
Sulfotep 
Tolclofos-mothy! 
Triazofos 

hnkwlc11i1;: RABO r1k1nlngnumm1r: 11.20.25.17& 

1i1rnnu11111111r RABil: 10.84.572 • B.T.W. nummer: NL 00.99.211.38.8.01 

< 0,05 
< 0,05 
< 0,1 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,1 
< 0,05 
< 0,5 
< 0,1 
< 0,1 
< 0,1 
< 0,05 
< o.os 
< 0,1 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,1 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,1 

"' ,_.,,,. • .,,,,, .,,,.,.,, vorc1"'' ota111111rd •n ultgtvotrd O\'erno11<t:mi1111 .,,,..,. •010,mgsvoorwttnlon. 

Er.vlroLab is ingeschreven'ln het snirlab:6g1s1er 
vour laburHtoria oridnr rir. l 123 

voor gabieden roals 1u1der 

! "'"'' . .. .,,, .,, 1 u,,,,, ~'I de K1m11 van XuophPndal a~,, 1~riekr.n ~\1wr1M Noord·Br1111n1 onllu1 nrnnmur 82 D!l4. 
omsr111~vu11 '"du 

e1k11••1•i119 

liE'i 
~~~ 

ht .... I! 'It. : 
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/enviroLab 

c::::::~~,·~ltl=~=~=· ======~ 
1. , ,~ • .• • , ·r 1 •• { ,c h1~r:. 1:•11 11 s t>v Moerdijk 

An~lyser~pport 

Stati$gewe!;t 's Hertogenbosch 
t.a .v. t.a.v. rnevrouw E. de Bekker 
Postbus 35:10 
!="1202 Cir./! "·; HERTOGENBOSCH 

Moer<1ijk, 21 juni 1993 

: R93/3989 Rapportnummer 
Projer:t/lok.<1 !ie : Contr. org.maleriaal 

Aanvullend onderzoek lextern) 

Mons!erkodF~ EnviroLab: 3993-001 

Mei::·,iocMb-:';ulfoxide 
Met~·r·Jmy i 
Oxar:iyl · 
Prop :.i:r.ur 
Thioh:mox 
Thiofano..:-s; ;Jfo:-1 
Thic:t:=1 r1ox~ ~~ ;.!lfoxide 

Dlthiocarbamaten 

Totcic:: CS~ 
F;erhn .li 
Mani' 1 i 

Mencoz:'!t· 
Mclll '.~ t: 
M~tr::tnm 

Thirarri 
Zineb 
Zimm 

Systemische Fungiciden 

Ben::.:·'lyl-1.C. rbendazim+ Thiofana;H·!~1ethyl 
Thiab ·::nda;:c .. Jl 

resu!taat fmgfkgl 

< 0,015 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,1 
< o, 1 
< 0,1 

< 0,05 

8,96 ' 
< 0,1 

~J. e; . 'Jit i:'>~~ · -erzoek werd uitbest.eed aan Laurense Milieulaboratorium. 

Envii·c Lab t r. 

,Hli i<:;-•)r io o1'.!\'e(; :l 
~ n:2 SC MvOi liiik 

t:1i : 01680 23060 
ta x 0 ltiSC-26061 

- - --· ·- ··--·- -·--- ·--·_....,,·- ·- ·- -- . . 
Eank111 i;' l' e tlAIH r11keni119nummer: 17.20.".176 

G•ro:111 ;; ;rw RAfl !_·: 10.84.512 • 8.T.W. nummer: NLOO.~l~.211 JB.B.01 
, ~ • • • , ,, 1 : , ~ . '1., 1: : 1 .. -. • L.i1de ., ,1~1lV"lird en uitguvuur~ ovr. l! ('U\i' ·J•nsug 1)11 :e ! e~e11ng:svcorwaardo11 

Env:rolab is in9eschrcven in hel ste ' lil ltro•31:aer 
voor labor11tor:n onder nr. L 123 

voor gebiedan zoals nader 

! , .. 1 • , • ··~\t~ : c ~vf.!n Li; ue Kame· van KooplHtnde: u:' t r!'?:ioir.P.n V\'t·t.' ~ l!fk Noord·Brebant onder nummer 62.554 
omschreve:i i•1 Cle 

13•kenning 
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r 
1-

arJ r.~ :;: (Jrio11w1;q J 
4"13l SC M:it·!•tiqk 

l'f•l 0 1680· 23060 
t ;~~ 01680 21i061 

,. . 
I 

An18Jlyser~pport 

[ 

r. 
L.~ 

Stadsgewest ·s-Hertogenbosch 
mev~. E. de Bekker 
Postbus 3 :,oo 
~20~ DM ' s-Hertogenbosch 

21-06-n92 ][ 

Fl.a pp·: t"t. r;:E me::· 
Pro~;ekt../ :.._-.. kat .i.e 

R<:l3 / _;.;..-:;i3 

con:;.c. chai11p. 

Monsterom~chrijving: 

afval; WCA-toets:ja 
J C.:77/93.65 

[ 

[ 

[ 

Aan~~leve ~d ll-06-1993 15.00 u 

Ana lyseresu ltaten: 

[ dro~~ ntc~ gehalte procent i 

bijlage: Pxtern onderzoek x 

[ 

[ 
Env i. r or.ab b. v. 

[ .SI:£:_ --=-- ==:::::=:::-:: 
~- · L dr. A.M. 1,:rotens 

[ 

[ 

r 
L. 

Bankrelatie: RASO rekenmgnummtr: 17.2U.2S. \76 

__ , 

1. 

8.9 

Gironummer RABD: 10.S4.572 • B.T.W. nummer: NL 00.99.2t1.38.B.01 

2 Sb --. .o ~, 
. r ..J 

. 1,JJ.r:.;·,, •~.J.••·&M;,;. "'ord11, , aanvaard en urtgavoerd a·; ·;· ··;;~11b'"s11g iV·!C l~~oringsvoorwaarden. 

r·---- .... _. ..... . · ~ . . . -.. ·--- ... . ' 
, .s;· ft~J ~ .;.: ·ri. : .. ,!~ ~ \ 

I · 11-i .· ·- ·:-, · · ·:. --: 

I !'Xi'9(. . ., ~ ": . 
l /.. 3 .} J. ~ J ~~.~; 
; f::r··:.~~ -

: \:' .-· : ~ 
;·· :.- · ... . .. ...... . . . .... 
t . ... '!' • • .. •• . ·.-- ~ 
l' ... ... _ .. ........... .. ... - - .. .. 
j \ .. ·: .(':. .. ·,, :·1~. ,'} 
:·-;·-- -- ...... ········ ... ...... ...... .. t__::r !r····: h .. "1 --....... ......... , .. .... ..... ..... -~. ' ........ . 

pagina 1 / 1 
~-... ·-------··- - .. --.- .. 

EnviroLah is ingeschreven i·n hit s1crl11b~e9;s:or 
voor raboratoria onder nr l 123 

voor gebieden zoal:; 1Jac:er 
om~1;hrev!1; ' " de 

~ ·,v11 1H °'" :~ 11:~~ 1l ! · "'.,!•'r ! ·1 tie Karot" var' Koopha11•:t~ · 1:n ~1 1!:,': lfkO=l V'.: (· ~ • ~ t)l : J~. Nnord·Brabent ora<t~r 1wm1m.!r D~.~~. 
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. . ,... · .... , · ''"'! 10 .11 o• ~ S bv Moerdiik 

An~lys~r~pport 

Stadsgewe:". l 's Hertogenbosch 
t.a.v t.a .v. mevrouw E.'de Bekker 
Posttus 3500 
5202- DM ·s HERTOGENBOSCH 

Moe~dijk, 2·1 juni 1993 

Rap r-•o'" tr1u n·,me-r 
Proj.:;i:l./lob.1 tie. 

R9313903 
Contr. Champ. 

Aanvullend onderzoek (extern) 

Mon~:terkod1? EnviroLab: 3993-001 

Werbame ;;,mf 

OrganochJc.•,,, · 

Brur) :·n ptOP\ ~aat 
Chloor::halor-.il 
[) ich: ,; 11 ua ni: le 
Dieldi'.n 
Dico'.·o,· 
En&.,::t1lfan<;ulfaat 
a-Endosulf «'1 
r1-E11dosulfff ' 
Endrn: 
Heptnchloei· 
Hepncrrloc,-epc.xide 
iproe'i:Jr: 
Unda:1n 
a-HC:H 
jH-ICd 
Pen ti-:1,:;:1 !OOf.',nisol 
!'.:·rnct' 'cra: 
Froc1·r nidc-r: 
TetrJwfori 
T olyt:;.1unid~i 
Vinct,1ozolir: 

Org1wo. stt!cstof/fosfor 

Azi n ~;~ ~· · 1W3 t :1yl 
E'. rcir 1«1·; -ettr. I 
Buproiezin 
Carbofenothion 
Chloorfe:nvlr. fos 
(,hlcorprof ari) 
Chloorpyripfos 

resultaat !mg/kg) 

< 0,01 
< 0,25 
< 0,05 
< 0,01 
< 0,05 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,1 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 

2, 56 "-<:--
< 0,08 
< 0,05 
< 0,02 
< 0,5 

< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,2 
< 0,05 

•~ri r11~:0ric111weg :: 
478:1 sr. IVlourdijf 

;,!; : D168•J ·2306(1 
li·I:! ()J681J· i'l:i01)1 

dankrnlat111: RABO rekenlngnummer: 17.20.25.176 EnviroLab is ingeschreven in her :noriilbr ei1ister 

Giro111111111111r RA!lu: 10.84.572 • B.T.W. nummer: NL 00.99.2H.J8.B.D1 voor laboratoria on du.- nr. L 123 
voor gebieden ;:o~ls !~ncer 

. , · 1:; •· •. ,,. h1(1" ~ .01 nf:!:, ;.viwaard e.1 uitgevoerd 0;"·0.•U•:~.:m1s1i9 on. 'J ''-!\:ern1gsyoorwaardt.m. omschrt.ivtH~ 'n de 
<., ""i . · • '" r.:.- • !v~r. b11 ii~ Kamer ••n ko1>ph3n~el 1111 F;H•"U~l!t! \111~~1~11!k Noord-8raben1t•i:•.lcr11um1nor&2. 55~. u1 ke!lning 
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~~~· · 6-.Env.irolab 

:•11"'1 1 · '" '"' 11 · 1h11 1 ·1111•s bv Mc:ml111k 

,1d• 1 · ~~:0~ic. 1·:it)fl ~: 
,, re ~ ~ c rv1or· rrJ:i l 

I" I (11680 230()[1 
i;n: 016811 /~ {)061 

Anelys~r~pport 

Stadsgewe.~;t 's Hertogenbosch 
t.a.v l.c;.v. mevrouw E. de Bekker 
Postbu:;; 3500 
520:::. DM ·3 HERTOGENBOSCH 

Moerdijk. 2 1 juni 1993 

Rapportnummer 
Proje.kt/lokatie 

1t 
R93/3993 
Contr. Champ. 

Aanvullend onderzoek (extern) 

lv1Cll 1 :: t·3rko : .:3 E11virolab: 3993-001 

•esultaat Cmg/kgl 

Demt-nton-:i-methyl 
Dia:··.ir.on 
Dic:hluorvos 
Ethic1n 
Fenchloorvu3 
i-:eni ffMio,-, 
Fent11i".>n 
Fosalon 
Heptenofo~• 
Malathion 
Metalaxyl 
Methamidofos 
Metidathion 
Mevinfos 
Parat hion·etllyl 
Parathion·mHthyl 
Pirimic:arb 
Pirimifos·eth 7! 
Pirimifos-m€1 ~hyl 
Pyra;rntos 
Sulfotep 
Tole Infos-methyl 
Triazofos 

Bankrel1111e· RABO rekeningnummer: 17.20.25. 176 

Gironumrner RABO: 10.84.572 • B.T.W. nummer; NL 00.99.211.31.8.01 

< 0,05 
< 0,05 
< 0,1 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,1 
< 0,05 
< 0,5 
< 0,1 
< 0,1 
< 0,1 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,1 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,1 
< 0,05 
< 0,05 
< 0,1 

.~1u11:1 ' 1._,.r · .1•:t1tfr1 t"orner. Mrnvaar~ en u1tu1voard o~~ : onkoon~lig on; " tuv•ltingsvoorwaarde •• 

En111rolab is ingesch1 even in hat srerlaL1r-::111s1er 
voor laboratoria ondo1 11; . L 123 

voor gebil!den zaa1s nader 
omschrovel! 111 ue 

f 111.:i1 r1L ·;." :s · ''JJl'~Ct•f ·4~v:?n hi ne Kamer •ion Kooph1'1tfiol ~·n F;,t. ,1 ~ eka1t W:·h•ull~k '.loord·arabanl 011tlt.>1 1n:1m111H 62. 5~'1 l'r~u1111111y 
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/Envirolab 

~~~/,=~=; =::::J 
. th'; ' :· ·wll .. t { • 1t.lrt1 .1 ·.JJ1ns hv Mo~rct1jk 

An~lyserapport 

Stadsgewe~. t 's Hertogenbosch 
t.a.v t.a.v. ·nevrouw E. de Bekker 
Poslbus 35t)0 
5203 OM :> HERTOGENBOSCH 

Moerdijk, 21 juni 1993 

Rar1portnun)mer 
PrQj e.,~ t/! oka 1 ie 

JI 
R93/3993 
Con tr. Chamr . 

.Aanvullend onderzoek (extern) 

Mo1:,terko,:te EnviroLab: 3993-001 

Mett11ocarb·"3ulfoxide 
• Methomyl 

Ox~n-:yl 
Pro.oi:1><.l!r 
Thio 'irnox 
Thic1fano:o:··!> ,J!for1 
Thiotanox-s11lfoxide 

Dithiocarbamaten 

Totaai CS2 
Ferbam 
Manam 
Man::oflli 
Man~ti 
MP.th:rnni 
·.-hira !I 
lirn!l) 
Zirarn 

Systemische Fungiciden 

BeMmyl+ C .1rbendazim+ Thiofanaat-rnethyl 
Thi<1hendazool 

resultaat lmg/kal 

< 0,015 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,1 
< 0,1 
<·0,1 

< 0,05 

0,23 
< 0,1 

N. B D1t ont1erzoek werd ultbesteed aan Laurense Milieulaboratorium. 

;:; .:f;1:s: Orin.1w~~9 :: 
rn::~: ~:c J\:;01:·1 d;11 

t•?~ n1sa1i :•:iofir 
ra~ ll168iJ-26061 

! .~ .. . . ....:r.-.---·- ---- -L .. ~· ··~-· ::___::-:::.:. .. -· _____ .. 
:[ dr. A.M. Gmtens 

-------~· 

mil ·r !.11ic• RAB!"! rokrningnummer: 17.20.25.Ht 

Hiro1111111111er RABO: 10.84.Sn • B.T.W. numrner: NL Oll.99.21138.8.111 

"' ,. ,.., ., .,,, ·''''' ' ·o·d'"' .1anvH rd en ul\gevoerd ;we1er1n~ o :nst 1~ u"t." 1 ~~M ri11y5vaarwurden . 

.. -·----· . .. 
Env:roLab is ingesch1 even in he! s!~:lal: : ~·J.SUH 

voor labor~toria ondtir nr L 123 
voor geb1ed~ 11 rn;;b 11a<lcr 

, .. ._.,... .. • ... ,.,," ~"'~'' ,, ., ,J~ Kamer van K oop~ac1l>I n f.,h:itkl'o w .. +l :1L. Noard · Br~b3nt 0110~1 nu1mn~r S2.554. 
01T1schwven 1n de 

erkenr.::-:9 

I -
I 
i . 
l .. 
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L.abor:~torium voor m!iiel..!1 voeding en industrie 
R~ppo~tn~••er1 ~3·0~·1SS ll1d11Jd• Z 
~utu• · 29/~6/9S 

o-tu• cntvan1•t~ Z2/04/9J 

.. ... . .. . , ... ............ . ..... -. . .. 

TRITIUM B.',,· 
Hoo96tra&1 46a 
561~ P~ Emdhovel"l 
Pr.,sttllJ~ 7548 
5601 JM Eil"df'\OVtf' 
T~:e•oor' 040 · ·~5·l5~'7 
~ax 040 • 45 ~6 ~S 

•• - • .. • • - ~ .... - • ' • ' ••• ~ •••• ' - • • • "' .. • • .. t .. ~ •••••••• - • • • .. • • • • f ........... ~ • • .. ••••• " - • 

Ht~$~~lo•~ben1eeft 

Alff•llCH 
le~•·KCI! 

1;8!11!111• l>lt:H 

Al er irr 
t; t : ~~ i ;': 

fr;dr ·,,, 

""t"·.'Jdri~ 

i r.;;dr tr· 

!l~·~t;i~hl ·>Cr 

.i~~t;eh u1ortpu Ide 

Al t•·E"dt>tulhn 
41i '001!'. 
4! 'l>Otr 

''·· ! i)I) J; 

' '". ~i)1' 
;:.>'DOI 

~" 1ooe 

c0.004 
cOj004 
<OjOO' 
<O I 00' 
c0,004 
<O, 004 
co, OO•. 
<0,\30• 
c0 1 tl04 
.c0,004 
"Cl. 004 

0.0011 
•O,OOt. 
c0.004 
c0.004 

'0,004 
cot ~04 
<0,004 

•11~1 0.1. 
•tlkt o.a. 
llt/kt D.t. 
•1/kl o.e. 
llt/11:1 0 •• • 
•lfkt 0.1. 
"'/kl D.I. 
•1/k1 D.S . 
lftt/kt D,I. 
•• , ... o.c. 
•tlllt 0.1. ... ,k. 0.1. 
••/let D,S. 
!If/kl O.t. 
•tlkl D,t, 
•tfkl D,I. 
•e/k11 o.a. 
119/kl 0.1. 

# • • , .. . ... <J ...................... ~-·>• .,,, ........... .. ............................ .. ..... . 

• • 1 • • . , .. • • - • • • • • • • • • • • • - • .. • ...... - '- ••••••• - " • - • 4 •• 

-- ... ~•111.: ·· · ····-·······~· - ··:-• ........... :l ........................................... .. ..... . 

so MO/leg D, •• ....... ·····- ......... ---- ,., ., ......... -- ................................ ..... .... .... .. . 
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· Laboratorlum voor mllieu, voeding en lndustrie TRITIUM B. V. 
lapPort~Ulllter: 93•06·202 tlactzf Id• z 
h U&lll 05/07/93 
O•Cu• ontVAl\l•tc 19/06/tJ 

••• w •••·-~·······-······· 

Wel"kt.a11• •tot 

"'10~Atra11t 4Stt 
!61 s FIR Eiricl".oven 
P01Ut)u$ 7540 
5S01 JM Elndl"IO\'et"! 
lolefoon 04C • 4546.i!7 
Fax 040 · 452605 

- · ·· ········-····················~·-·-···········-·-··················-·-··-···· 
lroo•prop)' l u t <O,OJ 
Chloot"tholon I l c1,s 
Olthtoflu•nfdt cC,JO 
11tollllr in co,as 
o I co fol •O.JO 
i~detulf1n·•ulfa1t <G.OS 
• ·El'ldOSU l fl~I c0,05 
, . £ndo&1.iL~1n co,as 
tind,. in c0,os 
Mephctl ~ 001· cO,OS 
Keptae~loor · tpoxfdt (0,05 
l pl"6d h!'l <0,60 
I. ll\dllf"I CQ,0$ 

e·KC" C0,G5 

--- .CCII 
c0,05 

Peftteehloora~tsol cO,H 
Vt'Oi;tll Gr•& 45 
'toc)'l'ldon co,45 
Utr•df'fofl co,So 
Tolyfluenld• ... o, 10 
Vfnehl6zol ine d,O 
· · · · ·~ - - ·-··········~·-·····-········~- -· · ·············-·-·······--·-·········· 

U,4 S 
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;3t.oc ·; gE:~1,;:·:1t 's-Hertogenbi.:.- :.,L:t: 
mev1 E. de Bekker 
Post:.:..JS ·:··iDC 
520: DM s-Hertogenbosch 

MOt?.I -: l .'.) ic . 09-07-]L)<'.,13 

Rapr,or::. nii ,,,me t• 

Pr,-:>je><c/ l.::1kat:ie 

. Monsterom;;chrijving: 

afv1~:· we.:' ··toeta 
J. EDE' :::vs 2/93-17 
2 EDB '.:VS 3/93-18 
J !~DB ~vs 4/93-19 
• n:o~ -:vs S/93-20 
' 5 l':OC :·:vs 5/93-21 

R~.3/44d7 

.; -.... 

\ ?. 
\\ \ \ \ 
-'I.,~ I· • 

. .,, · .. 

:Hl ! ·: s.Or /(•llW•' 

4782 SC ~.1rl~,r 

:i:·!. 016&0-23~ 
f3w· 01680 ·/f>( 

o6- •:J7··1993 ·~s.oo u 

Analvseres~~ltaten: 

1. 
Go f"\~0..l. ~_.,_ 2. 

Mon~;r P-rkc·oe :e;nviroLab 44.!P-001 

ctrog.::; stol: gehalte pro cent \ 12.4 

bi~ l ::gl':i: (~xtern onderzosl< 09··:'.17-199 

Env i i-c1Lab b. v. 

R11nk11·1 .111c : RASO rekcnlngniunmer: 17.20.25.176 

Gn1,>111.11•1nwt llAf:!l: 10.114.572 • B.T.W. nummer: Nl OO.!l!!.211 3lt I! nt 

, .. ., ... . 

2. 3. 4. ,. 
:;,. 

'3 4 \.-·- , 
v C:: 

4487-002 4487-003 4487-004 448"'-at:· 

18.9 13.8 17.3 ~'7 . 4 

09-07-199 09-07-199 09-07-199 09-C7-.l ' 

{ )\ 
/ 
0 

pagina 
E11v11ol.;ih is 1~1\ju~r:l.ieven 111 ilcl ~tudah1 '·' 'i''''' ' 

vol!• ll11Jo1111u11~ rinut•• 11: I · ~:. 
VOOf yeh1cdu11 ,,,;!i:' •:j1 I ~~ : 

oau11r.'ll (1vc;1 11 .Ii: 

.""I 
...... · 

l 
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Slc:KJ::-.qevv·•'' ;t 's Hertogenboscl1 
t.a .• . rnevr(!UW E. de Bekker 
Pomtws 3b00 

~ 52rn '.)M s HERTOGENBOSCH 

MOPf dijk O'.J jull 1993 

Rap11c-rtnun1mer 
BlmJnurnrr11 :r 
Pro 1~~.l(.t/lok;•·: 'ie 

R93/4487 
: 1/1 

Mcnstero;,1schrijving: 
afViJi 

1. F.DB CV.: .. 2103-17 
2 . EC'B c1.J::; 3193-18 
3 . :: ~::iB CV::: 4193-19 
4. ~DLi cv:_: 5193-20 
5 . [.:UB CV'. 6193-21 

Aan<nil:ve :-. ! d.d. : 06-07-1993 15:00 uur 

Analyseresultaten: 
1. 

Mon~terkocle Envirolab 4487-001 

Organocliloorverbindingen 
Broompropvlaat mg/kg < 0,01 
•:l"d ·JGrtna!r• r di mg/kg < 0,25 
Dicr1lci!! uc-.rr je mg/kg < 0,05 
Di1:V J;i!1 mg/kg < 0,01 
Dic :i i°Oi mg/kg < 0,05 
E nGc• :>:_i!f an-.. :;ulfaat mg/kg < 0.01 
(l-En r. ~rl'">u :t :- n mg/kg < 0.01 
~-E nm1sulf c•1 mg/kg < 0,01 
Encr1n mg/kg < 0,01 
Hept;,ichloor mg/kg < 0,01 
Hep 1 ;.~ c tiioo1-epoxide mg/kg < 0,01 
lpron•r•n mg/kg < 0,1 
LirirJ .·un mg/kg < 0,01 
c1-H f H mg/kg < 0,01 
µ-HCH mg/kg < 0,01 
Pen! dd1loo1 .mi sol mg/kg < 0,01 
f)roc~11oraz mg/kg 0,40 
Pror '1'!ll1don mg/kg < 0,08 
Te trc:rrHon mg/kg .< 0,05 
Tolyll •mnicfo mg/kg < 0,02 
Vinct·iJo7olin mg/kg < 0,5 

2. 3. 

4487-002 4487-003 

< 0,01 < 0,01 
< 0,25 < 0.25 
< 0,05 < 0,05 
< 0,01 < 0,01 
< 0,05 < 0,05 
< 0,01 < 0,01 
<. 0,01 < 0,01 
< 0,01 < 0,01 
< 0,01 < 0,01 
< 0,01 < 0,01 
< 0.0·1 < 0,0·1 
< 0,1 < 0,1 
< 0,01 < 0,01 
< 0,01 < 0,01 
< 0,01 < 0,01 
< 0,01 < 0,01 

8,22 9,82 
< 0,08 < 0,08 
< 0,05 < 0,05 
< 0,02 < 0,02 
< 0,5 < 0,5 

;icJres:Oriu11wc9 :~ I 
11182 SC Moerdijk 

tel: 016f!0-2306'.I 
fdJI.: 01680·26061 

4 . 5 . 

4487-004 4487-005 

< 0,01 < 0.0 ·1 
< 0,25 < 0,25 
<. 0, 05 < O,Q!;; 

< 0,01 < o.o·: 
< 0,05 < 0,0 1~ 

< 0.01 < 0.0·1 
< 0,01 < 0,0 I 
< 0.0·1 < 0,0 I 
< 0,01 < 0,0·1 
< 0,01 < 0,01 
< 0.0-1 < 0,0 ': 
< 0,1 < 0, 1 

< 0,01 < o,o·: 
< 0,01 < o.o·. 
< 0,01 < o.o·, 
< 0,01 < o.o·· 
21,03 < 0, 1 

< 0,08 < 0,08 
< 0,05 < O,Ob 
< 0,02 < 0,0:? 
< 0,5 < 0,5 

N.B Dit orv ierzoek werd uitbestAed aan. Laurense Milieulaboratorium. 

L~ Lnv;r~:,_,,b b.v. 

{-- c:_-:.... . .;· .L :.~ ..=.:;.. ·=-======:::=::= - ---- ·- ··---~ .. -. .. _.: "cfr : ,; .. ~1~(j·,:~~n·') 

f ' 
' ' L_. ll ;rnkrid .111,,, HA~; u rekuningnummer: 17.20.25.176 

1,u.,1111•t:1111" RAf!ll : 10-114.572 • B.T.W. numnier: NL00.99.211 lR.B.01 
.,, , •• ,,, .. i ·.wll•·• : .1~1nvum1t tm 111tuuvo1~1t.J t1\1 1 .:1cc11~· , 1 111~hy u1 / ll : 1n•t.•1111\'~vuurwatudu11 

Env1rnl.al11s •11yuschrc11e11 irl hel ~t11rl"IH~gis1u1 
vum iaoora1ori~ 011l!1•1 111 L 173 

vuor gobieden iulll~ nntl1H 
011\SCllfCVllll 111 <IC 

··1•" •· ·1 " 1 1or · h ~ t; ;u111H 111m tc 111.m1111 mh1• •m I ,;•11 a ' l w 1 \'~·.~ 0· 11 \· ,1•: Nootd Oraluun 11tHfu1 11rn,, 1111·1 (;/ !1~r1 

l,1 
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Analyserapport Envirolab 
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adres:Orionweg 3 
4782 SC Moerdijk 

tel: 01680-23060 
fax: 01680-26061 

Anailyser81pport 

WK milieuadviezen Drunen b.v. 
Vivaldistraat 6 
5144 XL WAALWIJK 

Moerdijk, 

Rapportnummer 
Projekt/lokatie 
Monsteromschrijving: 

1 div. vast 
2 div. vast 
3 div. vast 

Aangeleverd 

Analyseresultaten: 

15-02-1994 

R940681 
Champignons 035-1992 

Natte champignonvoetjes 
Gedroogde ch.voetjes 
Gedroogde ch.voetjes 

25-01-1994 15.00 u 

1. ., ., . 

Monsterkode EnviroLab 940681-001 940681-002 940681-003 

droge stof gehalte 
organ stof gehalte 

korrelgrootte, natte 
fraktie > 4000 um 
fraktie 2000-4000 um 
fraktie 1000-2000 um 
fraktie 500-1000 um 
fraktie 250-500 um 
fraktie 125-250 um 
fraktie 63-125 um 
fraktie 0-63 um 

bijlagen 

pro cent 
procent 

zeving 
pro cent 
procent 
procent 
procent 
procent 
procent 
pro cent 
procent 

% 8.2 
%" 79.8 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
%' 

99.0 
68.2 

44.3 
26.5 

5.3 
1.5 
1.1 
2 . 2 
1.1 

17.8 

98.7 

34.9 
19.3 
13.7 
7.9 
3.2 
1.8 
1.3 

17.9 

Extern onderzoek 15-02-1994 10-02-1994 10-02-1994 

Bankrelatie: RABO rekeningnummer: 17.20.25.176 

Gironummer RABO: 10.84.572 • B.T.W. nummer: NL 00.99.211.38.8.01 

Al onze opdrachten warden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig onze leveringsvoorwaarden. 

pagina 1 I 2 

Envirolab is ingeschreven in het sterlabregister 
voor laboratoria onder nr. L 123 

voor gebieden zoals nader 
omschreven in de 

Envirolab is inoeschreven hii de Kamer van Konohandel en Fabriekpn WP~temk Nonrrl-Brab~nt nnrior " ""'"'orf>? ~"" 
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An6llyser61ppor1t 

WK milieuadviezen Drunen b.v. 
Vivaldistraat 6 
5144 XL WAALWIJK 

Moerdijk, 15-02-1994 

Rapportnummer 
Projekt/lokatie 
Monsteromschrijving: 

Aangeleverd 

Ana lyseresu ltaten: 

R940681 
Champignons 035-1992 

25-01-1994 15.00 u 

Voor analysemethoden en bepalingsgrenzen wordt verwezen naar de 
informatiegids van EnviroLab. 

adres:Orionweg 3 
4782 SC Moerdijk 

te I: O 1680-23060 
fax: 01680-26061 

f'1 EnviroLab b.v. 

L 9 AA:'"-. - - ---
["" dr. A.M. Grotens 

Q . 
' . 

I?. 
[j 

D 
. 
. 
. 

[ 

Bankrelatie: RABO rekeningnummer: 17.20.25.176 

Gironummer RABO: 10.84.572 • B.T.W. nummer: NL 00.99.211.38.B.01 

Al onze opdrachten warden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig onze leveringsvoorwaarden. 

pagina 2 I 2 

Envirolab is ingeschreven in het sterlabregister 
voor laboratoria onder nr. L 123 

voor gebieden zeals nader 
omschreven in de 

GUALIFIED 

Envirolab is inaeschreven bii de Kamer van Koaohandel en Fabrieken Westeliik Noord-Brabant ~"""' n11mm•r R2 ~~~ 
fl 
RV ~T<RI OR ~rk1mnino 
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adres:Orionweg 3 
4782 SC Moerdijk 

tel: 01680-23060 
fax: 01680-26061 

Anf8llyserf8Jpport 

WK milieuadviezen Drunen b.v. 
t .a.v . de heer 0. Bakker 
Vivaldistraat 6 
5144 XL WAALWIJK 

Moerdijk, 15 februari 1994 

Rapportnummer 
Projekt/lokatie 

Monsteromschrijving: 
1. div. vast 
2. div. vast 
3. div. vast 

Monsterkode EnviroLab 

Organochlootverbindingen 
Broompropylaat 
Chloorthalonil 
Dichlofluanide 
Dieldrin 
Dicofol 
Endosulfan-sulfaat 
a-Endosulfan 
P-Endosulfan 
Endrin 
Heptachloor 
Heptachloor-epoxide 
lprodion 
Lindaan 
a-HCH 
P-HCH 
Pentachlooranisol 
Prochloraz 
Procymidon 
Tetradifon 
Tolytluanide 
Vinchlozolin 

: R940681 
: champignons 035-1992 

natte champignonvoetjes 
gedroogde champignonvoetjes 
gedroogde champignonvoetjes 

940681-001 

< 0,01 
< d,10 
< 0,05 
< 0,01 
< 0,05 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 
< 0.03 
< 0,03 
< 0, 10 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 
< 0,01 

7,00 
< 0,08 
< 0,05 
< 0,02 
< 0,10 

940681-002 

< 0,02 
< 0;20 
< 0,10 
< 0,02 
< 0, 10 
< 0,02 
< 0,02 
< 0,02 
< 0,02 
< 0,06 
< 0,06 
< 0,20 
< 0,02 
< 0,02 
< 0,02 
< 0,02 

0,85 
< 0, 16 
< 0, 10 
< 0,04 
< 0,20 

940681-003 

< 0,06 
'< 0,60 
< 0,30 
< 0,06 
< 0,30 
< 0,06 
< 0,06 
< 0,06 
< 0,06 
< 0, 18 
< 0,18 
< 0,60 
< 0,06 
< 0,06 
< 0,06 
< 0,06 

7.37 
< 0.48 
< 0,30 
< 0,12 
< 0,60 

Dit onderzoek werd uitbesteed aan Laurense Milieu-Laboratorium. 

EnviroLab b.v. 

Bankrelatie: RABO rekeningnummer.17.20.25.176 

Gironummer RABO: 10.84.572 • B.T.W. nummer: NL 00.99.211.38.B.01 

Al onze opdrachten warden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig onze leveringsvoorwaarden. 

Envirolab is ingeschreven in het sterlabregister 
voor laboratoria onder nr. L 123 

voor gebieden zoals nader 
omschreven in de 

FnvirnLah i< innP<ehrP.ven hii dP Kamer van Koonhandpl en Fahri•ken Westeliik Noord -Brabant nnrlor ""mmpr fi? ~"4 Prif Pnn inn 
I 
DY <:"T~QI AD 



Bijlage 2g 
Analyserapport Envirolab 

11-03-94 
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adres:Orionweg 3 
4782 SC Moerdijk 

tel: 01680-23060 
fax: 01680-26061 
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I WK milieuadviezen Drunen b.v . 
dhr. O. Bakker 
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Moerdijk, 11-03-1994 

Rapportnummer 
Projekt/lokatie 
M onsteromsch rijvin g: 

1 vuil 
2 vuil 
3 vuil 
4 vuil 
5 vuil 

· Aangeleverd 

Analyseresultaten: 

Monsterkode EnviroLab 

droge stof gehalte 
organ stof gehalte 

korrelgrootte, droge 
frakt > 4000 um 
frakt 2000-4000 um 
frakt 1000-2000 um 
frakt 500-1000 um 
frakt 250-500 um 
frakt 125-250 um 
frakt 63-125 um 
frakt < 63 um 

bijlagen 
Extern onderzoek 

R94J.490 
CRV 035-1992 

1 nat 
2 nat 
3 nat 
4 nat 
1 droog/grof 

28-02-1994 10.00 u 

1. 

941490-001 

procent % 8.7 
procent ~ . 80 .8 

zeving 
procent % 
procent % 
procent %' 
pro cent % 
procent ~ . 
pro cent % 
procent % 
procent % 

09-03-1994 

Bankrelatie: RABO rekeningnummer: 17.2025.176 

Gironummer RABO: 10.84.572 • B.T.W. nummer. NL 00.99.211.38.8.01 

2. 3. 4. 5. 

941490-002 941490-003 941490-004 941490-005 

8.4 8 . 9 9.0 91.5 
83 . 6 78 . 6 79.3 69 . 8 

<0.5 
81.2 
10 . l 
3.5 
1. 9 
1.1 
0.8 
1.4 

09-03-1994 09-03-1994 09-03-1994 09-03-1994 

pagina 1 I 3 

voor laboratoria onder nr. L 123 ~ ~ 

Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig onze leveringsvoorwaerden. 

'"''"''' ,, '"'"'''"'" '" '" '"'''""''"" ti 
voor gebieden zoals nader ~· @) 

omschreven in de - -
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WK milieuadviezen 
dhr. O. Bakker 
Vivaldistraat 6 
5144 XL WAALWIJK 

Moerdijk, 11-03-1994 

Rapportnummer 
Projekt/lokatie 

6 vuil 
7 vuil 

~ns~Pmschrijving: 
9 VUl.l 

10 vuil 

Aangeleverd 

Monsterkode EnviroLab 

Analyseresultaten: 

droge stof gehalte 
organ stof gehalte 

korrelgrootte, droge 
frakt > 4000 um 
frakt 2000-4000 um 
frakt 1000-2000 um 
frakt 500-1000 um 
:rakt 250-500 um 
frakt 125-250 um 
frakt 63-125 um 
frakt < 63 um 

bijlagen 

R941490 
CRV 035-1992 

2 droog/grof 
3 droog/grof 
4 droog/grof 
l droog/fijn 
2 droog/fijn 

28-02-1994 10.00 u 

6. 

941490-006 

procent % 85.5 
pro cent % 72.6 

zeving 
procent 9,-

0 <0.5 
procent % 75 . 9 
procent % 11.2 
procent % 6.4 
procent % 3.3 
procent 9,-

0 1. 7 
pro cent % 0.7 
pro cent % o.s 

7. 8. 

941490-007 941490-008 

90.7 87.8 
70.8 79.0 

<0.5 <0.5 
77.1 85.5 
11.2 7.0 

6.1 2.8 
2.6 1.8 
1.2 1.1 
0.7 0.7 
1. c 1.2 

adres:Orionweg 3 
4782 SC Moerdijk 

tel: 01680-23060 
fax: 01680-26061 

9. 10. 

941490-009 941490-010 

92.9 88.0 
67.8 62.6 

Extern onderzoek 09-03-1994 09-03-1994 09-03-1994 09-03-1994 09-03-1994 

pagina 2 I 3 

Bankrelatie: RABO rekeningnummer: 17.20.25.176 

Gironummer RABO: 10.84.572 • B.T.W. nummer: NL 00.99.211.38.B.01 

Al onze opdrachten warden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig onze leveringsvoorwaarden. 

Envirolab is ingeschreven in het sterlabregister 
voor laboratoria onder nr. L 123 

voor gebieden zoals nader 
omschreven in de 

Envirolab is inoe!'rh,.Pven bii rlo K:tmor v~ n Konnhanrlel Pn FahrielcPn Wo~tq/iik N('lorrl.fh~h~nt nnrit>r n 11mmor f;'.? !=i~ Prl<Pnninn 
I 
RV ~TCRI ti P 
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WK milieuadviezen Drunen b.v. 
dhr. 0. Bakker 
Vivaldistraat 6 
5144 XL WAALWIJK 

Moerdijk, 11-03-1994 

Rapportnummer R941490 
Projekt/lokatie CRV 035-1992 
Monsteromschrijving: 

11 vuil 
12 vuil 

3 droog/f ijn 
4 droog/f ijn 

Aangeleverd 28-02-1994 10.00 u 

' 
Analyseresultaten: 

Monsterkode EnviroLab 

droge stof gehalte 
organ stof gehalte 

bijlagen 
Extern onderzoek 

procent %' 
procent %' 

11. 12. 

941490-011 941490-012 

89.5 91.6 
62 . 0 72 . 4 

09-03-1994 09-03-1994 

Voor analysemethoden en bepalingsgrenzen wordt verwezen naar de 
informatiegids van EnviroLab. 

adres:Orionweg 3 
4782 SC Moerdijk 

te I: 01680-23060 
fax: 01680-26061 

r EnviroLab b.v. 
w ~ £=-___ _ 
1:~A.M. Grotens 

[ 

[ 

[ 
Bankrelatie: RABD rekeningnummer: 17.20.25.176 

Gironummer RABD: 10.84.572 • B.T.W. nummer: NL 00.99.211.38.B.01 
Al onze opdrachten worden aanvaard en u1tgevoerd overeenkomstig onze leveringsvoorwaarden. 

pagina 3 I 3 

,,,;,,Lob ;, ;"''""""" ;, "" '""''"';~" rm voor laboratoria onder nr. L 123 
voor gebieden zoals nader 

nme:rhrouon in rlo -
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WK Milieuadviezen Drunen b.v. 
dhr. 0. Bakker 
Vivaldistraat 6 
5144 XL Waalwijk 

Moerdijk, 11 maart 1994 

Rapportnummer 
Bladnummer 
Projekt/lokatre 

: R941490 
: 1/4 
: CRV 035-1992 

M onstero mschrijvin g: 
div. vast 
1. 1 nat 
2. 2 nat 
3. 3 nat 
4. 4 nat 
5. 1 droog/grof 

Aangeleverd d.d. 24-02-1994 

Ana lyseresu ltaten: 
1. 2. 3. 

adres:Orionweg 3 
4782 SC Moerdijk 

te I: 01680-23060 
fax: 01680-26061 

4. 5. 

Monsterkode Envirolab 941490-001 94 1490-002 94 1490-003 94 1490-004 941490-005 

Organochloorverbindingen 
Broompropylaat 
Chloorthalonil 
Diclofluanide 
Dieldrin 
Dicofol 
Endosulfan-sulfaat 
n-Endosulfan 
~-Endosulfan 
Endrin 
Heptachloor 
Heptachloor-epoxide 
lprodion 
Lindaan 
n-HCH 
~-HCH 
Pentachlooranisol 
Prochloraz 
Prooymidon 
Tetradifon 
Tolyfluanide 
Vinchlozoline 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

Bankrelatie: RABO rekeningnummer: 17.20.25.176 

Gironummer RABO: 10.84.572 • B.T.W. nummer: NL 00.99.211.38.B.01 

<0 .02 
<0 .20 
<0 .10 
<0.02 
<0.10 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.06 
<0.06 
<0.20 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 

8.10 
<0.16 
<0.10 
<0.04 
<0.20 

Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig onze leveringsvoorwaarden. 

<0.02 <0.02 <0.02 
<0.20 <0.20 <0.20 
<0.10 <0.10 <0.10 
<0.02 <0.02 <0 .02 
<0. 10 <0. 10 <0. 10 
<0.02 <0.02 <0.02 
<0.02 <0.02 <0.02 
<0.02 <0.02 <0.02 
<0.02 <0.02 <0.02 
<0.06 <0.06 <0.06 
<0.06 <0.06 <0.06 
<0.20 <0.20 <0.20 
<0.02 <0.02 <0 .02 
<0.02 <0.02 <0 .02 
<0.02 <0.02 <0 .02 
<0.02 <0.02 <0.02 

5. 13 2. 18 2.67 
<0.16 <0.16 <0.16 
<0. 10 <0.10 <0.10 
<0.04 <0.04 <0.04 
<0.20 <0.20 <0.20 

Envirelab is ingeschreven in het sterlabregister 
veer laborateria ender nr. L 123 

veer gebieden zeals nader 
emschreven in de 

Pri.-orininn 

<0.02 
<0.20 
<0.10 
<0.02 
<0.10 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.06 
<0.06 
<0.20 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
48.40 
<0.16 
<0.10 
<0.04 
<0.20 
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WK Milieuadviezen Drunen b.v. 
dhr. 0. Bakker 
Vivaldistraat 6 
5144 XL Waalwijk 

Moerdijk, 11 maart 1994 

Rapportnummer 
Bladnummer 
Projekt/lokatie 

: R941490 
: 2/4 
: CRV 035-1992 

Monsteromschrijving: 
div. vast 

6. 2 droog/grof 
7. 3 droog/grof 
8. 4 droog/grof 
9. 1 fijn 

10. 2 fijn 

Aangeleverd d.d. : 24-02-1994 

Analyseresu ltaten: 
6. 7. 8. 

adres:Orionweg 3 
4782 SC Moerdijk 

tel: 01680-23060 
fax: 01680-26061 

9. l 0. 

Monsterkode Envirolab 941490-006 941490-007 941490-008 941490-009 941490-010 

Organochloorverbindingen 
Broompropylaat 
Chloorthatonil 
Diclofluanide 
Dieldrin 
Dicofol 
Endosulfan-sulfaat 
cx-Endosulfan 
P-Endosulfan 
Endrin 
Heptachloor 
Heptachloor-epcxide 
lprodion 
Lindaan 
cx-HCH 
~-HCH 
Pentachlooranisol 
Prochloraz 
Prooymidon 
Tetradifon 
T olyf luanide 
Vinchlozoline 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

Bankrelatie: RABO rekeningnummer: 17.20.25.176 

Gironummer RABO: 10.84.572 • B.T.W. nummer: NL 00.99.211.38.B.01 

<0.02 
<0 .20 
<0.10 
<0.02 
<0.10 
<0 .02 
<0.02 
<0 .02 
<0.02 
<0.06 
<0.06 
<0.20 
<0.02 
<0.02 
<0 .02 
<0.02 
34.90 
<0.16 
<0.10 
<0 .04 
<0.20 

Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig onze leveringsvoorwaarden. 

<0.02 <0.02 <0.02 
<0.20 <0.20 <0.20 
<0.10 <0.10 <0.10 
<0 .02 <0.02 <0.02 
<0.10 <0.10 <0.10 
<0 .02 <0.02 <0.02 
<0.02 <0.02 <0.02 
<:0.02 <0.02 <0 .02 
<0.02 <0.02 <0.02 
<0.06 <0.06 <0.06 
<0.06 <0 .06 <0.06 
<0.20 <0.20 <0.20 
<0 .02 <0.02 <0.02 
<0.02 <0.02 <0.02 
<0.02 <0.02 <0 .02 
<0 .02 <0.02 <0.02 
43.60 43 .70 60 .30 
<0 .16 <0.16 <0 .16 
<0.10 <0.10 <0.10 
<0 .04 <0 .04 <0.04 
<0 .20 <0.20 <0.20 

Envirolab is ingeschreven in het sterlabregister 
voor laboratoria onder nr. L 123 

voor gebieden zoals nader 

Envirolab is ingeschreven bii de Kamer van Koophandel en Fabrieken Westelijk Noord·Brabant ender nummer 62.554 
omschreven in de 

erk11nninn 

<0.02 
<0.20 
<0.10 
<0.02 
<0.10 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.06 
<0.06 
<::0.20 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
64.10 

.<'.0.16 
<0.10 
<0.04 
<0.20 
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WK Milieuadviezen Drunen b.v. 
dhr. 0 . Bakker 
Vivaldistraat 6 
5144 XL Waalwijk 

Moerdijk, 11 maart 1994 

Rapportnummer 
Bladnummer 
Projekt/lokatie 

: R941490 
: 3/4 
: CRV 035-1992 

Monsteromschrijving: 
div. vast 
11 . 3 fijn 
12. 4 fijn 

Aangeleverd d.d. 24-02-1994 

Analyseresultaten: 
11 . 12. 

adres:Orionweg 3 
4782 SC Moerdijk 

tel: 01680-23060 
fax: 01680-26061 

Monsterkode EnviroLab 941490-011 941490-012 

Organochloorverbindingen 
Broompropylaat mg/kg <0 .02 
Chloorthalonil mg/kg <0 .20 
Diclofluanide mg/kg <0 .10 
Dieldrin mg/kg <0.02 
Dicofol mg/kg <0.10 
Endosulfan-sulfaat mg/kg <0 .02 
n-Endosulfan mg/kg <0 .02 
~-Endosulfan mg/kg <0 .02 
Endrin mg/kg <0.02 
Heptachloor mg/kg <0 .06 
Heptachloor-epoxide mg/kg <0 .06 
lprodion mg/kg <0.20 
Lindaan mg/kg <0 .02 
a-HCH mg/kg <0.02 
P-HCH mg/kg <0 .02 
Pentachlooranisol mg/kg <0 .02 
Prochloraz mg/kg 49.60 
Prooymidon mg/kg <0.16 
Tetradifon mg/kg <0.10 
Tolyfluanide mg/kg <0.04 
Vinchlozoline mg/kg <0.20 

Bankrelatie: RABO rekeningnummer: 1720.25.176 

Gironummer RABO: 10.84.572 • B.T.W. nummer: NL 00.99211.38.B.01 

Al onze opdrachten warden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig onze leveringsvoorwaarden. 

<0.02 
<0.20 
<0.10 
<0 .02 
<0 .10 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0 .02 
<0 .06 
<0.06 
<0.20 
<0.02 
<0.02 
<0.02 
<0 .02 
52.30 
<0 .16 
<0.10 
<0 .04 
<0 .20 

Envirolab is ingeschreven in het sterlabregister 
voor laboratoria onder nr. L 123 

voor gebieden zoals nader 

Envirnlab is inoeschreven bii de Kamer van Kooohandel en Fabrieken Westeliik Noord·Brabant ender nummer 62 ~'i4 
omschreven in de 

erkennino I RV ~TFRI AR 
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WK Milieuadviezen Drunen b.v. 
dhr. 0. Bakker 
Vivaldistraat 6 
5144 XL Waalwijk 

Moerdijk, 11 maart 1994 

Rapportnummer 
Bladnummer 
Projekt/lokatie 

: R941490 
: 4/4 
: CRV 035-1992 

Monsteromschrijving: 

Aangeleverd d.d. 24-02-1994 

Analyseresultaten: 

Dit onderzoek werd uitbesteed aan Laurense Milieu-Laboratorium . 

Envirolab b.v. 

adres:Orionweg 3 
4782 SC Moerdijk 

tel: 01680-23060 
fax: 01680-26061 

[ 6-£- ---c ~---G...'.::::ro~te_n_s ____________________ ~ 

·[ 

[ 

G 
[ 

r: 
L..: 

r: 
L 

Bankrelatie: RABO rekeningnummer: 172025.176 

Gironummer RABO: 10.84.572 • B.T.W. nummer: NL 00.99211.38.B.01 

Al onze opdrachten warden aanveerd en uitgevoerd overeenkomstig onze leveringsvoorweerden. 

Envirolab is ingeschreven in het sterlabregister 
veer laberateria ender nr. L 123 

veer gebieden zeals nader 
emschreven in de 

l=nvirnl ::ih ic:: innP~l"'lil"D\1Pn hii rtP K;:impr v::in I( nnnh~nrl a l on r:!lhriD\.on \A./oc:-talii\. Nnnrrl. Rr::ih!l"' nr,,,." ..... 11mm1:1r ~'> C::"A ,., ... 1,,,., ...... ; ... ,. 



Bijlage 2h 
Getalgegevens inventarisatieronde 

provincie Gelderland, Juli '94 



TABEL 1 

1. 2. 
Nr # celle'! 

1 5 

2 14 

3 4 

4 3 

5 14 

6 a. 

7 6 

8 6 

9 · 4 

10 7 

11 5 

12 6 

13 4 

14 8 

l5 ? 

16 9 

17 4 

18 6 

19 3 

~ 
( 

5 

~1 
( 

---l i---· --: 

! 

Overzicht resultaten inventarisatieronde bij 10 % van de charnpignontelers in Gelder
land (april '94) 

3. 4. 5. 6, cha111>voetjes sl ib champost 
m1 celop· onder-/ovr.rdruk gebruik Prochloraz 
pervlakte Proch!oraz (mg/kg«(~ 7. 8. 9. 10. '11. 12. 

(m3/wk) afgevoerd <m"/rmd) afgevoerd (ton/wk) af gevoerd 
met/door· met/door/· met/door-
/naar naar /naar 

775 + ja 77 . ? ch ? ch 15 Looij. 

2650 + + ja 60 ? ch 2 ch 30 Ket. 

600 + nee 3,2 7 el ? ch 15 el 

540 + ja 5,8 ? VR. 0,5 el 16 Her . 

2900 + nee 26,4 6 el 5 el 50 Haas . 

1348 CZ)+ (6)+ ja 145 4_ Ket. 0,5 deH/Her. 12 Versch . 

1440 + nee 4,2 2,5 VR. 1, 5 Verh/Br. 1 Looij . 

1080 + ja 100 2 ch . . 15 Her. 

640 + Ja 0,45 7 ch 0,5 el 5 Her. 

7. + nee 0,8 2 VR. ? ? 10 Versch. 

750 + ja 84 10 VR. 1 deH. 6 Her. 

1440 + nee 6,5 2 VR. - . 15 Looij. 

610 + nee 0,45 1 VR. 1 el 5 Haas . 

1400 + ja 0,45 3 VR . 1 deH. 12 Haas. 

? ? 7 7,9 7 7 1 1 ? ? 

1700 + ja 50 3 Jan. 1(m3/j )1 el 15 Emons 

884 + nee 7,3 0, 1 ch 6 el 2,5 Haas. 

1176 + nee 0 5 VR. - - 12 5 Haas. 

450 + nee 0 o, 1 el 1 ? 3 Haas . 

,.. . - ---, 
+ _; 

-, - ·J 
I • 



1. 2. 3. 
Nr # eel ten m1 celop· 

pervlakte 

. 

20 5 800 

21 9 2250 

22 l 480 

23 15 6300 

24 ? 1 

25 ? ? 

26 6 1080 

27 6 1160 

28 8 1440 

29 6 1200 

30 5 900 

31 7 1330 

32 4 800 

33 8 1600 

34 4 7 

35 16 3520 

Verklaring afkortlngen: 
niet van toepassing 

1 onbekend 
Br. 
ch 
el 
deH. 
Haas. 

Broer 
chaq><>st 
eigen land 
de Haas 
Haasnoot 

4. 5. 
onder·/overdruk gebruik 

Prochloraz 

(, )+ (4)+ nee 

+ nee 

+ ja 

+ nee 

1 1 

7 7 

+ ja 

+ 7 

(3)+ (5)+ ja 

Jan. 
de J. 
Ket. 
Looij. 
Spit. 
Verh. 
Versch. 

+ 7 

+ 7 

+ 1 

+ nee 

+ nee 

+ nee 

+ nee 

Janssen 
de Jongh 
Ketelaars 
Looijengoed 
Spitman 
Verhoeven 
Verschoor 

6. 
Prochloraz 
(mg/kga:J~ 

3,4 

0 

0 

0,35 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2,4 

0 

0 

0 

0 

II 
l. • 

6 

charrovoetjes 

7. 8. 
(m

3 /wk) afgevoerd 
met/door· 
/naar 

0,3 ch 

7,5 VR. 

1,5 VR. 

10 Ket. 

1 7 

7 ? 

3 VR . 

7 el 

1,5 VR . 

2 VR. 

1,5 VR. 

1 5 VR. 

1,5 VR. 

8 Spit. 

0,l el 

5 VR. 

9. 

rl 
I 

(m
3 /nnd) 

1 

2,5 

0,3 

? 

? 

? 

0,5 

2 

0,5 

l 0,3 

0,5 

1,3 

1,5 

8,5 

5 

4 

~. -· --, 
.t 

sl ib cha~ost 

10. 11. 12. 
afgevoerd (ton/wk) afgevoerd 
met/door/· met/door· 
naar /naar 

Her. 5 Ket. 

el 5 Haas. 

ch 2,5 Ruko 

el 80 Versch. 

? ? ? 

? ? ? 

el 22 Haas. 

el 14 Haas. 

el, 7 Versch . 

el 15 el 

el 15 Ket. 

el 10 Haas. 

el 5 Haas . 

el 17,5 de J. 

el 7 el 

el 35 Looij . 



Bijlage 2i 
Analyserapport Envirqlab 

20-09-94 



r~ WK milieuadviezen Drunen b.v. l -
t_ dhr. w. Krete 

De Elbe 26 c 5152 SJ DRUNEN 

[ : 
i 

r· 

L. 

Q 

Q 

[ 

,-'. 
L 

Moerdijk, 

Rapportnummer 
~ojekt/lokatie 

~-
(/ Monsteromschrijving: 

1 vuil 
2 vuil 
3 vuil 
4 vuil 
5 afvalwater 

ngeleverd 

20-09-1994 

R946578 
Droogproeven EMW 

Natte champignonvoetjes 
Droge voetjes 1 
Droge voetjes 5 
Droge voetjes 6 
Condenswater pr 1 

05-09-1994 10.00 u 

1. 

Analyserapport 

2. 3. 4. 5. 

r-:i 
L~ 

Monsterkode EnviroLab 946578-001 946578-002 946578-003 946578-004 946578-005 

p 
c 
r: 
lJ 

[ 

c 
r 
Ii 

[ 

[ 

[ 

! -

t • ,_ 

droge stof gehalte procent % 

chloorfenolen - grond 
2-chloorfenol ug/kg 
2,4-dichloorfenol ug/kg 
2,6-dichloorfenol ug/kg 
4-chl.-3-methylfenol ug/kg 
trichloorfenolen ug/kg 
tetrachloorfenolen ug/kg 
pentachloorf enolen .ug/kg 
totaal chloorf enolen ug/kg 

ad res: Orionweg 3 4782 SC Moerdijk 

telafoon: 01680-23060 •telefax: 01680-26061 

ds 
ds 
ds 
ds 
ds 
ds 
ds 
ds 

16 . 1 

<20 
<20 
<20 
<20 
<20 
<20 
<20 

<150 

Al onze opdrachten wordan aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig onze leveringsvoorwaardan. 

66.9 

<20 
<20 
<20 
<20 
290 
<20 
<20 
290 

Envirolab is inoeschreven bii de Kamer van Kooohandel en Fabrieken Westaliik Noord·Brabant onder nummer 62.554 

83.3 94.3 

<20 <20 
<20 <20 
<20 <:20 
<20 <20 
390 270 
<20 <20 
<20 <20 
390 270 

pagina 1 I I 

Envirolab is ingeschreven in het sterlabregister 
voor laboratoria ender nr. L 123 

voor gebieden zoals nader 
omschreven in de 

arl,e""''" .. 
I 
QVC!'T'CDI •D 



r---
1 

,-
1 
I -

WK milieuadviezen Drunen b.v. 
dhr. W. Krete 
De Elbe 26 

Analyserapport 

[ 5152 SJ DRUNEN 

i . 
( . 

,. 
I 
I.. 

[ 

[ 

r . 

, .. 
I 

I 

i ..c 

.. 

I 

Moerdijk, 

Rapportnummer 
J..ojekt/lokatie 

.V"-.. 
Vlonsteromschrijving: 

1 Vuil 
2 vuil 
3 vuil 
4 vuil 
5 afvalwater 

7geleverd 

~resultaten: 

20-09-1994 

R946578 
Droogproeven EMW 

Natte champignonvoetjes 
Droge voetjes 1 
Droge voetjes 5 
Droge voetjes 6 
Condenswater pr 1 

05-09-1994 10.00 u 

1. 2. 3. 4. 5. 

Monsterkode EnviroLab 946578-001 946578-002 946578-003 946578-004 946578-005 

chloorfenolen - grondwater 
2-chloorfenol ug/l 
2,4-dichloorfenol ug/l 
2,6-dichloorfenol ug/l 
4-chl. -3-methylfenol ug/l 
trichloorfenolen ug/l 
tetrachloorfenolen ug/l 
pentachloorfenolen ug/l 
totaal chloorfenolen ug/l 

zwevende stof mg/l 
czv mg/l 

stikstof Kjeldahl mg N/l 
chloride mg/l 

adres: Orionweg 3 4782 SC Moerdijk 

telefoon: 01680-23060 •telefax: 01680-26061 
Al onze opdrachtan warden aanvaard en uitgavoard ovaraankomstig onze leveringsvoorwaarden. 

<0.5 
<0.5 
<0.5 
<0.5 
5.6 

<0.5 
<0.5 
5.6 

6.0 
390 

96 
70 

pagina 2 I 7 

Envirolab is ingeschreven in het sterlabregister 
voor la boratoria onder nr. L 123 

voor gebieden zoals nader lj 
Envirolab is ingeschraven bij de Kamer van Koophandel an Fabrieken Westelijk Noord-Brabant onder nummer 62.554. 

omschreven in de 
erkenning BY STERLAB 
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WK milieuadviezen Drunen b . v. 
dhr. w. Krete 
De Elbe 26 
5152 SJ DRONEN 

Maerdijk, 20-09-1994 

R946578 
Droagpraeven EMW 

Rappartnummer 
~ajekt/lokatie 

[ ;fM~romschrijving: 
[ 

[ 

l vuil 
2 vuil 
3 vuil 
4 vuil 
5 afvalwater 

ng e leverd 

Natte champignanvoetjes 
Drage vaetjes l 
Drage vaetjes 5 
Drage vaetjes 6 
Candenswater pr l 

05 - 09-1994 10.00 u 

1. 

Analyserapport 

2. 3 . 4. 5. 

Monsterkade EnviraLab 946578-001 946578 - 002 946578-003 946578-004 946578-005 

1-:: 
L 

[ , 

D 
r: ~ 

! 
i 
:.._~"'-

uitbest. anderzaek bestrijdingsmiddelen 
prachlaraz ug/l 
prochloraz mg/kg 17 . 2 

adres: Drionweg 3 4782 SC Moerdijk 

telefoon: 01680·23060 •telefax: 01680·26061 
Al onze opdrachten word en aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig onze leveringsvoorwaarden. 

71 . 0 
1.3 

54.0 48.3 
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EO'irolab is ingoschceven in hetsteriab,,gist" !"~ 
voor laboratoria onder nr. L 123 fro....~ 

voor gebieden zoals nader ~ ~I 
omschreven in de 



r· . 

. . 
r- WK milieuadviezen Drunen b. v . 
L_ dhr. W. Krete 

De Elbe 26 
r·· 5152 SJ DRONEN 

[ 

c 
r~ 

[ 

[ 

[ 

[ 
r." 
L 

! . 

! 
L.. 

l 

Moerdijk, 20-09-1994 

Rapportnummer 
~ekt/lokatie 

'\llonsteromschrijving: 

6 afvalwater 
7 afvalwater 
8 afvalwater 
9 afvalwater 

7 nge l e verd 

~resultaten: 

Monsterkode EnviroLab 

R946578 
Droogproeven EMW 

~ondenswater pr 3 
Condenswater pr 4 
Condenswater pr 2 
Condenswater pr 6 

05-09-1994 10.00 u 

6 . 

946578-006 

chloorfenolen - grondwater 
2-chloorfenol ug/l 
2,4-dichloorfenol ug/l 
2,6-dichloorfenol ug/l 
4-chl.-3-methylfenol ug/l 
trichloorfenolen ug/l 
tetrachloorfenolen ug/l 
pentachloorfenolen ug/l 
totaal chloorfenolen ug/l 

zwevende st of mg/l 
czv mg/l 

stikstof Kjeldahl mg N/l 
chloride mg/l 

adres: Orionweg 3 4782 SC Moerdijk 

telefoon: 01680-23060 •telefax: 01680-26061 

<0.5 
<0.5 
<0.5 
<0.5 
15 
<0.5 
<0.5 
15 

7.0 
655 

300 
58 

.41 onze opdrachten warden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig onze leveringsvoorwaarden. 

Analyserapport 

7 . 8 . 9 . 

946578-007 946578-008 946578-009 

<0 . 5 
<0 . 5 
<0 . 5 
<0 . 5 
19 
<0 . 5 
<0 . 5 
19 

8.0 
695 

67 
53 

8 . 0 11 
559 848 

170 82 
62 44 
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Envirelab is ingeschreven in het sterlabregister 
veer laberateria ender nr. L 123 

veer gebieden zeals nader 

I .. Envirolab is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Westelijk Noord·Brabant ender nummer 62.554. 
emschreven in de 

erkenning 
ti 
BV STERLAB 
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WK milieuadviezen Drunen b.v. 
dhr . W. Krete 

r·· 
l .. 
. ,.-: 
(,.·, 

De Elbe 26 
5152 SJ DRUNEN 

Moerdijk, 

[ Rapportnummer 
.zojekt/lokatie 

[ ~romschrijving: 

[ 

[ 

[ 

6 afvalwater 
7 afvalwater 
8 afvalwater 
9 afvalwater 

in;eleverd 

resultaten: 

20-09-1994 

R946578 
Droogproeven EMW 

Condenswater pr 3 
Condenswater pr 4 
Condenswater pr 2 
Condenswater pr 6 

05-09-1994 10.00 u 

6. 

Analyserapport 

7. 8. 9. 

r 
L 

Monsterkode EnviroLab 946578-006 946578-007 946578-008 946578-009 

[ 

[ 
[~ 

[ 
I~ 
L 

[ 

~ • r 

L.: 

uitbest. onderzoek bestrijdingsmiddelen 
prochloraz ug/l 7.4 

adres: Orionweg 3 4782 SC Moerdijk 

telefoon: 01680-23060 •telefax: 01680-261161 
Al onze opdrachten worden aanvaard en ultgevoerd overeenkomstig ooze leveringsvoorwaarden. 

3.5 

pagina 5 I 7 

Envirolab is ingeschreven in het sterlabregister 
veer laberateria ender nr. L 123 

veer gebieden zeals nader 

Envirolab is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabriaken Wastelijk Noord-Brabant ender nummer 62.554. 
emschreven in de 

erkenning 
I 
BYSTERLAB 
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c 
[ 

[ 
f ~: 
• i . 
·~ 

l-.-

Analyserapport 

WK milieuadviezen Drunen b.v. 
dhr. W. Krete 
De Elbe 26 
5152 SJ DRUNEN 

Moerdijk, 

Rapportnummer 
~ojekt/lokatie 

~ . 

• ~romschrijving: 

Aangeleverd 

~resultaten: 
OPMERKINGEN : 

946578-001 
prochloraz 

946578-002 
prochloraz 

946578-003 

20-09-1994 

R946578 
Droogproeven EMW 

05-09-1994 10.00 u 

Deze analyses werden uitbesteed bij Laurense 
Milieulaboratorium in De Lier . 

Deze analyses werden uitbesteed bij Laurense 
Milieulaboratorium in De Lier. 

prochloraz Deze analyses werden uitbesteed bij Laurense 
Milieulpboratorium in De Lier. 

946578-004 
pr ochloraz Deze analyses werden uitbesteed bij Laurense 

Milieulaboratorium in De Lier. 

946578-005 
totaal chloorfenolen Verhoogde bepalingsgrens i.v.m. matrix. 
pr ochloraz Deze analyses werden uitbesteed bij Laurense 

Milieulaboratorium in De Lier. 

pagina 6 I 7 

adres: Orionweg 3 4782 SC Moerdijk 

teletoon: 01680-23060 •telefax: 01680-26061 
Al onze opdrachten warden aanvaerd en uitgevoerd overeenkomstig onze leveringsvoorwnrden. 

Envirolab is ingeschreven in het sterlabregister 
voor laboratoria ender nr. L 123 

voor gebieden zoals nader 

Envirolab is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Westelijk Noord-Br1b1nt onder nummer 62.554. 
omschreven in de 

erkennina 
ll 
BY STERLAB 
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WK milieuadviezen 
dhr. W. Krete 
De Elbe 26 
5152 SJ DRONEN 

Moerdijk, 

Rapportnummer 
iojekt/lokatie 

~romschrijving: 

Aangeleverd 

~resuttaten: 
OPMERKINGEN: 

946578-006 

Drunen b.v. 

20-09-1994 

R946578 
Droogproeven EMW 

05-09-1994 10.00 u 

totaal chloorfenolen Verhoogde bepalingsgrens i .v .m. matrix. 
prochloraz Deze analyses werden uitbesteed bij Laurense 

Milieulaboratorium in De Lier. 

946578-007 
t otaal chloorfenolen 
prochloraz 

Verhcogde bepalingsgrens iv.m. matrix. 
Deze analyses werden uitbesteed bij Laurense 
Milieulaboratorium in De Lier. 

Voor analysemethoden en bepalingsgrenzen wordt verwezen naar de 
informatiegids van EnviroLab. 

EnviroLab b .v. 
).. ·"""· -

Analyserapport 
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adres: Orionweg 3 4782 SC Moerdijk 

telefoon: D16BD·23060 •telefax: 01680-26061 
Al onze opdrachten worden aanvaard en u~gevoerd overeenkomstig onze leveringsvoorwnrden. 
"'-·- _: ___ 1_L. :_ ; ___ --L.--· ·-- L:: .,1_ u_ _ __ __ V---L--...i-1 -- c ... i.. .. :-L-- ~._, ___ 1::1. ••---.J n __ a., _ _.. --..i-- -··---- n"' .... .. 

Envirolab is ingeschreven in het sterlabregister 
voor laboratoria onder nr. L 123 

voor gebieden zoals nader 
omschreven in_ de 



Bijlage 2j 
Analyserapport Envirolab 

09-11-94 
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i· . . 
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WK milieuadviezen Drunen b.v. 
dhr. O. Bakker 
Pastoor Kuypersstraat 30 
5144 RJ WAALWIJK 

Moerdijk, 

Rapportnummer 
~jekt/lokat ie 

~romschrijving : 
l vuil 
2 vuil 
3 vuil 
4 afvalwater 
5 afvalwater 

~ngeleverd 

~resultaten: 

09-11-1994 

R947930 
Droogproeven EMW 

Natte champignonvoetjes l 
droge champignonvoetjes l 
droge champignonvoetjes 6 
startwater 
condenswater proef l 

21 - 10-1994 10.00 u 

l. 

Analyserapport 

2. 3. 4. 5. 

Monsterkode EnviroLab 947930-001 947930-002 947930-003 947930-004 947930-005 

dr oge stof gehalte procent %' 

chloorfenolen - grond 
2- chloorfenol ug/kg. ds 
2,4-dichloorfenol ug/kg ds 
2,6 -dichloorfenol ug/kg ds 
4 - chl.-3-methylfenol ug/kg ds 
trichloorf enolen ug/kg ds 
tetrachloorfenolen ug/kg ds 
pentachloorfenol ug/kg ds 
t otaal chloorf enolen ug/kg ds 

adres: Drionweg 3 4782 SC Moerdijk 

telefoon: 01680-23060 •telefax: 01680-26061 

14.8 

<200 
<200 
<200 
<200 
<200 
<200 
<200 

<1500 

Al onze opdrachten word en aanvaard en urtgevoerd overeenkomstig onze leveringsvoorwaarden. 

91.0 

<20 
<20 
<20 
<20 

53 
<20 
<20 

<150 

35.l 

<20 
<20 
<20 
<20 
680 
<20 
<20 
680 
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Envirolab is ingeschreven in het sterlabregister 
voor laboratoria onder nr. L 123 

voor gebieden zoals nader 

Envirolab is ingeschreven bir de Kamer van Koophandel en Fabriakan Wastelijk Noord-Brabant onder nummer 62.554. 
omschreven in de 

prlcPnninn 
I 
RV~T•AI AA 
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WK milieuadviezen Drunen b.v. 
dhr. 0. Bakker 
Pastoor Kuypersstraat 30 
5144 RJ WAALWIJK 

Moerdijk, 

Rapportnummer 
;:::...jekt/lokatie 

Qeromschrijviog: 

1 ,vuil 
2 vuil 
3 vuil 
4 afvalwater 
5 afvalwater 

'9'ngeleverd 

[~alyseresultaten: --

09-11-1994 

R947930 
Droogproeven EMW 

Natte champignonvoetjes 1 
droge champignonvoetjes 1 
droge champignonvoetjes 6 
startwater 
condenswater proef 1 

21-10-1994 10.00 u 

1. 2. 

Analyserapport 

3. 4. 5. 

Monsterkode EnviroLab 947930-001 947930-002 947930-003 947930-004 947930-005 

chloorfenolen - afvalwater 
2-chloorfenol mg/l 
2,4-dichloorfenol mg/l 
2,6-dichloorfenol mg/l 
4-cl-3-methylfenol mg/l 
trichloorfenolen mg/l 
tetrachloorfenolen mg/l 
pentachloorf enol mg/l 
totaal chloorfenolen mg/l 

zwevende stof 
czv 

stikstof Kjeldahl 

mg/1 
mg/l 

mg N/l 

adres: Orionweg 3 4782 SC Moerdijk 

telefoon: 01680·23060 •telefax: 01680·26061 
Al onze opdrachten word en aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig onze leveringsvoorwaarden. 

<10 

1.5 

<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.1 
<0.7 

9.0 
78 

9.0 

pagina 2 I 8 

Envirolab is ingeschreven in het sterlabregister 
voor laboratoria onder nr. L 123 

voor gebieden zoals nader 

Envirolab is ingeschreven biJ de Kamer van Koophandel en Fabrieken Westelijk Noord-Brabant ender nummer 62.554. 
omschreven in de 

erkennina 
I 
BYSTERlAB 
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WK milieuadviezen Drunen b.v. 
dhr. o. Bakker 
Pastoor Kuypersstraat 30 
5144 RJ WAALWIJK 

Moerdijk, 

Rapportnummer 
~jekt/lokatie 

~romschrijving: 
1 vuil 
2 vuil 
3 vuil 
4 afvalwater 
5 afvalwater 

ngeleverd 

09-11-1994 

R947930 
Droogproeven EMW 

Natte champignonvoetjes 1 
droge champignonvoetjes 1 
droge champignonvoetjes 6 
start water 
condenswater proef l 

21-10-1994 10.00 u 

1. 

Analyserapport 

2. 3. 4. 5. 

Monsterkode EnviroLab 947930-001 947930-002 947930-003 947930-004 947930-005 

uitbest. onderzoek bestrijdingsmiddelen 
prochloraz ug/l 
prochloraz mg/kg 18.4 

adres: Drionweg 3 4782 SC Moerdijk 

telefoon: 01680-23060 •telefax: 01680-26061 
Al onze opdrachten warden aanvaerd en uitgevoerd overeenkomstig onze leveringsvoorwaarden. 

81.8 

Fnvirnlah i• inoAschr•v•n hii rlo K•mer van Kooohendel en Febrieken Wastaliik Noord-Brobant nnder nummor 67 ~"'4 

2.73 
39.4 

pagina 3 I B 

Envirolab is ingeschreven in het sterlabregister 
voor laboratoria onder nr. L 123 

voor gebieden zoals nader 
omschreven in de 

- -'4 • --=--
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WK milieuadviezen Drunen b.v . 
dhr. O. Bakker 
Pastoor Kuypersstraat 30 
5144 RJ WAALWIJK 

Moerdijk, 09-11-1994 

Rapportnummer 
~jekt/lokatie 

R947930 
Droogproeven EMW 

0.M h ... onsteromsc rlJVmg: 

6 afvalwater 
7 afvalwater 
8 afvalwater 
9 afvalwater 

10 afvalwater 

~ geleverd 

resultaten: 

condenswater proef 
condenswater proef 
condenswater proef 
condenswater proef 
condenswater proef 

21-10-1994 10.00 u 

6. 

Analyserapport 

2 
3 
6 
1 
2 

7. 8. 9. 10. 

Monsterkode EnviroLab 947930 - 006 947930-007 947930-008 947930-009 947930-010 

chloorfenolen - afvalwater 
2-chloorfenol mg/l 
2,4-dichloorfenol mg/l 
2,6 - dichloorfenol mg/l 
4-cl-3-methylfenol mg/l 
t r i chloorf enolen mg/l 
t etrachloorfenolen mg/l 
pentachloorf enol mg/l 
totaal chloorfenolen mg/l 

zwevende st of mg/l 
czv mg/l 

stikstof Kjeldahl mg N/l 

adres: Orionweg 3 4782 SC Moerdijk 

telefoon: 01680-23060 •telefax: 01680·26061 

<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.01 

0.01 
<0 . 01 
<0.01 
<0.07 

4.7 
69 

8 . 7 

Al unze opdrachten worden aanvaard en uhgevoerd overeenkomstig onze leveringsvoorwaarden. 

<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.07 

2 . 5 
58 

10 

<0 . 1 <0.01 <0.01 
<0 . 1 <0.01 <0.01 
<0 . 1 <0.01 <0.01 
<0 . 1 <0.01 <0.01 
<0 . 1 <0.01 <0.01 
<0 . 1 <0 . 01 <0.01 
<0 . 1 <0.01 <0.01 
<0.7 <0.07 <0.07 

2.2 
172 62 57 

13 8.2 7.6 
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Envirelab is ingeschreven in het sterlabregister 
veor laberateria ender nr. L 123 

veer gebieden zeals nader 

Envirolab is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Westelijk Noord·Brab!nt onder nummer 62.554. 
emschreven in de 

erkennino 
I 
BY STEALAB 
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.. ~virolab 

Environmental f ~;es,.~v Moerdijk 

WK milieuadviezen Drunen b.v. 
dhr. 0. Bakker 
Pastoor Kuypersstraat 30 
5144 RJ WAALWIJK 

Moerdijk, 09-11-1994 

Rapportnummer 
~jekt/lokatie 

R947930 
Droogproeven EMW 

~romschrijving: 
6 afvalwater 
7 afvalwater 
8 afvalwater 
9 afvalwater 

10 afvalwater 

A ngeleverd 

condenswater proef 
condenswater proef 
condenswater proef 
condenswater proef 
condenswater proef 

21-10-1994 10.00 u 

6 . 

Analyserapport 

2 
3 
6 
1 
2 

7. 8. 9. 10. 

Monsterkode EnviroLab 947930-006 947930-007 947930-008 947930-009 947930-010 

uitbest. onderzoek bestrijdingsmiddelen 
prochloraz ug/l 3.04 

adres: Orionweg 3 4782 SC Moerdijk 

telefoon: 01680·23060 •telefax: 01680-26061 
Al onze opdrachten warden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig onze leveringsvoorwaarden. 

3.18 

Envirolab is ingeschreven bij de Kamer van Koophendel en Fabrieken Westeliik Noord·Brebant onder nummer 62.554 

3.21 4.40 4.32 
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Envirolab is ingeschreven in het sterlabregister 
voor laboratoria onder nr. L 123 

voor gebieden zoals nader 
omschreven in de 

orlranninn 
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WK milieuadviezen Drunen b.v. 
dhr. O. Bakker 
Pastoor Kuypersstraat 30 
5144 RJ WAALWIJK 

Moerdijk, 

Rapportnummer 
~jekt/lokatie 

Monsteromschrijving: 

11 afvalwater 
12 afvalwater 

,,,.ngelever d 

{~alyseresultaten: 
~---

09-11-1994 

R947930 
Droogproeven EMW 

condenswater proef 3 
condenswater proef 6 

21-10-1994 10.00 u 

11. 

Analyserapport 

12. 

Monsterkode EnviroLab 947930-011 947930-012 

chloorfenolen - afvalwater 
2 -chloorfenol mg/l 
·2 , 4-dichloorfenol mg/l 
2 , 6 - dichloorfenol mg/l 
4-cl-3-methylfenol mg/l 
trichloorfenolen mg/l 
t e t rachloorf enolen mg/l 
p entachloorf enol mg/l 
totaal chloorfenolen mg/l 

czv mg/l 

~ t ikstof Kjeldahl mg N/l 

<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.01 

0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.07 

53 

7.2 

uitbest. onderzoek bestrijdingsmiddelen 
pr ochloraz ug/l 3.52 

adres: Orionweg 3 4782 SC Moerdijk 

telefoon: 01680-23060 •telefax: 01680-26061 
Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig onze leveringsvoorwnrden. 

<0.l 
<0 . l 
<0.l 
<0.l 
<0 . l 
<0.1 
<0.1 
<0.7 

151 

13 

3.45 
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Envirelab is ingeschreven in het sterlabregister 
veer laberateria ender nr. L 123 

veer gebieden zeals nader 

Envirolab is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Westelijk Noord-Brabant onder nummer 62.554. 
omschreven in de 

erkenning I BY STERLAB 
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WK milieuadviezen Drunen b.v. 
dhr. 0. Bakker 
Pastoor Kuypersstraat 30 
5144 RJ WAALWIJK 

[ Moerdijk, 09-11-1994 

f". Rapportnummer 
L ~jekt/lokatie 

[ ~romscbrijving: 
1~. 

[ 
Aangeleverd 

~resultaten: 
OPMERKINGEN: 

947930-001 

R947930 
Droogproeven EMW 

21-10-1994 10.00 u 

Analyserapport 

[ 

[ 

[ 

[ 

Onderzoek werd uitbesteed bij Laurense Milieulaboratorium 
in De Lier. 

,-: 
L 

[ 

[ 
r· 
L 

I 

L 

totaal ~hloorfenolen Verhoogde bepalingsgrens i.v.m. matrix. 

947930-005 
totaal chloorf enolen Verhoogde bepalingsgrens 

947930-008 
totaal chloorf enolen Verhoogde bepalingsgrens 

947930-012 
totaal chloorfenolen Verhoogde bepalingsgrens 

adres: Orionweg 3 4782 SC Moerdijk 

telefoon: 01680-23060 •telefax: 01680-26061 
Al onze opdrachten warden aanvaard en u~gevoerd overeenkomstig onze leveringsvoorwaarden. 

i.v.m. 

i.v.m. 

i.v.m. 

.c: .. ,,;.,.,.1 .. 1.. ;., ; ........ ..,1.. .... ,,,., .. i..;: ..& .. v .. - ........... ..,.,.,..,..1.. ......... 1 ..... C-L. .. :-1...-- ,.,, ___ 1::1... ._1----t 1'1--1..--• __ ........... ----.1:!',.. ie~• 

matrix. 

matrix. 

matrix. 
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Envirolab is ingeschreven in het sterlabregister 
voor laboratoria onder nr. L 123 

voor gebieden zoals nader 
omschreven in de 
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WK milieuadviezen Dr,unen b. v. 
dhr. 0. Bakker 
Pastoor Kuypersstraat 30 
5144 RJ WAALWIJK 

Moerdijk, 

Rapportnummer 
~jekt/lokatie 

r"-M h ... onsteromsc riJvmg: 

Aangeleverd 

~resultaten; 

09-11-1994 

R947930 
Droogproeven EMW 

21-10-1994 10.00 u 

Analyserapport 

Voor analysemethoden en bepalingsgrenzen wordt verwezen naar de 
informatiegids van EnviroLab. 

EnviroLab b.v. 

~ ~/~~~~~~-
_ / _-------~ 

Grotens 

adres: Orionweg 3 4782 SC Moerdijk 

teletoon: 01680-23060 •telefax: 01680-26061 
Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig onze levenngsvoorwaarden. 
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BIJLAGE 2k 

Analyseresultaten Onderzoek Slibafscheiders Bommelerwaard, 1990 
Technische Milieudien~ Bommelerwaard te Zaltbommel 



(~,, 
·~ 

_1,' 

_,/ 

( -
.' 

,,__, 

c 

ANAL YSE-RESUL TATEN SLIBAFSCHEIDERS ONDERZOEK BOMMELERWAARD 1990 

mnstr ds lut Cd Cr 
I 

Cu Ni Pb Zn As Hg Fe org 
% % % mg/kg d.s. 

-------------------------------------------·--·- - ----·---------
1 31.2 38 5.4 0 19 20 4 0 250 
2 15 38 6.8 1 13 35 0 0 420 
3 14.2 42 6.7 2 14 49 0 15 260 
4 7.44 52 6.6 0 130 95 8 20 495 
5 12.4 43 5.1 0 14 24 5 0 365 
6 15.1 27 4.9 0 10 48 6 15 460 
7 17.7 40 6.4 0 30 49 5 15 850 
8 7.54 33 16 0 160 115 10 20 580 
9 10.5 40 11 0 10 51 5 10 490 
10 5.7 41 9.3 0 16 45 5 10 690 
11 16.8 28 6.3 0 75 73 0 25 610 
12 10.4 45 7.2 0 540 195 4 35 3000 
13 1.01 37 3.7 0 19 34 3 0 490 
14 28.3 39 5.1 0 7 19 3 ·o 87 
15 21.6 42 8.9 0 6 15 2 0 370 
16 2.62 52.1 0 12 120 65 0 350 
17 8.66 34 2 135 135 8 0 730 
18 9.39 25.2 0 26 34 16 35 440 

gem 13.1 38.7 7.2 028 68.7 64.2 8.28 11.1 608 
st.dev 8.0 7.4 3.1 0.67 128 49 14.7 122 625 
minim 1.0 25.2 3.7 0 6 15 0 0 87 
maxim.28.3 52.1 16 2 540 195 65 35 3000 

ANALYSE-RESULTATEN SLIBAFSCHEIDERS NOVEMBER 1992 

monster ds org.stof E.O.X. Tot.vl.arom. PAK's(16) 
% % mg/kg d.s.mg/kg d.s. mg/kg d.s. 

-----------------------------------------------------
1 27.7 
6 10,3 
10 19.5 
20 15.7 

21 
55 
41 
51 

8.8 
13 
13 
35 

< 0.5 

0.5 
6.3 

0.9 

2.6 
12 

2 0 7000 
2 0.5 6400 
5 0.3 8500 
120 1.1 6900 
3.5 0 5100 
2.5 0 11000 
4 0 8700 
80 0 8700 
1.5 0 3550 
11 0.5 14000 
45 12 21000 
3 0 13000 
4 0 10000 
1 0.3 3750 
1.5 0 
3 0 
70 . o . 
7 0 

21.4 0.22 9114 
35.5 0.38 4623 
1 0 3550 
120 12 21000 

Opmerking: Monster 1 en 6 zijn uit dezelfde afscheider genomen. Monster 10 en 20 zijn bij twee 
andere bedrijven genomen. 



BIJLAGE 3 

Bestrijdingsmiddelen en toxiciteitsgegevens Prochloraz 



BIJLAGE 3 

BESTRIJDINGSMIDDELEN 
(literatuurverwijzingen hebben betrekking op de hoofdtekst van het MER) 

Algemeen 

Champignons zijn bijzonder gevoelig voor besmetting door andere sporen. Om 
besmetting tegen te gaan, is de teelt sterk afhankelijk van bestrijdingsmiddelen. 
Enerzijds warden middelen toegepast tegen muggen en vliegen, die besmettingen 
overbrengen, anderszijds voor het direkt bestrijden van schimmelziektes. Het 
onstaan van geografische concentratiegebieden heeft ertoe geleid dat het gevaar 
voor besmetting van champignonculturen door concurrerende sporen verder is 
toegenomen, zodat een intensief gebruik van fungiciden resulteerde. Gemiddeld 
wordt in de land- en tuinbouw in Nederland per jaar circa 20 kilo 
bestrijdingsmiddel per hectare toegepast; in de champignonteelt is dat ca. 500 kilo 
per hectare per j aar. 

Zowel nu als in het verleden zijn de toegepaste schimmelbestrijdings-middelen vaak 
gebaseerd op gechloreerde aromatische verbindingen. Een bredere term die in dit 
opzicht wel wordt gebruikt is gehalogeneerde aromatische verbinding. Middelen die 
op de werking van deze verbindingen berusten en die tegenwoordig veel warden 
gebruikt, zijn prochloraz en chloorthalonil. In het verleden was de bedrijfsvoering 
sterk gericht op middelen die gebaseerd waren op de werking van pentachloorfenol, 
een toxische en in het milieu zeer slecht atbreekbare stof, die tot de groep van . ' ' 

gechloreerde aromatische verbindinge~ behoort. Deze stof werd, naast de 
toepassing tijdens de groei, oak ondermeer gebruikt voor het ontsmetten van de 
toenmalige houten bakken. 

Bestrijdingsmiddelen warden samengesteld uit een of meerdere werkzame stoffen, 
alsmede een aantal bestanddelen die het middel eigenschappen geeft ter bevordering 
van bijvoorbeeld de oplosbaarheid in water of de houdbaarheid tijdens opslag. De 
werkzame stoffen zijn in de regel niet puur van samenstelling. De kosten voor het 
verder verhogen van de zuiverheidsgraad van het middel kunnen namelijk hoog zijn 
en daardoor in geen verhouding staan tot de toename van de werkzaamheid van het 
middel. Wanneer derhalve een bestrijdingsmiddel aan een chemische analyse 
onderworpen wordt, komt men naast de opgegeven stoffen dikwijls oak verwante 
stoffen tegen, technische verontreinigingen genoemd. 

Begin jaren '90 werd uit een onderzoek van de Provincie Gelderland bekend dat 
het gebruik van pentachloorfenol door champignonkwekers heeft geleid tot een 
uitgebreide verontreiniging van sloten in de Bommelerwaard. Maasdriel wordt in 
dit opzicht als een van de meest verontreinigde gemeenten in de streek aangeduid. 
Van grater belang nag dan de aanwezigheid van de stof pentachloorfenol is dat oak 
een technische verontreiniging van die stof, dioxine, in belangrijke concentraties in 
de slootbodems is aangetroffen. Het gebruik van middelen waarin pentachloorfenol 
is verwerkt, is sinds 1990 niet meer toegestaan. 
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Behalve met schadelijke stoffen en de technische verontreinigingen, moet ook 
rekening worden gehouden met het uiteenvallen van die stoffen in andere, voor het 
milieu eveneens, schadelijke stoffen. Deze stoffen, metabolieten genaamd, ontstaan 
pas na de toepassing van de werkzame stof. In vervolgteksten wordt derhalve 
gesproken over bestrijdingsmiddelen en hun metabolieten. 

Schimmelbestrijding in de huidige teelt is nu verlegd naar andere werkzame 
stoffen. Niet pentachloorfenol maar trichloorfenol is nu een belangrijke verbinding 
in het tegengaan van concurrerende schimmels. Trichloorfenol komt voor in -of 
wordt gevormd bij gebruik van- het middel prochloraz, dat ondermeer onder de 
handelsnaam Sporgon op de markt wordt gebracht. Andere schimmelbestrijdende 
middelen betreffen organo-stikstof pesticiden zoals benomyl, het veel gebruikte 
carbendazim, pyrazofos (een organo-fosfor pesticide), en thiofanaat-methyl. 

Het voorkomen van bestrijdingsmiddelen en hun metabolieten in reststoffen uit de 
champignonteelt vormt een potentieel gevaar voor de kwaliteit van het milieu. 
Goede vervangende middelen voor het bestrijden van schimmelziekten zijn voor de 
champignonteelt echter niet voorhanden. Gechloreerde aromatische verbindingen 
vormen vooralsnog de basisingredienten waarmee de meeste bestrijdingsmiddelen 
worden vervaardigd. Weliswaar is de branche aangeraden om het handelsmerk 
Sporgon niet meer toe te passen, maar kwekers zijn desondanks aangewezen op 
middelen zoals chloorthalonil, dat evenals Sporgon op een gehalogeneerde 
aromatische verbinding is gebaseerd. 

Het ligt buiten de reikwijdte van dit MER de toxische eigenschappen en potentiele 
milieu-effecten van (tri)chloorfenolen en andere bestrijdingsmiddelen en hun 
metabolieten te behandelen. De eigenschappen van chloorfenolen zijn bij ondermee~ 
regelgevende instanties bekend, en chloorfenolen zijn dan ook in een groot aantal 
lijsten van milieukwaliteitsnormen opgenomen. Dit kan zijn als specifieke groep 
(b.v. in de zwarte stoffenlijst van de EG, of de Circulaire Interventiewaarden 
Bodemsanering), of onder noemers zoals organochloorpesticiden of gechloreerde, 
danwel gehalogeneerde, aromatische verbindingen (zoals in het Baga). 

Van chloorfenoleµ is bekend dat het stabiele stoffen betreft. Zij kennen een 
langzaam sorptie-desorptie gedrag en biologische afbraak onder aerobe 
omstandigheden is langzaam. (Lit. 1) Derhalve worden zij als persistente stoffen in 
het milieu aangemerkt. Op de laatste pagina van deze bijlage zijn een aantal 
toxiciteitsgegevens van prochloraz opgenomen. 

Bestrijdingsmiddelen in reststoffen 

Voetjesafval 
Hoe komt het bestrijdingsmiddel in de reststoffen terecht? In bijlage 1 wordt 
beschreven hoe de champignons geteelt worden in bakken waarin geente compost is 
aangebracht en afgedekt met een laagje dekaarde. Een eerste behandeling van het 
oppervlak van de teeltbakken met bestrijdingsmiddelen tegen ongewenste 
schimmelvorming (mollen genoemd) vindt plaats na bet vullen van de bakken. De 
gechloreerde aromatiscbe verbindingen die bij gebruik van bestrijdingsmiddelen 
zoals prochloraz ontstaan, vertegenwoordigen een cbemische groep die in bet 
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Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Baga) in categorie A is ingedeeld (!). 

Na de bebandeling met bestrijdingsmiddelen wordt de oppervlakte dagelijks 
besproeid met water, terwij I op de laatste sproeidag een tweede maal een middel 
dat gechloreerde aromatiscbe verbindingen bevat aan het water wordt toegevoegd. 

Ben groeicyclus bestaat meestal uit drie oogsten (vlucbten). De periode tussen de 
oogsten van een cyclus is enkele dagen. In de praktijk komt bet voor dat tussen 
twee vlucbten door nogmaals procbloraz wordt toegediend, ondanks voorschriften 
voor de toepassing van middelen waarin procbloraz voorkomt dat geen oogst mag 
plaatsvinden tot tien dagen na toepassing ervan. 

Wanneer de in water opgeloste bestrijdingsmiddelen terecbtkomen in bet venige, 
bumeuze materiaal dat als dekaarde over de teeltbakken is aangebracbt, treedt bet 
verscbijnsel op dat aromatiscbe verbindingen zich goed becbten aan bet organiscb 
materiaal in de dekaarde. Tijdens een door CRV uitgevoerd onderzoek is dan ook 
gebleken dat gecbloreerde organiscbe bestrijdingsmiddelen in de dekaarde en in de 
cbampignonvoetjes aanwezig zijn. 

Analyseresultaten van bet CRV-onderzoek zijn in bijlage 2 terug te vinden. Hier 
wordt volstaan met een van de belangrijkste conclusies die uit bet onderzoek 
getrokken kan worden: 

In ongeveer de helft van de partijen onderzochte voetjes overschreed bet 
gehalte gehalogeneerde aromatische verbindingen de Baga-concentratiegrens. 

Ben tweede belangrijke conclusie is dat de verontreiniging in de voetjes toe te 
schrijven aan de dekaarde die in de zwamvlokken in de voetjes is ingesloten. Deze 
dekaarde is niet zonder meer uit verse voetjes te verwijderen. 

Ook in handhavingsonderzoeken, uitgevoerd door de Provincie Gelderland, 
kwamen partijen champignonvoetjes aan het licht die als gevaarlijk afval moesten 
worden gekenmerkt. 

Slib 
Het slib in de bezinkselafscheiders is in veel gevallen verontreinigd. Ben onderzoek 
dat een aantal jaren geleden in opdracht van de Dienst Milieu en Water van de 
Provincie Gelderland is uitgevoerd, heeft aangetoond dat het slib in de 
bezinkselafscheiders ondermeer verhoogde gehalten van de stof pentachloorfenol 
kan bevatten. Na uitbanning van deze stof in 1990 (ook de lozingsverordening 
verbiedt specifiek de lozing van pentachloorfenol) zullen de gehalten van deze stof 
naar verwachting zijn afgenomen. 

Bestrijdingsmiddelen in cijfers 

46 3 Van het bestrijdingsmiddel Sporgon bestaat uit het werkzame bestanddeel 
prochloraz. De gebruiksvoorschriften van Sporgon geven aan dat het 1 maal per 
cyclus toegediend mag worden in een hoeveelheid van 3 gram, ofwel 1,38 gram 

<1l Een indeling in SAGA categorie A (A.17: gehalogeneerde aromatische verbindingen) houdt in dat 
wanneer de verbindingen in reststoffen voorkomen in concentraties boven de 50 milligram per 
kilogram (op droge stof basis), de reststof als gevaarlijk afval beschouwd wordt. 
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prochloraz, per m2
• Per jaar zijn er 7 cycli. Op basis van een teeltoppervlak van 

1.130.000 m2 (CBS, 1992), is het totaal verbruik van prochloraz in Nederland, 
uitgaande van 853 van de kwekers , circa 9,3 ton per jaar. Het studiegebied 
Maasdriel omvat ± 217 deel van het Nederlandse cbampignonteelt-areaal, zodat in 
een jaar ongeveer 2.600 kg procbloraz wordt toegepast. 

Op basis van circa 100 analyses is inmiddels bepaald dat bet gebalte procbloraz in 
de voetjes veelvuldig de Baga grensconcentratie van 50 mg/kgds overschrijdt (zie 
ook bijlage 2). Een afvalstroom van 20.000 ton voetjes per jaar in bet 
concentratiegebied rond Maasdriel bevat, bij een droge-stof gebalte van 103, dus 
100 kg prochloraz. 

De overige vracbt prochloraz die in de Nederlandse cbampignonteelt wordt 
toegepast (2600 - 100 = 2500 kg) bevindt zich in de cbampost. 
Proefondervindelijk is aangetoond dat de bestrijdingsmiddelen voornamelijk in de 
bovenste laag van de teeltbak concentreren, dus in de venige, humeuze dekaarde. 
De hoeveelheid dekaarde die jaarlijks vrijkomt bedraagt 70.000 ton en bevat 
gemiddeld ruim 100 mg/kg d. s. prochloraz bij een droge stofgebalte van 30 3 . Van 
atbraak van procbloraz in de periode tussen aanbrengen en verwijdering is weinig 
sprake. De halfwaardetijd bedraagt 300 dagen, tegenover een cyclusduur van circa 
50 dagen. 

Afbraak van bestrijdingsmiddelen. 

Een recent onderzoek uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Milieuhygiene 
(RIVM) op basis van bet doorlicbten van 243 pesticiden, concludeert dat er bij het 
toelaten van _pesticiden nauwelijks aandacht wordt gescbonken aan de milieu
aspecten van de bestrijdingsmiddelen (lit. 2) . Er bestaat volgens bet rapport een 
aanzienlijk hiaat in kennis van biodegradatieprocessen van veel van de onderzochte 
middelen. Dat boudt ondermeer in dat ten aanzien van deze middelen na toepassing 
niet bekend is welke, ~n in wat voor mate, metabolieten worden gevormd. Omdat 
meerdere typen bestrijdingsmiddelen in de cbampignonteelt worden toegepast, is 
het bij het lezen van bet overige deel van dit boofdstuk daarom belangrijk zicb te 
realiseren dat het probleem van bestrijdingsmiddelen in (organische) reststoffen niet 
beperkt blijft tot bet prochloraz en de chloorfenolen. 

Ondanks vooralsnog gebrekkige kennis inzake het effekt van metabolieten van 
bestrijdingsmiddelen op het milieu, is voor sommige chemische verbindingen goede 
vooruitgang geboekt in kennis van de atbraakprocessen zelf. Uit een onlangs 
verschenen rapport over biologiscbe atbreekbaarheid van aromatische 
verontreinigingen (lit. 3) blijkt dat aromatische koolwaterstoffen met meervoudige 
cbloor-, nitro- en azogroepen persistent zijn tegen biodegradatie door aerobe 
bacterien. Deze vorm van atbraak door bacterien in een zuurstofrijke omgeving 
(zoals bij compostering) is niet of nauwelijks aanwezig voor hooggechloreerde (met 
4, 5, of 6 cblooratomen) koolwaterstoffen, is matig voor verbindingen met 3 
chlooratomen (bijvoorbeeld tricbloorfenol) en is redelijk voor verbindingen met een 
of twee chlooratomen. De verbindingen worden wel door anaerobe bacterien tot 
lagere gecbloreerde aromaten gereduceerd, doch niet verder. Onder normale 
omstandigbeden -hierbij moet worden gedacht aan huidige verwerkingsmethoden 
(zie hoofdstuk 4 van de hoofdtekst)- zal daarom een groot aantal in de 
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champignonteelt toegepaste bestrijdingsmiddelen voor geruime tijd in het milieu 
aanwezig blijven. 

Er bestaat een mogelijkheid de gechloreerde aromatische bestrijdingsmiddelen af te 
breken, maar dit vereist een verwerkingsproces en kan niet door een natuurlijk 
proces worden bereikt. Dit proces wordt nader toegelicht als zijnde een van de 
alternatieven op de voorgenomen activiteit (par. 7.3.6). 

TOXICITEITSGEGEVENS PROCHLORAZ. 

Beschrijving 
Prochloraz: N-propyl-N-2-(2, 4, 6-trichloorfenoxyethy l- lH-imidazool-1-

carbonamide). 

"Een fungicide dat ondermeer onder de toegelaten produktnamen Sporgon, Sportak, 
Sporgon plus en Prelude wordt verhandeld. 

Fysische eigenschappen: Matig oplosbaar in water (50 mg/l bij 23 °C. geringe 
vluchtigheid (0.8 * 10-1 Pa. pKa-waarde = 4.08. Log Pow = 4.38 

Halfwaardetijd in grond: 135 dagen bij 22 °C, 230 dagen bij 15°C in zandige leem 
en 334 dagen in lemig zand. 

Omzettingsprodukten in bodem: C02 en o.a. 2,4,6-trichloorfenol 
Hydrolyse: halfwaardetijd bij pH 7 en 20°C in het donker: 5 jaar. 

( eco )Toxiciteitsgegevens. 
Sterk accumulerend: Bioconcentratiefactor = 1149 

Vo gels: weinig toxisch 
w aterorganismen: zeer giftig voor algen 

(EC 50 = 73µg/l) 

Regenwormen: 
Bijen: 
Rat: 

matig giftig voor kreeftachtigen 
matig giftig voor vissen 
weinig giftig 
weinig giftig 
LD 50 acuut 800 - 1600 mg/kg, consumptie 
LD 50 rat 160-420 mg/m3

, inhalatoir 
Absorptie in het lichaam bij orale toediening = 603, 
overige scheidt voornamelijk uit via urine (relevant i. v. m. 
toepassing als veevoer). 

Bij langere tests blijkt de hond het meest gevoelige dier: NEL = 0.9 mg/kg. 
Hiervan is een NEL voor de mens afgeleid van 0. 01 mg/kg. 

Informatiebronnen: CTB te Wageningen en RIVM 1982 
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BIJLAGE 3a 

Berekening maximale consumptie champignonvoetjes door dieren 
(brief) 
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onderzoek m dienst 
v;>11 mens Dn 1111/ieu ni_JKSINST 11 UUl VOOR VOLKSGEZONLJHEID EN MILIEUHYGIENE 

Dhr. H. M. Platt: 
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Geachte Heer Plale, 

Naar aankiding, van l lw v~17.ot:!k 0111 inl'urmalil~ ovt>r cl~ liiologi~cllt! bcschikbaiuhcid vau 
prL'L'hlurnz. Vlwrklim~nd in t:hampi~nonv'1cl.ics kan ik l1 h~t vulgl~llUl~ llll'Cclclcn. 
In proefdi~rr:n word! 1H\ male hloorstt"llin!! <:ii. o0% v~111 de closis uitg~sd1ducn in de urine. Dit 
wijsl ~rop dal prnchlnraz bL·trckk~lijk gtic::-d w~irdl opgenomcn. llij ht:rhmddt: hlootslclling 
wurdt in Cle rill na <:a. 2 weken cen pl:llc:tuwaarctc in Wt"d\d bercikl, waarbij d~ lmogste 
waard~ in de lever worctt aangetmff~n. Su111111iere ~t'~cvcns i11 nmderen wijLcn crop clat ook 
hit'r dt: le::vcr de hoogste residu1.:onct:ntralit: bevat. Na hloolstclling van rundcrcn gcdurcndc 28 
d:lgcn aan 200, 600 of 2000 mg prn<'l1loraz/dit~r/dog wurden ck volgt."ndt: re~iducunce1llralie~ 
g,t•mt>ten: 

200 ing/clier 
(iOO ing/dier 
'.2000 mg/dicr 

lever( mg/kg) 
2.8 
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11iL~r( mg/kg) 
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tlil ZC'l'I' beperktt" gc::-gt!Wll~ valt af IL' kidt'll dal (.;Oll~·cnlratics in spiervlt:t:s rn 100 X lager zijn 
dan in dt: l~vt'r. Opgi.:•mcrkl nwet word en dnt in lcvt'r t'n nit'r g~ell onvcrandenl pni<.:h loraz 
worclt nangetroffen t!n ·dal de rcsiduen ui1g~drnk1 Lij11 in mg lot trichlnorfcnol le hydrolyseren 
rnaleriaal. Opvallend hij de rnmlerg.1..•gevt'll'i j-, dL' lincaritcit tusst'n do~i-; en rcsiduconcentralie. 

Yoor een lliikl tllcoretis1.:l1e '><.:hall in~ van tk 1110~t'li.ikc gc"nlg.t·n van ht!! vocrcn van landbuuw 
l1uisdieren met L'lla111p1~.1H•11H11..·til~~ 1011 \':lll tkzt: lint'arittil gt:hruik gcmaakt kunm:n wnrdcn. 
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Er van uitgaande dat de rcsidu<.·1.1111.:~11tralic in de lever niel bovcn de in dt: rt:sidllbcschikking 
vcrmclde waanle van 0.0 I 111g/kg tli~rlijk procluk! mag uitgaan, ~an ccn daarbij horcndc 
lll<t>iimale opnamc van ca. I mg/kg/dicr dag gesdrnl worclcn. 
t.lit de mij door Ir. J.J.G. Klicst (IEl\1) v~rstrckte gege~n!> over hcl voorkomen van 
prochlornz in champignonvoetjes blijk! d<1t afllankclijk van de wijzc van bdrnnuclcn de 
co11cenlrntie prnchloraz nrnximaal ca. JO 111g/kg vcrs gewicht k;111 bcdragen. lndicn wij van 
dcze hot1gsle wanrdc uitgaan dan 1.11u nict met.:r dan 100 gram champignonv<.icljes (op basis 
van vers gewicht)/dicr/dag geconsum~crd 11H.1gen wrndcn om geen ovcrschrijding van de 
rcsich1tolerantie tc gcgcv1.~11. 
Ik buop dat clezc theoretisc.:he ~c.:hattinl!, volir u van mil is bij hc:t bt:o(H'dckn van de mogelijke 
gevnlgcn van het toepas~cn van c:hampignunvoetjes in dic:rvncdcr. 

I loogachtcnd, 

c.c. Ir. J.J.G. Klicst 
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BIJLAGE 4 

TOEPASSING RESTWARMTE. 

Aanleiding 

Het berekende aardgasverbruik voor het drogen van organisch bedrijfsafval in de 
CRV inrichting is, op vol vermogen, 420 m3 per uur. Dit vertegenwoordigt een 
energieverbruik van 15 x 109 Joules (15 Giga Joules, of kortweg 15 GJ). Hiervan 
is circa 3,9 GJ afvalwarmte, dat in de waterfase (via de gaswasser/condensor) 
wordt afgevoerd. Het water heeft daarbij een temperatuur van circa 70° C. 
Omgerekend naar aardgas-energie, komt 3,9 GJ/uur overeen met ongeveer 110 
m3/uur. 

Energieverbruik in kassen. 
In een gemiddelde kas wordt per jaar 30 - 65 m3 aardgas per m2 verstookt, vanaf 
september t/m april. Het verbruik is, zoals verwacht mag warden, onderhevig aan 
seizoen fluctuaties: van half september tot half mei : 85 % van het energieverbruik; 
van half mei tot half september: 15 % . 

De maximale warmtebehoefte voor een kas van 1 ha is 6.3 GJ per uur. Volgens 
gegevens van branderfabrikant blijkt dat in de praktijk in 90 procent van de 
branduren een capaciteit gewenst is van slechts een klein deel van die capaciteit, 
namelijk 3.35 GJ/uur. 

Ringleidingen in kassen hebben doorgaands een starttemperatuur van 95 - 100°C, 
hetgeen inhoudt dat het beschikbare water met een T van 70 °C extra opgewarmd 
moet" worden. Overige leidingen hebben een starttemperatuur van 70°C. De 
ingaande T moet minimaal gehandhaafd warden, anders kan de werking van het -
warmtetoepassingssysteem nadelig beinvloed warden. 

Voor bodemverwarming is een temperatuur van het water van even boven de 
bodemtemperatuur nodig. 

Mogelijke afnemers restwarmte 
Op bet industrieterrein is een vrieshuis voor fruit aanwezig, op een afstand van 
ruim 500 m. Koeling middels zogenoemde absorptiekoeling, waarbij in plaats van 
electriciteit warmte wordt gebruikt om koelmachine aan te drijven, is technisch 
mogelijk. 

Naast CRV bevindt zich een kas met een oppervlakte van 10.000 m2
• Per jaar 

wordt hier maximaal 300.000 m3 verstookt. Bij andere gewassen dan die tot nu toe 
gekweekt zijn (potplanten) is meer warmte nodig. 

De buurman van deze tuinder heeft eveneens een kas. Deze heeft een oppervlakte 
van 3.000 m2 welke mogelijk uitgebreid wordt tot 6000 m2

. Momenteel is het een 
koude kas, zonder stookinstallatie. Eigenaar is gelnteresseerd in stookinstallatie 
i.c.m. restwarmte CRV. 
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Er wordt bij CRV een extra warmtewisselaar aangelegd voor het geval toelevering 
van restwarmte stagneert. Deze wisselaar verlaagt de temperatuur van het water tot 
31 °C alvorens geloosd wordt. 

Warmtebuffer 
Afvalwarmte wordt overdag geproduceerd en de warmtebehoefte is vooral 's nachts 
nodig, waardoor een warmtebuffer noodzakelijk is. 
Bij berekenen van warmtebuffer wordt rekening gehouden met de volgende 
gegevens: 
Water aanvoer T: 70°C 
Water afvoer T: 45°C 

Zoals eerder is aangegeven is de gemiddelde energiebehoefte per uur en per hectare 
onder glas circa 3,35 GJ. Daar CRV per etmaal 16 uur operationeel zal zijn, dient 
8 uur a 3.35 GJ = 27 GJ aan buffercapaciteit aanwezig te zijn. Warmteverlies 
buiten beschouwing gelaten, houdt dit in dat een bufferbasin van 260 m3 aangelegd 
dient te worden. 

De buffer kan eventueel ook zondag benut worden, indien de zaterdagnacht weinig 
warmte benodigd is. 

WK M,ILIEUADVIEZEN B.V, MER RE.sTSTOFFENBEWERKING JUN! 1996 CRY BV 

Bijlage 4, blz.2 uit 2 



BIJLAGE 5 

Massabalans prochloraz 



BIJLAGE 5 

MASSABALANS PROCHLORAZ. 

Bij gebrek aan duidelijke landelijke gebruikscijfers is de massabalans gebaseerd op 
doseringsvoorschrift t. a. v. Prochloraz. 

Vaste reststoff en 

• Doseringsvoorschrift: 3 gram Sporgon per m2 per cyclus 
De werkzame stof in Sporgon is prochloraz, dat in 46 3 in Sporgon aanwezig is 
--> 0,46 * 3 = 1,38 gram/m2/cyclus (1.380 milligram/m2/cyclus). 

• Per m2 teeltbak en bij een laagdikte van 5 cm is 30 kg dekaarde (met een droge 
stof-gehalte van 303) aanwezig. (50 liter * 0,6 kg/l dichtheid). 

• Per cyclus komt in Nederland vrij 70.000 ton voetjes/7 * 1.130.000 m2 = 8,85 
kg/m2

• Het droge stof gehalte is circa 10 3, dus per cyclus en per m2 komt 
gemiddeld 0,885 kg voetjes vrij in droge stof uitgedrukt. 

• Aangetoond is dat de voetjes gemiddeld 50 mg/kgds prochloraz bevatten. Per m2 

en per cyclus komt derhalve 0,885 kgds * 50 mg/kgds = 44 mg prochloraz 
vrij. 

• De rest van de prochloraz breekt ternauwernoods af in de periode van een 
cyclus. De rest van het prochloraz wordt in de dekaarde teruggevonden: 1.380 -
44 = 1.336 milligram prochloraz per m2 per cyclus. 

Condenswater. 

Bij droging van de voetjes is in diverse proeven gebleken dater prochloraz in het 
condenswater terecht komt in een concentratie van gemiddeld 25 µ,g/1. 

De 8,85 kg voetjes die per m2 en per cyclus vrijkomen bevatten 50 mg prochloraz. 
In het droogproces komt ± 8 liter condenswater vrij, waarin dus totaal ± 200 µ,g 
zit. 

Overzicht 
Op de volgende pagina worden bovenstaande cijfers in een overzicht weergegeven. 

N.B. 
30 Kg dekaarde bevat 9 kg droge stof. Het verwachte gehalte prochloraz in 
dekaarde bedraagt dus 1330 I 9 kg = 148 mg/kgds. Bij vermenging met de 
compostlaag onder de dekaarde ( dekaarde wordt op deze wijze uit de cellen 
verwijderd) wordt deze concentratie met een factor 4 a 5 verlaagd. 
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De onderstaande getallen zlJn In mllltgrammen e.n vertegenwoordJgen hoevee.lheden prochloraz die per m2 en 
per oogstcydus kunnen worden verwacht op b$11s van doseringsvoorschritten. 

OPGEBRACHT: 

1.380 

IN DEKAARDE: IN VOETJES: IN CONDENSWATER: 

1.336 44 0,2 

96,8 % 3,2 % 0,01 % 
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BIJLAGE 6 

ENERGIEBALANS DROGEN EN VERBRANDEN CHAMPIGNONVOETJES 
EN CHAMPOST. 

Te drogen produkt: 
20.000 ton champignonvoetjes per jaar 
220.000 ton champost per jaar 

Energetische waarden brandstoff en: 
Aardgas: 
gedroogde voetjes: 
gedroogde champost: 

Gegevens champignonvoetjes: 
Droge stofgehalte uitgangsprodukt: 
Droge stofgehalte gedroogde produkt: 
Te verdampen water per ton voetjes 
Te verdampen water totaal 
Hoeveelheid gedroogde voetjes (1) 
Energetische waarde van (1) 

Gegevens champost: 
Droge stofgehalte uitgangsprodukt 
Droge stofgehalte gedroogde produkt 
Te verdampen water per ton champost 
.Te verdampen water totaal 
Hoeveelheid gedroogde ~hampost (2) 
Energetische waarde van (2) 

Water: 
Soortelijke warmte 
Verdampingswarmte 
Benodigde energie verdampen 1 m3 
Totale hoeveelheid te verdampen water(3) 
Benodigde energie verdampen (3) 

30.0 MJ/m3 

16.6 MJ/kgds 
11. 2 MJ /kgds 

10 3 
90 3 
890 liter 
17.780 m3 

2.220 ton 
33 TJ 

35 3 
90 3 
611 liter 
134.500 m3 

85.500 ton 
862 TJ 

4.18 KJ/K*kg 
2.26 MJ/K*kg 
3.0 GJ * 
152.280 m3 

457 TJ 

ad * Het verdampen van 1 m3 water kost, volgens praktijkgegevens ± 100 m3 

aardgas ( = 3.0 GJ). Uitgangstemperatuur hierbij is een temperatuur van 15 
C van het te drogen produkt. 

De voor het verdampen van ruim 152.280 m3 water benodigde energie, 457 TJ, 
bedraagt, omgerekend in m3 aardgas, 15.230.000 m3

. 
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Vergelijking energetische waarden: 
I ton champost bevat 350 kg droge stof met een energetische waarde van 11.2 
MJ/kgds. 1 ton champost heeft derhalve een energetisch waarde van 3920 MJ, 
hetgeen overeenkomt met ruim l30 m3 aardgas. 220.000 ton champost = 
28.750.000 m3 aardgas. 
1 ton voetjes bevat 100 kg droge stof met een energetische waarde van 16.6 

MJ/kg. l ton voetjes heeft derbalve een energetisch waarde van 1660 MJ, hetgeen 
overeenkomt met 55 m3 aardgas. 20. 000 ton voetjes = 1. 100. 000 m3 aardgas. 

De totale hoeveelheid energie uit gedroogde voetjes en charopost, zijnde 895 TI, 
bedraagt, uitgedrukt in m3 aardgas, 29.850.000 m3 

Conclusie: 
Er is een energieoverschot van 440 TI ( = 14.620.000 m3 aardgas). 
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BIJLAGE 7 

MAXIMAAL TOELAATBARE TOEVOEGING CHAMPOST OP 
LANDBOUWGRONDEN. 

In deze notitie staat beschreven de berekening volgens de methode, zoals opgesteld 
door het RIVM, van de maximaal toelaatbare concentratie aan prochloraz in 
champost bij toepassing van champost als meststof op landbouwgrond. Toetsing 
van de gevonden concentratie aan de berekende concentratie, welke bij toepassing 
van Sporgon in de champignonteelt, in de champost aanwezig is, kan eventueel 
leiden tot een uitspraak in hoeverre het toepassen van de huidige champost als 
meststof milieuhygienisch verantwoord is. 

De berekening gaat uit van het gegeven dater jaarlijks een hoeveelheid van 6 ton 
aan meststof (BOOM-besluit) per hectare op het land gebracht wordt en dater ook 
op zeer lange termijn geen sprake mag zijn van een overschrijding van de 
streefwaarde. Voor prochloraz is geen streefwaarde geformuleerd, doch deze zal 
vergelijkbaar zijn met die van stoffen uit de groepen 5 en/ of 6 van de 
streefwaarden bodemkwaliteit. Uitgegaan wordt van een streefwaarde van 0.002 
mg/kgds. 

De berekening wordt uitgevoerd volgens de stappen uit het RIVM rapport 
"Standards for the concentrations of organic micro contaminants in organic 
fertilizers: A proposal for their derivation". Rapportnummer 679101007 

1. Schatting van accumulatiewaarde. 

Prochloraz, welke via het opbrengen van champost op of in landbodems terecht 
komt, zal in een tempo, afhankelijk van de halfwaardetijd, afgebroken warden. 
Bij een jaarlijkse gelijke dosering zal er op den duur een evenwicht ontstaan met 
een maximale (na opbrenging meststot) en minimale waarde. 

De evenwichtswaarde is met de volgende formule te berekenen: 

r = e·ln 2 * 365/DT so (1) 

met: 
r = deel van de stof dat na 1 jaar resteert 
DT50 = Halfwaardetijd in dagen. 

Voor prochloraz bedraagt de halfwaardetijd ± 300 dagen ---> r = 0.41 (413) . 

Het maximale accumulatieniveau A wordt berekend volgens : 

A = 100/(1-r) (A in 3) (2) 

Met r = 0.41 is A = 1703 

Voorbeeld: Bij een jaarlijks opgebrachte hoeveelheid van 1 mg/kgds bedraagt de 
accumulatie A op den duur 1. 7 mg/kgds. 
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2. Afleiding van maximaal toegestane jaarlijkse toevoeging van prochloraz op 
landbouwgrond. 

Uit 2 volgt dat de maximaal toelaatbare jaarlijkse toevoeging T (mg/kgds) 
gelijk is aan: 
T = (100 * S)/ A (3) 

Met: 
T = maximaal toelaatbare jaarlijkse toevoeging (mg/kgds) 
S = Streefwaarde 

S = 0.002 mg/kgds ----> T = 0.0012 mg/kgds . 

De meststoffen worden in de bovenste 20 cm van de bodem gebracht en hierbij 
wordt uitgegaan van een te verwaarlozen uitloging naar diepere lagen. 

De vracht in g/ha wordt berekend met: 

L = T * d * bd * 10 (4) 
met: 
L = maximale jaarlijkse vracht in g/ha 
d = 0.2 m 
bd = bodemdichtheid (1500 kg/m3

) 

10 = omrekeningsfactor 

L = 0.0012 mg/kgds * 0.2 * 1500 kg/m3 * 10 = 3.6 gram/ha 

3 Afleiding van standaardconcentraties van prochloraz in champost, welke 
toegepast wordt als meststof. 

Met de maximale vracht L en de maximale hoeveelheid op te brengen 
meststoffen per jaar per ha is te berekenen wat de maximale concentratie aan 
prochloraz in champost mag bedragen. 

C =LIM (5) 

Met: 
C = Concentratie prochloraz in champost in µg/kgds 
L = Jaarlijkse vracht in g/ha 
M = Maximale hoeveelheid meststof in 106 kgds/jr 

De hoeveelheid toe te voegen meststoffen op landbodems bedraagt 6000 kg/ha.jr 
Hieruit volgt: 

C = 3.6 gram/6000 kgds = 600 µg/kgds = 0.6 mg/kgds 

Champost mag 0.6 mg/kgds aan prochloraz bevatten om jaarlijks in een 
hoeveelheid van 6000 kg op het land gebracht te worden. 
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Bij een dosering van 3 gram sporgon per m2 komt er 1.38 gram prochloraz 
terecht in een hoeveelheid champost van 120 kg (0.2 m3 * 600 kg/m3

) , waarvan 
40 kg droge st0f. Het gehalte in champost bedraagt derhaJve 1380 mg/40 kg = 
35 mg/kgds. 
Dit betekent dat slechts 100 kg van dergelijke champost per hectare bouwland 
opgebracbt mag worden. 

NB In bovenvermeld voorbeeld is enkel gekeken naar prochloraz en niet naar 
zijn metabolieten. Daarnaast worden er in de champignqnteelt diverse andere 
bestrijdingsmiddelen toegepast, welke eveneens in een vermoedeUjk te hoge 
concentratie zullen voorkomen.Hiervoor is een dergelijke berekening 
eveneens toepasbaar. 
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BIJLAGE 8 

PRIORITEITSVOLGORDE VERWERKING RESTSTOFFEN 

Preventie en hergebruik 

Organisch materiaal 
Het ontstaan van voetjes is inherent aan de teelt van champignons. Het is (voor 
mensen) een niet consumeerbaar deel van de paddestoel. Zonder voetjes geen 
champignons en omgekeerd. Preventie is niet mogelijk. 

Direct bergebruik van de afvalstoffen, dus toepassing zonder enige vorm van 
verwerking, is problematisch, zoals in paragraaf 4.2 van de hoofdtekst wordt 
beschreven. Voetjes kunnen niet zonder meer als veevoeder aangeboden worden, 
terwijl bet uitrijden van voetjes als meststof aan strenge regels is onderworpen. 

Anorganisch materiaal 
De boeveelheid slib uit bezinkselafscbeiders kan met een zeer schone 
bedrijfsvoering wellicht worden teruggebracht, maar of hier veel rendement 
behaald kan worden is twijfelachtig. 

Het aanbod van RKG-slib zal volgens het Afvaf Overleg Orgaan (AOO) in de 
komende tien jaar nagenoeg gelijk blijven. Preventie is nauwelijks haalbaar . 
Hergebruik van RKG-slib is echter zeer goed mogelijk. Het AOO spreekt van een 
bergebtuik percentage van 603. In boofdstuk 6, waarin de voorgenomen activiteit 

. wordt toegelicht, zal dit een haalbaar percentage blijken. 

Verwerkingsmogelijkheden 

Organisch materiaal 
Verwerkingspraktijken voor voetjes zoals die in bet verleden zijn ontstaan en door 
gebrek aan een goed en betaalbaar alternatief nog plaatsvinden, zijn begraven, 
uitrijden, en vervoederen. Deze vormen van het zich ontdoen van afval zullen in 
bet belang van de milieukwaliteit gestaakt moeten worden. Overblijvende opties 
zijn storten op gecontroleerde stortplaatsen en procesmatig verwerken. Inmiddels is 
een stortverbod van kracht voor plantaardig afval dat uit de land- of tuinbouw 
afkomstig is. Bovendien kunnen partijen champignonreststoffen waarin 
verbindingen voorkomen boven de Baga concentratiegrens niet door stortlokaties 
worden geaccepteerd en deze partijen, die door analysecertificaten vergezeld dienen 
te zijn, werden al voor het stortverbod geweerd. 

De enige verwerking die voor deze 'Baga' reststoffen voorbanden is, is 
verbranding in een daartoe geschikte installatie. De kosten van verbranding van 
Baga materiaal bedragen circa f 560,- per ton. Het is overigens tekenend dat het de 
A VR (afvalverbrandingsinstallatie voor gevaarlijk afval te Rotterdam) niet bekend 
is of ooit champignonvoetjes zijn aangeleverd, terwijl wel bekend is dat partijen op 
basis van Baga-grens overschrijdingen bij stortlokaties zijn geweerd. 
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De hoge tarieven van verbranding als gevaarlijk afval zijn aanleiding geweest om te 
bezien of een andere procesmatige verwerking doelmatiger is . Voor organiscbe 
bedrijfsafvalstoffen, die qua samenstelling beneden de Baga grens vallen, bestaat 
eveneens aanleiding om verwerkingsprocessen nader te onderzoeken. 

De verwerkingsprocessen die in aanmerking komen voor nader onderzoek, dienen 
uiteraard aan te sluiten bij de bewerking van bet overige organiscb afval dat CRV 
voornemens is te gaan verwerken. 

Anorganisch materiaal 
Het slib, dat zicb als sediment verzamelt in bezinkselafscheiders op het terrein van 
van de kwekers, dient als bedrijfsafvalstof door een erkende verwijderaar te 
worden verwerkt. In de champignonkwekerijen, waar veel water (al dan niet met 
opgeloste bestrijdingsmiddelen) wordt toegepast, bestaat het sediment uit een veelal 
verontreinigde fractie van fijne deeltjes en een schonere fractie van grovere 
deeltjes. Verontreinigingen zijn hoofdzakelijk bestrijdingsmiddelen en bun 
metabolieten en zware metalen. Slibverwerkingsprocessen met enig rendement 
zullen gericht moeten zijn op bet verkleinen van het totale aanbod verontreinigd 
materiaal, danwel het terugwinnen van bruikbaar materiaal. 

Procesmatige verwerkingsmethoden 

Organisch materiaal 
In eerste instantie dient bezien te worden of de gevaarlijke stoffen uit het materiaal 
verwijderd kunnen worden. In de oorspronkelijke opzet van CRV werd een 
verkoopbaar eindprodukt als veevoeder beoogd (hergebruik), maar zowel de 
ingezette reststoffen als het eindprodukt bleken voor veeveeder te hoge gehalten 
bestrijdingsmiddelen en metabolieten te bevatten. In dat kader zijn door de 
initiatiefnemer verschillende proeven uitgevoerd ter verwijdering van de 
bestrijdingsmiddelen. Vervolgens ontstond door het grote aantal proefnemingen en 
analyseresultaten het besef dat de voetjes in 50 3 van de gevallen als 'Baga 
materiaal' (gevaarlijk afval) aangemerkt dienden te worden. Gebleken is dat de 
hoge concentraties konden worden toegeschreven aan insluiting van de 
verontreinigde dekaarde in de zwamvlokken van de voetjes. Dit verklaart tevens 
waarom het consumeerbare dee! van de champignon niet verontreinigd raakt. 

Een aantal processen zijn vervolgens uitgeprobeerd teneinde de bestrijdings
middelresiduen uit de voetjes te verwijderen. Indien dit zou lukken, kon de 
beoogde produktie van diervoeder alsnog plaatsvinden. De in dit kader beproefde 
processen zijn toegelicht in de hoofdtekst van het MER (paragraaf 7.3). 
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BIJLAGE 9 

TECHNISCHE BESCHRIJVING HYDROCYCLONAGE 

Auteur: Ing. H.J. Veen, TNO 

1. Type afvalstroom waarop het proces in principe kan worden toegepast. 

• Verontreinigde grond; 
• verontreinigd water (verontreinigd met gesuspendeerde deeltjes); 
• verontreinigde slibs/slurries. 

2. Doel van de bewerkinglbehandeling 

• Verwijderen van de verontreiniging; 
• Concentreren van de verontreiniging of verontreinigde afvalstroom. 

Hydrocyclonen zijn fysische scheidingstoestellen, die verontreinigingen in een 
slurry alleen kunnen afscheiden als deze als gesuspendeerde deeltjes aanwezig zijn 
of gehecht zijn aan gesuspendeerde deeltjes. Het doel daarbij is een deelstroom 
gericht te behandelen. De deeltjes zijn bij hydrocyclonage onderhevig aan hoge 
afschuitkrachten, waardoor deze techniek alleen geschikt is voor vaste deeltjes en 
niet voor geflocculeerd materiaal. 

3. Algemene karakterisering van de afvalstroom. 

Gesuspendeerd stof. 
De verontreiniging is gesuspendeerd st of of is gehecht aan gesuspendeerd st of, 
bijvoorbeeld verontreinigde klei en organisch stof in verontreinigde bodems of 
waterbodems. 

De concentratie van de gesuspendeerde stof beinvloedt de scheidingsdiameter (zie 
6) vanaf concentraties van 5 gew. 3 en hoger, bij 20 3 neemt de scheidingsdiame
ter met een .factor 2 toe. De concentratie van de gesuspendeerde stof heeft ook 
invloed op andere karakteristieken van de hydrocyclonen zoals de drukval-debiet 
karakteristiek en de viscositeit van de suspensie. In het algemeen kan de concen
tratie van de gesuspendeerde stof maximaal 25 3 zijn. 

De scheidingsdiametergrenzen van hydrocyclonen zijn circa 5 micrometer als 
ondergrens en 250 micrometer als bovengrens bij een volumieke massa van de 
gesuspendeerde stof van circa 2700 kg/m3. Bij lagere volumieke massa's van de 
gesuspendeerde stof liggen de onder- en bovengrens hoger. 
De scheidingsdiameter is omgekeerd evenredig met de wortel uit het verschil in 
volumieke massa van de gesuspendeerde stof en de vloeistof. 

4. Typen te verwijderen componenten. 

Hydrocyclonage is niet gericht op een specifieke verontreiniging. De verontreini
ging moet als gesuspendeerde stof of geadsorbeerd aan de gesuspendeerde stof 
aanwezig zijn. 
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5. Werkingsprincipe van het proces. 

Door de centrifugate krachten, veroorzaakt door de tangentiele stroming in een 
hydrocycloon, worden deeltjes met een grotere volumieke massa dan de vloeistof 
naar de buitenwand van de hydrocycloon en bovendien langs de wand naar beneden 
getransporteerd. Deze deeltjes worden aan de onderzijde van de cycloon door de 
zogenaamde apex-opening afgevoerd met een klein deel van de vloeistof. omdat de 
verblijftijd in de cycloon beperkt is, worden de deeltjes, naarmate zij lichter 
warden, steeds slechter afgescheiden. De in de voeding aanwezige kleine deeltjes 
gaan grotendeels met de stroming in het hart van de cycloon mee naar boven en 
verlaten deze met het grootste deel van de vloeistof via de vortexzoeker. 

6. Beschrijving unit operation. 

Het proces is opgebouwd uit een voedingspomp en een of meerdere cyclonen en 
wordt vrijwel altijd voorafgegaan door een zeving om verstopping te voorkomen. 

Hydrocyclonen zijn statische apparaten met in het algemeen een cylindrisch en een 
conisch deel. De voeding van de hydrocycloon vindt tangentieel plaats in het 
bovenste cilindrische deel. De scheiding tussen grate en kleine deeltjes wordt 
gekarakteriseerd door de scheidingsdiameter (Engels: cut size), welke gedefinieerd 
is als de diameter van die deeltjes, die voor 503 in het grof (onderloop) en voor 
503 in het fijn (bovenloop) terecht komen. Naast de scheidingsdiameter is 
uiteraard ook de scherpte van de scheiding van belang. De scheidingsscherpte 
wordt meestal gedefinieerd als de verhouding van de diameters van de deeltjes, die 
respectievelijk voor 25 en 75 3 in het grof terecht komen. Hoe groter deze 
verhouding, die maximaal 1 kan zijn, des te beter is de scheiding. 

De scheidingsdiameter d50 (evenwichts-deeltjesgrootte) wordt berekend met: 

d50 = ( 18 * (h*vr*r) I ((rs - rv)*vt*2) )°"5 

Met: 
d50 = deeltjesgrootte in m; 
h = dynamische viscositeit in Pa*s; 
r = straal van de baan van het deeltje in de cycloon in m; 
rs = volumieke massa deeltje in kg/m3

; 

rv = volumieke massa vloeistof in kg/m3
; 

vr = radiele snelheid in mis; 
vt = tangentiele snelheid in m/s. 

Een voor de scheiding belangrijk effect is het optreden van de zogenaamde "dode 
flux" (Engels: dead flux). Dit is de vloeistofstroom, die met het grof de apex
opening als onderloop verlaat. Als er kleine deeltjes in de voeding aanwezig zijn, 
bestaat deze stroom niet uit deeltjesvrije vloeistof, maar bevat een concentratie aan 
kleine deeltjes, die ongeveer gelijk is aan die van de bovenloop . Hierdoor bevat de 
onderloop, zelfs bij optimaal functioneren van de hydrocycloon, altijd een zekere 
hoeveelheid kleine deeltjes. Uit het feit dat in het algemeen de maximale 
volumeconcentratie aan grate deeltjes 45 a 503 bedraagt, kan een redelijke 
schatting van het verlies aan fijn via de onderloop warden gemaakt. Hoe groter dit 
verlies des te slechter wordt de scheidingsscherpte. 

WK MILIEUADV!EZEN B. V. MER REsTSTOFPENBEWERI<lNG JUN! 1996 CRV BV 

Bijlage 9, blz.2 uit 7 



Hoewel het dus enerzijds gunstig is om de maximale concentratie aan grof in de 
onderloop te krijgen is het anderzijds ongunstig om aan de onderloop meer grof te 
bieden dan deze kan verwerken. Want, afgezien van het feit dat onder die 
omstandigheden de kans op verstopping van de apex-opening toeneemt, betekent dit 
in ieder geval dat een deel van het grof gedwongen wordt de cycloon met de 
bovenloop te verlaten. De scheidingsdiameter wordt hierdoor hoger en de 
scheidingsscherpte wordt slechter. 

Welke situatie onder de procesomstandigheden zal ontstaan hangt af van de 
concentratie aan grof in de voeding en de capaciteit van de apexopening. Deze 
capaciteit wordt grotendeels bepaald door de diameter van de apex-opening en de 
inlaatdruk. 

Of de apex-opening onbelast danwel overbelast is kan makkelijk visueel warden 
waargenomen. Bij onderbelasting stroomt de onderloop als een wijde paraplu uit de 
apex-opening (engels: Umbrella discharge) en bij overbelasting als een dichte straal 
(engels: roping). De optimale situatie is meestal de overgang tussen deze beide, dat 
wil zeggen een nauwe paraplu-vormige uitstroming. 

In onderstaand overzicht is aangegeven wat het effect is van de belangrijkste 
procesparameters. 

Tabel B lOa Effect van variabelen op hydrocycloon prestaties 

Variabele 

Toename invoerdruk 

Effect 

Scheidingsdiameter kleiner 
Capaciteit groter 
Scheidingsscherpte grater 

Toename gesuspendeerd stofgehalte in voeding Scheidingsdiameter grater 
(Sterk effect boven 15 - 20 % ) 

Toename in het verschil in dichtheid van Scheidingsdiameter kleiner 
gesuspendeerde stof en vloeistof 

Toename viscositeit vloeistof 

Toename diameter invoer 

Toename diameter vortex finder 

Toename diameter apex 

Toename diameter cycloon 

Toename lengte cycloon 

WK MILIEUADVIEZEN 8.V. 

Scheidingsdiameter grater 

Invoerdruk lager 

Scheidingsdiameter grater 

Dode flux grater 

Scheidingsdiameter grater 
Capaciteit grater 

Scheidingsdiameter kleiner 
Scheidingsscherpte grater 
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7. Typen apparaten en systemen. 

Typen hydrocyclonen. 
Er bestaan diverse typen hydrocyclonen die verschillen in vorm en werking. De 
belangrijkste zijn: 
- Conische hydrocycloon. Dit is de meest voorkomende cycloon met een 

cilindrisch dee! en een conisch deel; 
- Cilindrische hydrocycloon. Deze cycloon heeft geen conisch dee!. De 

cycloon wordt vaak als eerste trap toegepast in een meertrapssysteem. De 
scheidingsdiameter van dit type is groter dan van de conische. 

- Linatex separator. Dit type heeft een aangepaste apex waarmee wordt bereikt 
dat de onderloop met een hoog droge stofgehalte wordt afgescheiden en de 
cycloon ongevoelig is voor wisselingen in de granulaire samenstelling van de 
invoer. 

- Lakos separator. De fabrikant claimt dat door een speciale constructie de 
slijtagegevoeligheid van dit type geringer is. 

- Air-sparges-cycloon. Dit is een cilindrische cycloon waarin op halve hoogte 
lucht wordt gedoseerd, waardoor een scheiding van hydrofobe en hydrofiele 
deeltjes wordt bereikt. 

- Cycloon voor vloeistof-vloeistof-scheiding. Dit type is nog niet volledig 
ontwikkeld. Het zijn meestal cyclonen met een lang conisch dee!. 

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste bijzonderheden van de verschillen
de typen cyclonen aangegeven. 

Table B 10.b Typen hydrocyclonen 

Type Hydrocyclonen 

Conische hydrocycloon 

Cylindrische hydrocycloon 

Linatex separator 

Lakos separator 

Air-sparged cyc!oon 

Lange conische cycloon 

Systemen. 

Bijzonderheid 

Scheiding van deeltjes op grootte en volumieke 
mass a 

Minder gevoelig voor wisselingen in de voeding 

Nauwelijks gevoeli_g voor wisselingen in de 
voeding 

Minder gevoelig voor slijtage 

Cyclonage gecombineerd met flotatie 

geschikt voor vloeistof-vloeistof scheiding 

Combinaties van hydrocyclonen en typen cyclonen worden veelvuldig toegepast. 
Parallelschakeling van cyclonen wordt toegepast om de verwerkingscapaciteit 
(vloeistofdebiet) van het systeem te vergroten. 

Serieschakeling kan om verschillende redenen worden toegepast. De belangrijkste 
zijn: 

- De scheidingsscherpte wordt vergroot door de onderloop meerdere malen te 
scheiden met hetzelfde type cycloon. De onderloop moet dan verdund 
worden met water. 
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- Tegenstroomwassen van de onderloop. Dit wordt onder andere toegepast om 
zand te ontdoen van kleideeltjes. Bij dit proces wordt de onderloop steeds 
opnieuw opgepompt en nogmaals door eenzelfde type cycloon gepompt. 

- Een systeem van bijvoorbeeld een Linatex-separator en een conische cycloon 
is ongevoeliger voor wisselingen in de voeding en is daarbij toch in staat bij 
een lage scheidingsdiameter te scheiden. 

8. Bedrijfszekerheid. 

Hydrocyclonage is een betrekkelijk eenvoudig proces zonder bewegende delen, 
afgezien van de pompen en daardoor niet gevoelig voor storingen. Er zijn twee 
belangrijke aspecten: 

- eventuele verstopping van de apex kan worden voorkomen door voorzeving 
of door toepassing van een meertrapssysteem; 

- slijtage van de cycloonwand. 

Samengevat: 
a. eenvoudige procesvoering; 
b. geringe benodigde deskundigheid voor bedrijfsvoering; 
c. mogelijk verstopping, voor het overige geringe gevoeligheid voor storingen. 
d. geringe mate van noodzakelijk toezicht. 

9. Technologische begrenzingen en randvoorwaarden. 

Hydrocyclonage is een "bulktechniek", geschikt voor grote stromen maar beperkt 
voor wat betreft de scheidingsscherpte. De technologische begrenzingen en/of 
randvoorwaarden .zijn: 

a. Toelaatbare beginconcentratie van gesuspendeerde stof is maximaal 25 3. 
b. Haalbare eindconcentratie aan verontreiniging is athankelijk van de 

verontreinigingsconcentratie van de af te scheiden gesuspendeerde stof. 
(De verontreinigingsniveaus van de onderloop kunnen liggen tussen enkele 
tienden mg/kg tot enkele tientallen mg/kg, e.e.a. athankelijk van de 
voeding). Het droge-stofgehalte van de onderloop is 60 tot 85 3 en van de 
bovenloop 1 tot 153, beide afhankelijk van het type voeding en het type 
cycloon. 

c. De pH-range wordt bepaald door keuze van het materiaal. Er bestaan kunststof, 
stalen en keramische hydrocyclonen. 

d. Het temperatuurbereik wordt bepaald door de keuze van het materiaal (zie c) . 
e. De vereiste druk van de voeding is athankelijk van het type cycloon doch 

maximaal 3 bar. 
f. Het vochtgehalte van de suspensie is minimaal 753. 
g. Hydrocyclonage wordt veelal voorafgegaan door een zeving om verstopping te 

voorkomen. 
h. Hydrocyclonen zijn aan slijtage onderhevig, afhankelijk van de materiaalkeuze. 

1 O. Toepassingsgebied. 

Praktijkervaringen. 
Hydrocyclonen zijn gemeengoed in de zandwinning, de kleiopwerkingsindustrie, de 
voedingsmiddelenindustrie en de procesindustrie. 
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In de milieutechnologie warden hdrocyclonen vooral toegepast bij: 
- Extractieve grondreiniging van de verontreinigde slibfractie en de minder 

verontreinigde zandfractie; 
- verwerking van verontreinigd baggerslib waarbij middels hydrocyclonage de 

verontreinigingen warden geconcentreerd in een beperkte fractie; 
- afvalwaterzuivering als zandafscheider; 
- opwerking van slib uit riolen waarbij dit slib gescheiden wordt in her-

bruikbaar zand en een te storten slibfractie. 

Knelpunten bij de toepassing van hydrocyclonen zijn: 
- De afzet van de schone fractie. Hoewel aan de wettelijke normen wordt 

voldaan, blijft de afzet vaak een probleem; 
- verdere verwerking van de deelfractie met de geconcentreerde verontrei

nigingen. Deze fractie kan verder verwerkt warden via ontwatering of 
reiniging. Ontwatering is in de praktijk reeds toegepast. Reiniging van de 
slibfractie verkeert nag in de onderzoeksfase. 

11. Benodigde hulpstoffen. 

Water voor verdunning. 

12. Energieverbruik. 

Energieverbruik is atbankelijk van de gewenste invoerdruk. Globaal ligt het 
energieverbruik tussen ca. 0.2 en 0.07 kWh/m3

. 

13. Emissies. 

- Waswater; 
- slibresidu. 

14. Prestaries van de techniek. 

In de milieutechnologie is de meest voorkomende toepassing van hydrocyclonen het 
scheiden van sterk verontreinigde deeltjes van licht verontreinigde deeltjes . 

Bij hydrocyclonen wordt een tweetal grootheden gehanteerd om de prestaties weer 
te geven. Deze zijn: 

Ed.s. = massa droge stof in onderloop * 100 
massa droge stof in invoer 

Met: 
E = efficientie; 
d.s. = droge stof 
Ex = massa verontreiniging in onderloop * 100 

massa verontreiniging invoer 

Met: 
E = efficientie; 
x = verontreiniging. 

WK Mll.!EUADV!EZEN B.V. MER REsTSTOFFENBEWERKING JUN! 1996 

Bijlage 9, blz.6 uit 7 
CRY BV 



De prestaties van de hydrocyclonen zijn beter naarmate de Ed.s. groter is en de Ex 
kleiner is. 

De prestaties van de techniek zijn sterk atbankelijk van de verdeling van de 
verontreinigingen over de verschillende fracties van deeltjes. In algemene termen is 
nauwelijks een uitspraak mogelijk over de efficientie, haalbare eindconcentraties, 
enz. Dit blijkt uit de volgende twee voorbeelden van hydrocyclonageresultaten van 
met cadmium verontreinigde waterbodems. De Ed.s. is in beide gevallen ca. 85 3 , 
terwijl de behaalde concentraties sterk uiteen liggen. 

Cd-gehalte na hydrocyclonage in : 
Cd-gehalte in 

I . I 

waterbodem I zandfract1e I slibfractie 

I voorbeel d 1 6 mg/kgds 1. 6 13 
voorbeel d 2 92 18 310 

i 

15. Capaciteit . 

. De capaciteit van een cycloon (d. w .z. het vloeistofdebiet) is gekoppeld 
aan de scheidingsdiameter. Beide zijn afuankelijk van de grootte van de 
cycloon. Een hydrocycloon die scheidt op 10 µm, heeft een capaciteit 
van 1 m3 /h. Bij een scheidingsdiameter van 50 µm bedraagt de capaciteit 
100 m3 /h. Scheiding bij kleine scheidingsdiamters en een grote capaciteit 
wordt bereikt door meerdere cyclonen parallel te schakelen. In de 
praktijk worden de hydrocyclonen voor de verwerking van baggerslib 
toegepast bij een capaciteit van enkele honderden m3 /h, in de extractieve 
bodemreiniging bij een capaciteit van enkele tientallen m3 /h. 
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BIJLAGE 10 

PROEFOPSTELLING DROOGPROEVEN 

De cijfers die in de massabalans (bijlage 11) staan vermeld, zijn voor wat 
betreft de gegevens in het afvalwater grotendeels gebaseerd op 
droogproeven die zijn uitgevoerd in een proefinstallatie bij EMW te 
Amsterdam. 

Proefopstelling 
De proefinstallatie bij EMW bestaat uit een gesloten systeem van een oven 
en een daarmee verbonden condensor. De afmetingen van de oven aan de 
binnenzijde zijn ± 70 cm in het vierkant. Het betreft een electrische oven 
met een vermogen van 11.8 kW. De verwarmde lucht wordt van onderaf 
door het te drogen produkt gevoerd. Na de passage van het te drogen 
produkt zal de lucht afhankelijk van de stand van de smoorklep, welke op 
zijn beurt afhankelijk is van het relatieve vochtgehalte in de oven, al dan 
niet afgevoerd worden. Zoniet, dan vindt er recirculatie van de steeds 
vochtiger wordende lucht in de oven plaats. Indien de relatieve vochtigheid 
boven de ingestelde RV-waarde komt zal de lucht afgevoerd warden naar de 
condensor (smoorklep gaat open). 

In de condensor wordt de warme vochtige lucht gekoeld met sproeiwater en 
zal derhalve ontdaan worden van het daarin aanwezige water. De af gekoelde 
lucht gaat via een pijp terug naar de oven. 
Op de condensor is een warmtewisselaar aangesloten. Het condensaat wordt 
opgevangen. 

Beschrijving van de proef. 
De champignonvoetjes die in de uitgevoerde droogproeven gebruikt zijn, 
zijn allereerst geheel gesneden en goed gemengd. In elke proef is 6.00 kg 
voetjes gedroogd. De voetjes worden daartoe in een geheel geperforeerde 
(ten behoeve van de luchtdoorvoer) metalen bak gedaan. Op de voetjes 
wordt ter voorkoming van het wegblazen van stof een metalen (geperfo
reerde) plaat gelegd. De laagdikte van de voetjes bedroeg ± 6 cm. 

Bij de 6 uitgevoerde proeven is als variabele parameter de in te stellen 
relatieve vochtigheid genomen. De instelling varieerde van 30 tot 70 % . 
Indien de installatie het opgegeven RV-gehalte niet bereikte, is tijdens de 
proef het ingestelde gehalte verlaagd. Aan het eind van elke proef, wanneer 
dus het meeste vocht verdampt is, werd het RV-gehalte telkens op 103 of 
minder ingesteld. . 
Voor het drogen van de voetjes dient de oven tot een in te stellen 
temperatuur opgewarmd te worden. In de 6 uitgevoerde proeven was dit 
telkens 140 °C. De insteltemperatuur tijdens het drogen bedroeg 130 °C. 
Bij hogere T ( > 165 °C) bestaat de mogelijkheid dat het gedroogde 
produkt spontaan ontvlamt. 
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1. INLEIDING 

,1:1:1, HASKONING 
··- ~·: '•• li,·,,i• Koninklijk lngenieurs-

' en Architectenbureau 

De CRV heeft het voornemen om een drogerij voor champignonvoetjes op te 
richten in Velddriel (gem. Maasdriel). In het kader van de oprichting dient er voor 
de drogerij een milieu effect rapportage (MER) opgesteld te warden. Ten behoeve 
van deze MER dient er een geuronderzoek uitgevoerd te warden. WK milieu
adviezen heeft HASKO NI NG opdracht gegeven om dit geuronderzoek uit te voeren. 

Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de geuremissie van de nog op 
te richten drogerij voor champignonvoetjes en op basis daarvan de geurconcentra
tie op leefniveau (geurimmissie) in de omgeving te bepalen. 
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2. OPZET 

,,~1:1- HASKONING ,,- '•- ._,, ,1,-
1
:11 Koninklijk lngenieurs-
' en Architectenbureau 

Ter bepaling van de geuremissie van de op te richten drogerij voor champignon
voetjes wordt onderscheidt gemaakt tussen normale bedrijfsvoering en de situatie 
dat er sprake is van storingen in de bedrijfsvoering. Het droogproces kan in 
hoofdlijnen warden onderscheiden in de volgende activiteiten: 
1 . het storten en opslaan van natte champignonvoetjes in een afgezogen 

gebouw; 
2. het drogen van de natte champignonvoetjes in een gesloten proces; 
3. het opslaan van de droge champignonvoetjes in containers/zakken. 

De geuremissie van de bovenstaande activiteiten is vastgesteld op basis van 
geurmetingen en geuremissiekentallen. Navolgend zijn per activiteit de principes 
voor de bepaling van de geuremissie weergegeven. 

2.1 Het storten en opslaan van natte champignonvoetjes 

De geuremissie van de natte champignonvoetjes is gebaseerd op de geuremissie
kentallen van GFT (Branch-onderzoekgeurproblematiek GFT-composteerbedrijven). 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar het storten en de opslag van de natte 
ch am pig nonvoetjes. 

Gedurende 52 weken van 6 dagen per week worden circa 20.000 ton natte 
champignonvoetjes aangeleverd. De opbrengst in de champignonteelt is gedurende 
het jaar vrij constant. Op basis hiervan kan gesteld warden dat er 65 ton/dag 
aangeleverd wordt. Dit komt overeen" met 5 a 7 vrachtwagens per dag. De natte 
champignonvoetjes worden aangeleverd in gesloten containers. 

Uitgaande van 7 leveringen per dag, die gedurende en % uur gestort warden, kan 
gesteld warden dat per dag gedurende 3 % uur natte champignonvoetjes word en 
gestort. De champignonvoetjes warden gestort in een stortbunker waarvan de 
roldeur direct na het storten weer gesloten wordt. Aangenomen wordt dat het 
totale oppervlak van de stortbunkers te beschouwen is als een bran van 100 m 2

• 

Voor de opslag van de natte champignonvoetjes is aangenomen dat er altijd een 
laag voetjes met een oppervlak van 100 m2 aanwezig is, die gedurende 3 % uur per 
dag (tijdens het storten van de natte champignonvoetjes) aan de buitenlucht is 
blootgesteld. 

Door bedrijfsstoringen kan het voorkomen dat de toevoer van natte champignon
voetjes aan het proces stagneert. Dit kan leiden tot rotting van het inmiddels 
aangeleverde organisch materiaal dat zich in de stortbunkers bevindt. Aangenomen 
is dat indien de champignonvoetjes aan het rotten zijn de roldeuren van de 
stortbunkers niet gesloten kunnen worden en dat de geuremissie direct naar de 
buitenlucht geemitteerd wordt. 
Met betrekking tot het rotten van GFT zijn geen geuremissiekentallen bekend. In 
de regel wordt er vanuit gegaan dat het GFT binnen 1 dag verwerkt wordt en niet 
de mogelijkheid heeft om te gaan rotten. 
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HASKONING 
Koninklijk lngenieurs
en Architectenbureau 

Gesteld kan warden dat binnen de veronderstelde maximale storing van 48 uur 
geen merkba~e ~otting zal optred~n z.odatde toepassing van een factor 1 0 x zo 
grate geurem1ss1e een overschatting 1s. \J 
Aangenomen is dat een storing maximaal 48 uur duurt en dat twee maal per jaar 
een storing plaatsvindt. 

2.2 Drogen van de champignonvoetjes 

De geuremissie die vrijkomt tijdens het drogen van de champignonvoetjes is 
middels emissiemetingen in de afgassen direct na de oven, waarin champignon
voetjes werden gedroogd, vastgesteld. De metingen zijn uitgevoerd bij EMW te 
Amsterdam. Gedurende de metingen is een vergelijkbaar droogproces uitgevoerd 
zeals het proces in de toekomstige situatie uitgevoerd gaat warden bij de 
champignondrogerij. 
Op basis van literatuurwaarden en ervaring is een aanname gedaan met betrekking 
tot het geurverwijderingsrendement van de te plaatsen wasser en het biofilter. Het 
droogproces vindt gedurende 4.800 uur/ja~r plaats. 

Door bedrijfsstoringen kan het voorkomen dat de reiniging van de afgassen niet 
optimaal werkt. Aangenomen is dat in een worst-case situatie de wasser en het 
biofilter niet meer werken en dat de afgassen van de oven waarin de champignon
voetjes gedroogd warden direct naar de buitenlucht geemitteerd warden. 
Aangenomen is dat een storing maximaal 48 uur duurt en dat twee maal per jaar 
een storing plaatsvindt. 

2.3 ' Gedroogde champignonvoetjes 

De geuremissie van de gedroogde champignonvoetjes is eveneens middels 
emissiemetingen vastgesteld. Hiertoe is een hoeveelheid gedroogde champignon
voetjes bemonsterd. 

De gemiddelde hoeveelheid in containers opgeslagen gedroogde champignonvoet
jes is 7,8 ton/dag. In het ongunstigste geval dat de gedroogde champignonvoetjes 
in een open vervoer container buiten staan, staat er per dag gemiddeld 10 m2 

gedroogde champignonvoetjes buiten gedurende 4.800 uur/jaar. In werkelijkheid 
vindt de opslag binnen plaats in een container onder zeil. 
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3. UITVOERING METINGEN 

HAS KONING 
Koninklijk lngenieurs
en Architectenbureau 

De monstername en analyse van de geurmonsters zijn uitgevoerd conform het 
Document Meten en Rekenen Geur (Publicatiereeks lucht & energie, nr. 115, 
Ministerie van VROM). 

De monsters van de afgassen van de oven, waarin gedurende de metingen 
champignonvoetjes werden gedroogd, zijn met behulp van een sonde direct in het 
kanaal genomen. De monstername van de gedroogde champignonvoetjes heeft 
plaatsgevonden met behulp van de Lindvall-doos. 

De geurconcentratie van de luchtmonsters zijn bepaald overeenkomstig de 
richtlijnen van het Ministerie van VROM zeals deze zijn vermeld in de Nederlandse 
Voornorm Olfactometrie (NVN 2820). De bepaling heeft plaatsgevonden binnen 
30 uur na monsterneming bij het Milieu Technologisch lnstituut (MTl)/Project 
Research Amsterdam B.V. (PRA) met een olfactometer. MTI en PRA zijn voor 
geurmetingen gecertificeerd door de Nederlandse Kalibratie Organisatie (NKO). In 
bijlage 1 is de monstername en de analyse meer gedetailleerd beschreven. 
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\1:1~1, HASKONING 
•1' \I' \I' •i:,:i• Koninklijk lngenieurs-

~ , en Architectenbureau 

4. MEETRESUL TA TEN 

Op 31 maart 1995 is de geuremissieconcentratie bepaald, die vrijkomt tijdens het 
drogen van de champignonvoetjes, middels metingen in de afgassen direct na de 
oven. In tabel 4. 1 zijn de geurconcentraties weergeven. 

Tabel 4.1: Geuremissieconcentratie ten gevolge van drogen champignonvoetjes 

Meting Geurconcentratie Gemiddelde geurconcentratie 
[GE/mll [GE/mll 

I 
1 

I 
100.000 

I 
215.000 

I 2 460.000 

Op 4 april 1995 is de geuremisieconcentratie bepaald, die vrijkomt tijdens de 
opslag van gedroogde champignonvoetjes, middels metingen met behulp ·van de 
Lindvall-doos. In tabel 4.2 zijn de geurconcentraties weergegeven. 

Tabel 4.2: 

Meting 

I 
1 

I 2 

Geuremissieconcentratie ten gevolge van de opslag van gedroogde 
champignonvoetjes 

Geurconcentratie Gemiddelde Debiet1 Geuremissie2 

[GE/ml] geurconcentratie [ml/uur] [GE/(m2 *uur)] 
[GE/ml] 

171 

I 
156 

I 
499 

I 
142.800 

I 142 

1 debiet bij 20°C, 1 atm, vochtig 
2 geuremissie = (geurconcentratie *debiet)/oppervlakte Lindvall-doos = 156 * 499/0. 54!31 

In bijlage 2 zijn de NKO-certificaten opgenomen van de geurmetingen. 
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-1:1:1- HASKONING 
l1; :1: ;•' Koninklijk lngenieurs-1,,,1 en Architectenbureau 

5 . GEUREMISSIE 

5.1 

5.2 

Navolgend zijn de geuremissies van de diverse bronnen bepaald. 

Het storten en opslaan van natte champignonvoetjes 

~ geuremissiekentallen voor het storten respectievelijk de opslag van natte 
champignonvoetjes zijn 3,3*106 GE/ton en 0,61*106 GE/(m2 *uur) 1• 

Gemiddeld wordt er gedurende een }'2 uur 9,2 ton natte champignonvoetjes 
gestort in de stortbunkers. Hiermee komt de geuremissie ten gevolge van het 
storten op 61 * 106 GE/uur. 
Gemiddeld ligt er 100 m2 natte champignonvoetjes in de stortbunkers. De 
geuremissie ten gevolge van de opslag bedraagt dan 61*106 GE/uur. 

Bij storingen is de geuremissie ten gevolge van de opslag van "rottende" natte 
champignonvoetjes 61O*106 GE/uur. De geuremissie ten gevolge van het storten 
van de champignonvoetjes is niet onderhevig aan storingen en blijft derhalve 
ongewijzigd. 

Drogen van de champignonvoetjes 

De geuremissieconcentratie ten gevolge van het drogen bedraagt 215.000 GE/m 3 

(zie hoofdstuk 4). Het debiet uit de oven bedraagt 3.400 m3/uur. De ongereinigde 
geuremissie bedraagt derhalve 731 * 106 GE/uur. 

In het Handboek Modelvoorschriften Luchtverontreiniging (~~aatsuitgeverij 's
Gravenhage) is aangegeven dat het geurverwijderingsrendement van een wasser 
niet meer dan 60 a 80% bedraagt. In dit rapport is verder uitgegaan van 70%. Uit 
het rapport Biofiltratie van de Werkgroep Biologische Filters (in opdracht van het 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) blijkt dat 
het geurverwijderingsrendement van biofilters gemiddeld 90% bedraagt. Bij het 
toepassen van dit verwijderingsrendement is vastgesteld dat de geuremissiecon
centratie na het biofilter hoger is dan eigen geur van het biofilter (minimaal 1 .000 
GE/m 3

). 

De gereinigde geuremissie bedraagt 22*106 GE/uur. 

5.3 Gedroogde champignonvoetjes 

Het geuremissiekental voor de opslag van gedroogde champignonvoetjes bedraagt 
0, 14*106 GE/{m2 *uur). In totaal ligt er 10 m2 gedroogde champignonvoetjes 
opgeslagen, waarmee de geuremissie op 1,4*106 GE/uur komt. 

1 literatuur: Branche-onderzoek Geurproblematiek GFT-composteerbedrijven 
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6. GEURVERSPREIDINGSBEREKENINGEN 

HASKONING 
Koninklijk lngenieurs
en Architectenbureau 

Aan de hand van de verkregen geuremissie zijn een aantal geurimmissiecontouren 
berekend. Hiervoor is gebruik gemaakt van het Nationale LTFD-model zoals dit in 
het computerprogramma Pluim-Plus wordt toegepast. Berekend zijn zowel de 95-
als de 98- als de 99,5-percentiel geurimmissiecontouren. 

De geurimmissiecontouren zijn bepaald ender de omstandigheden als beschreven 
bij de opzet: 
* normale bedrijfsvoering dat wil zeggen de champignonvoetjes rotten niet en de 

wasser en het biofilter werken naar behoren;· 
* bij storingen dat wil zeggen de champignonvoetjes "rotten" en de wasser en het 

biofilter hebben een verwijderingsrendement van 0%; aangenomen is dat 
storingen gedurende 96 uur/jaar plaats vinden. 

Bij de berekeningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
- de meteorologische gegevens van Eindhoven; 
- de ruwheidsklasse 3, dat wil zeggen cultuurland; 
- de uitgangspunten als aangeven in tabel 6 met betrekking tot de normale 

bedrijfsvoering en storingen. 

Tabel 6.1: Uitgangspunten 

Bron Geuremissie Temperatuur Emissiehoogte Emissietijd 
1 oe.[GE/m 3J l°CJ (ml [uur/jaar) 

Normale bedrijfsomstandigheden 

Natte champignonvoetjes 61 (storten) Tomg11Ytng 
51 1085 

61 (opslag) 1071 2 

Drogen van champignonvoetjes 22 Tomoovlng 15 47043 

Droge champignonvoetjes 1.4 T omgovi1111 51 4800 

Storing en 

Natte champignonvoetjes 610 (opslag) Toma.,,ina 51 96 

Drogen van champignonvoetjes 731 130 15 96 

1 Minimale hoogte in Pluim-Plus 
2 de opslag van champignonvoetjes in de bunkers vindt plaats gedurende 31 0 dagen/jaar; Aangenomen 

is dat gedurende 4 dagen (2 *48 uur/storing) de rolluiken van de bunkers niet dicht kunnen en dat de 
champignonvoetjes rotten; gedurende de overige 306 dagen zijn de rolluiken gedurende 3,5 uur/dag 
geopend 

3 het drogen vindt gedurende 4800 uur/jaar plaats, waarvan gedurende 96 uur/jaar de wasser en het 
biofilter een verwijderingsrendement van 0% hebben (storing) en 4704 uur/jaar alles goed functioneert 

Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat de 95-percentiel, 1 GE/m 3 en de 98-
percentiel, 10 GE/m3 geurimmissiecontouren niet warden overschreden. De 98- en 
de 99,5-percentiel, 1 GE/m 3 geurimmissiecontouren warden wel overschreden. In 
figuur 1 zijn de geurimmissiecontouren weergegeven. 
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7. EVALUATIE 

Geurnormering 

HASKONING 
Koninklijk lngenieurs
en Architectenbureau 

Op 29 maart 1 995 is het een en ander gewijzigd met betrekking tot de geurnorme
ring. Voor de duidelijkheid en volledigheid zijn de geurnormen, zoals deze 
gehanteerd werden voor 29 maart 1995, navolgend weergegeven en zijn 
vervolger.s de wijzigingen aangegeven en toegelicht. 

Als geurnorm voor een nieuwe of aangepaste installatie binnen de leef- en 
woonomgeving is in de NER de volgende norm opgenomen waarvoor geldt: 
Ter plaatse van de woning van derden mag de geurconcentratie in 99,5 procent 
van het jaar de waarde van 1 GE/m3 niet overschrijden. 1 GE/m3 is hierbij de 
geurconcentratie waarbij 50% van de bevolking de geur kan onderscheiden van 
de achtergrondgeur. 

Als geurnorm voor een bestaande installatie binnen de leef- en woonomgeving is 
in de NER de volgende norm opgenomen waarvoor geldt: 
Ter p/aatse van de woning van derden mag de geurconcentratie in 98 procent van 
het jaar de waarde van 1 GE/m3 niet overschrijden. 

Als geurnorm voor een bestaande en nieuwe installatie buiten de leef- en 
woonomgeving is in de NER de volgende norm opgenomen waarvoor geldt: 
Ter p/aatse van de woning van derden mag de geurconcentratie in 95 procent van 
het jaar de waarde van 1 GE/m3 niet overschrijden. 

In die situaties waar de bedrijven om tec~nische of economische redenen niet aan 
de gestelde normen konden voldoen bestond de mogelijkheid dat tijdelijk werd 
afgeweken van de gestelde geurnorm. In deze situaties diende wel voldaan te 
warden aan de 98-percentiel, 10 GE/m 3 . 

Op 29 maart 1995 is besloten dat de 99,5-percentiel, 1 GE/m 3 voor nieuwe 
situaties niet werkbaar wordt geacht en derhalve vervalt. De voor de bestaande 
installatie gehanteerde 98-percentiel, 10 GE/m3 heeft niet langer de status van 
"bovengrens", aangezien de relatie tussen geurconcentratie en geurhinder per stof 
verschillend uitpakt en niet in een getal is uit te drukken. 
Als algemeen uitgangspunt wordt gehanteerd het voorkomen van (nieuwe) hinder. 
Daarvan afgeleid is de volgende beleidslijn aangegeven: 
- als er geen hinder is, zijn er geen maatregelen nodig; 
- als er wel hinder is, warden maatregelen op basis van ALARA principe afgeleid; 
- de mate van hinder kan onder andere warden bepaald via een belevingonder-

zoek, hinderenquete, klachtenregistratie, enz. 
- de mate van hinder, die nog acceptabel is, wordt vastgesteld door het bevoegd 

gezag. 

Het uitgangspunt in de ,Wet Milieubeheer is dat bij vergunningverlening ten 
behoeve van een nieuwe inrichting artikel 8.11 Wet Milieubeheer wordt toegepast 
("Stand der techniek"). In beginsel dient er naar te warden gestreefd, nieuwe 
hinder te voorkomen. 
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:1• Koninklijk lngenieurs-

~ , en Architectenbureau 

Geurimmissie 

Oorspronkelijk was de 99,5-percentiel, 1 GE/m 3 de geurnorm waaraan getoetst 
diende te warden voor nieuwe installaties. Uit de verspreidingsberekeningen blijkt 
dat de 99,5-percentiel, 1 GE/m 3 wordt overschreden. In het voorgaande is reeds 
aangehaald dat deze norm is vervallen en dus niet relevant is. Daarnaast zou deze 
geurnorm niet van toepassing zijn, omdat het bedrijf buiten de leef- en woonomge-
ving wordt gevestigd. . 
De 95-percentiel, 1 GE/m3 wordt niet overschreden. Deze norm wordt in het 
nieuwe beleid niet meer genoemd. In het oude beleid zou dit de norm zijn geweest 
waaraan de geuremissie van de champignondrogerij getoetst diende te warden. 
De 98-percentiel, 10 GE/m 3 wordt niet overschreden. Deze norm is in het nieuwe 
beleid vervallen als zijnde de "bovengrens" waarbij aangenomen werd dat bij deze 
concentraties er zeker sprake was van ernstige hinder. 
De 98-percentiel, 1 GE/m3 wordt overschreden. Gezien de beperkte omvang van 
de contour en het geringe aantal woningen (circa 4) daarbinnen is de verwachting 
dat er geen nieuwe hinder zal optreden. 

Ter beperking van de geuremissie zijn de navolgende maatregelen genomen: 
- de aanvoer van natte champignonvoetjes in gesloten containers; 
- het storten en opslaan van de champignonvoetjes in stortbunkers, die direct na 

het storten met behulp van rolluiken afgesloten warden; 
- het behandelen van de afgassen van het drogen van de champignonvoetjes in 

achtereenvolgens een wasser en een biofilter; 
- de afvoer van de gedroogde champignonvoetjes in gesloten containers. 
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8 . CONCLUSIE 

HASKONING 
Kaninklijk lngenieurs
en Architectenbureau 

Op basis van het hiervaar beschreven anderzoek naar de geuremissie en -immissie 
van de op te richten dragerij van champignanvaetjes mag verwacht warden dat 
ender normale omstandigheden met inbegrip van de staringen, in de huidige 
amgevingssituatie geen nieuwe hinder ten gevalge van de voorgenamen 
activiteiten zal warden andervonden. Mede gezien de vaargenamen geurreduce
rende maatregelen, te weten de taepassing van een gesloten systeem, een wasser 
en een biafilter, conform de stand der techniek kan geconcludeerd warden dat aan 
de vigerende geurnarmering wardt voldaan . 
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MONSTERNAME- EN ANAL YSEMETHQ,OE 



Geur 

Bemonsteringsmethode 

HASKONING 
Koninklijk lngenieurs
en Architectenbureau 

Tijdens het bemonsteren van geurbronnen is een representatieve deelstroom van 
de lucht afgezogen en opgevangen in een tedlar of nalophaan-folie zak. Deze 
materialen worden gebruikt, omdat hieraan weinig tot geen geur geadsorbeerd 
wordt. Alvorens het monster in de monsterzak is opgevangen is het voorverdund 
met een luchtverdunner om condensvorming en daarmee geurverlies te voorko
men. Met een monsternamedebiet van 2 liter per minuut duurt het circa 30 
minuten voordat er voldoende lucht in de monsterzak is opgevangen. 

De emissie aan de uitlaat van de oven wordt gezien als een puntbron. De emissie 
is direct in het kanaal gemeten (zie figuur 1 ). 

Monsternamepunt 

Fabriek 

Figuur 1: Bemonstering puntbronnen 

De emissie die vrijkomt bij de opslag van champignonvoetjes wordt gezien als 
passieve emissie vanuit een oppervlak en is als zodanig bemonsterd. Met de term 
passieve emissies vanuit een oppervlak warden die emissies bedoeld die als gevolg 
van het langsstrijken van de lucht plaatsvinden. Voor het vaststellen van deze 
emissies wordt de Lindvall-doos gebruikt (zie figuur 2). In dit geval is de doos op 
een op teflon-folie egaal uitgespreide laag van gedroogde champignonvoetjes 
gelegd. Vervolgens is, met behulp van een blaasventilator en via een koolfilter, 
geurvrije lucht toegevoerd aan de Lindvall-doos. Deze luchtstroom neemt in de 
Lindvall-doos de geur, die afkomstig is van de gedroogde champigonvoetjes, op. 
De luchtstroomsnelheid in de docs bedroeg 1 m/s. De uitgaande luchtstroom is in 
tweevoud bemonsterd. 

aktiefkool filter 

ventilator 

Lindvall-doos 
Monsternamepunt 

Figuur 2 : Bemonstering passieve emissie vanuit een oppervlak 



Analysemethode 

HASKONING 
Koninklijk lngenieurs
en Architectenbureau 

Van d; luchtmonsters wordt de geurconcentratie bepaald overeenkomstig de 
richtlijnen van het Ministerie van VROM zeals deze zijn vermeld in de Nederlandse 
Voornorm Olfactometrie (NVN 2820). De bepaling vindt plaats binnen 30 uur na 
monsterneming op het Milieu Technologisch lnstituut (MTl)/Prcject Research 
Amsterdam B.V. (PRA) met een olfactometer. MTI en PRA zijn voor geurmetingen 
gecertificeerd door de Nederlandse Kalibratie Organisatie (NKO). 
Bij de sensorische geuranalyse wordt de bemonsterde lucht, met behulp van een 
olfactometer, aangeboden aan een panel via 2 ruikbekers. Het panel bestaat uit 10 
personen en is geselecteerd door het individuele reukvermogen van elk panellid te 
toetsen aan een gestandaardiseerd n-butanol monster. 
Via een ruikbeker wordt geurhoudende lucht aangeboden, door de andere ruikbeker 
wordt geurvrije lucht aangeboden. Dit gebeurt "at random" waarbij het monsterna
meprogramma bepaalt door welke geurbeker de geurhoudende component wordt 
aangeboden. Het panellid moet elke keer een keuze te maken door welke ruikbeker 
de geurhoudende lucht wordt aangeboden. De verdunning, waarbij 50% van het 
panel de aangeboden lucht wel en 50% de aangeboden lucht niet van geurvrije 
lucht kan onderscheiden, bevat per definitie 1 GE/m 3 • Dit wordt ook wel de 
geurdrempel genoemd. Het aantal malen dat het oorspronkelijk geurmonster 
verdund moet worden om de geurdrempel te bereiken is in getalswaarde gelijk aan 
de geurconcentratie van het luchtmonster. 

Fysische parameters 

In elk emissiepunt wordt de gemiddelde snelheid en temperatuur van het afgas 
gemeten. Bij de meting van de gassnelheid wordt gebruik gemaakt van een 
elektronische vleugelraaanemometer respectievelijk een pitotbuis . Afhankelijk van 
de diameter van het emissiekanaal wordt het vlak verdeeld in een voldoende aantal 
even grate deelvlakken, waarvan de zwaartepunten als meetpunten warden 
gebruikt (conform NPR 2788). Op deze wijze wordt een geed gassnelheidsprofiel 
over het gehele emissiekanaal verkregen waaruit de gemiddelde gassnelheid 
bepaald wordt. Het gasdebiet wordt berekend door het produkt van de gemiddelde 
gassnelheid en het totale doorstroomde oppervlak (dwarsdoorsnede) van het 
emissiekanaal te nemen. Het debiet wordt vervolgens genormeerd voor lucht bij 
20°C en 1 atm. 
De temperatuur van het afgas wordt bepaald met een elektronische thermometer. 
De relatieve vochtigheid van het afgas wordt bepaald door middel van een 
adsorptie aan silicagel. Op plaatsen waar de debietmeting niet kan plaatsvinden in 
een stromingsprofiel dat voldoet aan de richtlijnen uit NPR 2788 zal voor de 
berekeningen warden uitgegaan van de ontwerpwaarden. 
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Aanvrager: 

Projectnummer: 
Onderzocht: 
i~dentificatie : 
Wijze van onderzoek: 

Omgevingscondities: 

Periode/datum van onderzoek: 
Resultaten : 
Onzekerheid: 

Herleidbaarheid: 

Datum: 
Naam: 

1,m MILIEUTECHNOLOGISCH l~~STITUUT C.V 

PA1\ 0VENLAAN 1, 6525 OZ NIJMEGEN 

?QSIBUS m. 6500 AK •'llJMEGEN 

~: 1500'< 080·601212. TELEFAX 880-233808 

Nederlandse Kahbrat1e Organisat1e 

erkenningsnummer K073 

NKO-CERTIFICAAT 
certificaatnummer OLF95021 

HAS KONING 
t.a.v. mvr. Ing. B. Verlaat 
Postbus 151 
6500 AD NIJMEGEN 
253.M0832.AO 
2 geurmonsters van EMW 
unieke identificatie door zaknummer + datum analyse 
De geurmetingen zijn uitgevoerd conform NVN 2820. 
Het geurwaarnemingsgedrag van het panel binnen de 
verdunningsreeks was voor de geanalyseerde 
monsters analoog aan dat van de n-butanolkalibratie. 
Het onderzoek is uitgevoerd in een geurvrije ruimte 
volgens de in de NVN 2820 omschreven voorwaarden 
bij een omgevingstemperatuur van 22 ± 3 °C 
31 maart 1995 
zie tabel op volgende blad(-en) 
De geometrische herhaalb.aarheid van de sensorische 
kalibratie met n-butanol bedraagt r' ~ 3, conform 
NVN 2820. Het betrouwbaarheidsheidsinterval rand 
meetwaarde x voor k = 2 bij r' = 3 ligt tussen x/2, 09 
en x*2,09. Voor het onderzochte monster geldt dat de 
regressiecoefficient van de Dravnieks-analyse over 
alle meetwaarden (lineaire regressie van de In van de 
meetwaarde en de Z-score) ~ 0,9. 
De metingen zijn uitgevoerd met standaarden 
waarvan de herleidbaarheid naar (inter-)nationale 
standaarden ten overstaan van de NKO, is 
aangetoond. De proefpersonen warden individueel 
geselecteerd op vastgelegde criteria en tevens in de 
tijd getoetst aan deze criteria . De responsies van de 
proefpersonen zijn op deze wijze herleidbaar naar 
primaire standaard gasmengsels (PSM's) van n
butanol in stikstof. 

3 april 1995 

Gemachtigde NKO 

Oo a: de aanb1ecinger en overeenkomsten van 

MTi M!l,eutechno1og1sch l~sr1tuut CV 111n var. 

:oepass1og ~e A i~err ~r,~ Vncr·:1a aroen MTI 1989 

Aeprodukt1e van het volled1ge cert1hcaat ts 
toegestaan . Gedeelten van het cert1ficaat 
mogen slechts warden gereproduceerd na 
11erkregen schnftell1ke toestemmmg 

Otr cenillcaoit wurdt verstrekt onder t'let 
.,{•orbehoud dat de NKO generle1 
.:..L1n~pr'11t.el1 1 kne1d .:ianva3rdl. 
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Resultaten van de geuranalyses 

Monsternummer omschrijving 

001310395 
002310395 

na champlgnondroger 1 
na champignondroger 3 

OLF95021 - blad 2/2 

geurconcentratie (ge/m3
) * 

2, 7 . 103 (2677) 
1,2 . 104 (11819) 

* De getallen tussen haakjes zijn de onafgeronde resultaten. 



Algemeen: 

HARDWARE 

Olfactometer: 

Principe: 

Materialen: 

Verdunningsbereik: 

Kalibratie: 

MEETPROCEDURE 

Manier van aanbieden: 

BIJLAGE BIJ GEURCERTIFICAAT 
Beschrijving meetmethodiek 

Geurmetingen bij MTl-milieutechnologie 
warden uitgevoerd conform de eisen van de 
NVN 2820 Sensorische geurmetingen met 
behulp van een olfactometer. 

Basisontwerp 
MTl-milieutechnologie/HASKONING; bouw 
hardware VIRO Consult; ontwerp en uitvoering 
besturing en automatische 
gegevensverwerking CAP GEMINI PANDATA 
INDUSTRIE 

Menging van monsterlucht en geurvrije lucht 
met behulp van massflowcontrollers in vijf 
bereiken. 

Monsterlucht komt slechts in aanraking met 
RVS, dat niet geutt noch geur adsorbeert. 

32. 768, 16.384, 8.192, 4.096, 2.048, 1.024, 
512, 256, 64, 32, 16, 8, 4, 2.maal verdunnen. 

Jaarlijkse kalibratie van alle verdunningen met 
behulp van CO-mengsels die herleidbaar zijn 
tot primaire standaards. 
Regelmatige controle van de verdunningen 
met behulp van debietmetingen. 

Gedwongen keuze van 1 uit 2, 
geautomatiseerde aanbieding van 
verdunningen aan panelleden, 
geautomatiseerde gegevensverwerking. 

Aantal aanbiedingsreeksen per monster: 2 

Aantal aanbiedingen per reeks: 7 

Rekenmethode: Dravnieks 
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Herhaalbaarheid: 

PANELLEDEN 

Aantal panelleden: 

Selectie panelleden: 

Controle panelleden: 

KWALITEITSBORGING 

Intern: 

Extern: 

Uit ringtests blijkt de herhaalbaarheid op n
butanol van geurmetingen bij MTl
milieutechnologie r' = 3. 

Minimaal 8 

Selectie op individuele geurdrempel voor 
n-butanol in stikstof. Conform de NVN 2820 
gelden de criteria: 
s ~ 0,916 en 
3,0 ~ Xg ~ 4,38 
waarbij s de spreiding van de natuurlijke 
logaritmen van de individuele geurdrempel en 
Xg het gemiddelde. 

Van panelleden wordt elke geurmeetdag 
bepaald of hun actuele individuele 
geurdrempel overeenkomt met prestaties in 
het verleden. lndien dit niet het geval blijkt, 
warden de resultaten niet meegenomen in de 
geurberekening. 

Alie procedures met betrekking tot 
olfactometrie vallen binnen het 
kwaliteitssysteem van MTl-milieutechnologie. 
Voor geurmetingen houdt dit in: 

vastgelegde procedures en richtlijnen; 
• terzakekundig personeel; 

regelmatige kalibraties olfactometer; 
continue controle op panelleden. 

Jaarlijkse controle door 
NKO/STERIN/STERLAB 



PROJECT RESEARCH AMSTERDAM BV 
Singel 97 
1012 OM Amsterdam 
020 6255104 tel 
020 6201514 lax 

Blad 1 van 3 

Opdracht 

Onderzocht 

ldentificatie 

Wijze van onderzoek 

Meetgebied 

Omgevingscondities 

Periode van 011derzoek 

(l!ll I Jlllti.IQ Nederlandse Kalibratie Organisatie 

Er1<enningsnummer Kon 

NKO-CERTIFICAAT 

cerllfcaat nummef' 95-04-05 09:20 WvD 

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van: 

Organisatie Project Research Amsterdam 

Contactpersoon F. Vossen 

Adres Singe! 97 

Plaats 1012 VG Amsterdam 

telefoon 020-6255104 

fax 020-6201514 

De opdracht tot meting werd alsvolgt verstrekt: 

Opdrachtver1ening 

Datum opdracht 03-04-1995 

Opdrachtnr. HASK95A 

Getekend door F. Vossen 

Opdracht aanname 

Projectnummer HASK95A 

Projectleider G. Been 

Uitvoering C. KOnigel 

Geurconcentratie in ge/m3 , vastgesteld door sensorische geurconcentratiemeting, van 
geurmonsters aangeleverd in monstemamezakken. 

De monstemamezakken waren voorzien van labels waarop de identificatie van de zak was 
verr.ield. De op de labels aangegeven identificatie is steeds bij de resultaten verneld . . 
De geurmetingen zijn uitgevoerd conform de Nederlandse Voomorm NYN2820 'Olfaktometrie', 
tweede ontwerp, augustus 1993. Het geurwaamerningsgedrag van bet panel binnen de 
verdunningsreeks was voor de geanalyseerde monsters analoog aan dat van de butanol-calibratie. 

Het meetgebied bedraagt 24 $;rs; 213 ge/m3• lndien bet meetgebied niet toereikend is worden 
geurmonsters voorverdund. Dit wordt aJtijd apart vermeld in de resultaten. 

Het onderzoek werd uitgevoerd in eea op geur geconditioneerde meetruimte, bij een temperatuur 
van (23±3) °C. 

Het ondermek vond plaats op 04 april 1995. 

Ort certJfic:aat word! -•kl ondef het ~ dat noeh Prorect Rewarch Amsterdam bY noch de Nederlands.e 
SbcMlng WO< de Erilennong van Kalib<ab&- en Testlllbonltcna en IMPeC114nnstellN1gen (NKOISTERINISTERLAB) enigerlet 
unsprakelijkheld aanvaardt 

Repmcluc:lle V8n he! "°'ledoge certJfic&ot IS ~n Gedee~en van net cetlifiea.at mogen slecht5 worden 
gerep<oduoeerd na "8!'kregen schnfteh1ke -.Otemm1ng 

bestand HASK95A DOC ...-Ste 2 



PROJECT RESEARCH AMSTERDAM BV 
Singel 97 
1012 OM Amsterdam 
020 6255104 tel 
020 6201514 fax 

Blad 2 van 3 

Resullaten 

Her1eidbaartieid 

Nederlandse Kalibratie Organisatie 

Encenningsnummer Kon 

NKO-CERTIFICAAT 
cel'tlfc:aatnummer 95-04-05 09:20 WvD 

De resultaren van bet onderzoelc zijn vermeld in tabel 1, op bet laatste blad van dit certificaat. 

De geometrische herbaalbaarbeid van de sensoriscbe calibratie met n-butaool bedraagt r' $ 3 , 
conform de NVN2820. Het betrouwbaarheidsinterv&I rood een meetwaarde x voor twee 
metingen (k = 2) bedraagt: 

X·2.09-1 
$ X $ X·2 .09 

Voor bet onderzocbte monster geldt dat de regressiecoefficieot van de Dravnieks analyse over 
alle meetwa.arden 0. 9 of groter moet zijn (lineaire regressie van de nonnale logaritme van de 
verdunningsfactoren en de z·score). 

De metingen zijn uitgevoerd met standaarden waarvan de herleidbaarheid naar (inter) nationale 
standaarden, ten overstaan van de NKO, is aangetoond. De proefpersonen worden individueel 
geselecteerd op vastgelegde criteria en tevens in. de tijd getoetst aaa deze criteria. De responsies 
van de proefpersonen zijn op deze wijze berleidbaar oaar de primaire standaard meogsels 
(PSM's) van n-butanol in stikstof. 

Amster~m, 5 april, 1995, 

Ton van Harreveld 
- ol!U&omotric 

of 

( .-· 
····· 

--~~ltA-C~ 
\._./ \ .· 
JOrgen Sandig --..__,.. 
•'me ±i&de 

Ort certificaat word! -elct onder het llOOlbehoud dat noeh PrOjeCI R-rch Amsterdam bY noch de ~rtondse 
S!iehbng ..._de Erhnning wn Kal1bra1>e- en Test!aboratcna en lnspec!Mtnslelhn~n (NKOISTERIN/STERL>.B) enigertet 
aansj>rakeh1kheld aanvaardt. 

b<Kl3nd HASK95A DOC - 2 

Repn:>ducbe van het "°'i.d19e c:erti11c&at IS toeQestaan ~en van het oertllicaat mogen slechts ..orden 
gereproduoeet'd na ....roegen w:hnlleh1ke toestemmtng 



PROJECT RESEARCH AMSTERDAM BV 
Singel 97 
1012 OM Amsterdam 
020 6255104 tel 

fl ! i.J P!ill.!Q 
Neder1andse Kalibratie Organisatie 

020 6201514 fax 

Er!cenningsnummer K077 

NKO-CERTIFICAAT 
Blad 3 van 3 cettifculrunmer ~ 09:20 WvD 

Tabel 1 - meetresultaten 

Ana.lyse Monster Geur- Noot Analyse Projectnr Projectnr Bijzonderheden 
bestand ldentlfiatie concentratie datum opdracht- PRA 

[ge.mj gever 

pr040401.log 1080 170.9 04-04-1995 HASK95A HASK95A 

pr040402.1og 950403 142.3 04-04-1995 HASK95A HASK95A 

Eveotuele afwijlcingeo van de randvoorwaarden voor geurcooceotratiemetingen :z.oals vastgelegd 
in NVN2820 zijn aangegeven met noteo in de kolom 'noot' van de resulta.tenta.bel. Dr:: betekenis 
van de noten is hieronder aangeg·even: 

Noot Verldarin 

a. Panel grootte minder dan 8 per5')nen. , 
b. Meer dan een panellid met 1 00% correcte respons in een serie 

c. Meer dan een panellid met 1 OO'!E. correcte respons in twee series 

d. Minder dan n-1 panelleden met COO"ecte respons op sterl<ste aanbieding 

e. ens onvoldoende monster 

D1t ~ "'°"" - ondef l>ef ~(Sal nod! PT.,,.ct Rnaan:h ,l.rnsletdarn 0. nocll de Nederiandse 
Sbc:hting '°"' oe Ert<..,n1ng """Kah~ - T..ia00<amna ., ~1nst.e1h1>99n (NKO/STERINISTERL.J.B) .,~ 
... l'ISjlral<el~l<heod UrMUrdl 

Reptaduelle ~n l\ef >Olled!Qe c:eflrlicut ts ~ Gedeel!an .an l\e( ceftlfieaa! mogen ..i.cMs WOtden 
g9'9Qr0duceerd na 111erttfe0en sennft~•JKe tcestemm1ng 

besUnd H,l.SK95,l. DOC - 2 
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Inleiding 

In opdracht van WK Milieuadviezen is een akoestisch onderzoek verricht 
naar het geluidsniveau, dat de toekomstige vestiging van het bedrijf CRV 
op de omgeving zal veroorzaken. Het bedrijf komt te liggen op het indus
trieterrein De Geerden te Velddriel. 

Aanleiding tot het onderzoek vormt het opstellen van een Milieu Effect 
Rapport ten behoeve van de vestigingen van CRV. 

Dael van het voorliggende onderzoek is vast te stellen welke invloed de 
activiteiten van het bedrijf hebben op het geluidsniveau in de omgeving. 

Bij dit onderzoek is op basis van kentallen en literatuurgegevens het 
geluidsniveau van de diverse in de inrichting aanwezige geluidsbronnen 
bepaald. Met deze gegevens is op een aantal waameempunten op de gevel 
van een woning en op een aantal waameempunten 50 meter uit de grens 
het geluidsniveau berekend. De berekeningsresultaten zijn daama getoetst 
aan de normering op deze waameempunten. 

De opzet en uitvoering van het onderzoek is geschied volgens de 'Handlei
ding meten en rekenen industrielawaai' (IL-HR-13-01, maart 1981). 

1 
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2 Achtergrondinformatie 

2.1 Gegevens bedrijf en bedrijfsvoering 

Het bedrijf CRV B.V. is een champignonreststoffenverwerkingsbedrijf. 
Voor de beschrijving van de voorgenomen activiteiten van het bedrijf, wordt 
verwezen naar de vergunningaanvraag naar aanleiding waarvan dit akoes-
tisch rapport is gemaakt. Het rapport is gemaakt uitgaande van representa-
tieve omstandigheden. Er zijn geen aanwijzingen dat er zich bijzondere 
omstandigheden zullen voordoen, die van belang zijn voor de akoestische 
situatie. 

De nieuwe vestiging van het bedrijf is geprojecteerd op industrieterrein De 
Geerden te Velddriel. De bodem in de directe omgeving van het bedrijf kan 
gekarakteriseerd worden als akoestisch zacht (absorberend). Als belangrijk-

~~< ¥ • 
. . ·-

ste geluidsbronnen op het terrein kunnen warden aangemerkt: ··-· 
de uitstraling vanuit de wanden en daken van de bedrijfshal 
de ventilatoren op het dak 
het vrachtverkeer 

Het bedrijf zal bestaan uit een grate hal met uitbouw (kantoorruimte ). 
Rondom de hal is het bedrijfsterrein gelegen ( akoestisch hard). Aan de 
zuidzijde zijn een woning ( afstand 50 meter vanuit de hal) en een tuinbouw-
kas gelegen. 

I/ ? Het bedrijf is continu in werking. · Het vrachtverkeer concentreert zich in de 
dagperiode. In het rapport is er rekening mee gehouden dat er gedurende 
de avond- en nachtperiode oak vrachtwagenbewegingen plaats kunnen 
vinden. De route van aan- en afvoer loopt via de noordzijde van het terrein, 
hetgeen wil zeggen dat er een goede variant is gekozen om geluid- en 
trillingshinder bij het dichtstbijgelegen woonhuis te voorkomen. 

.. ~: : : 
2.2 Bestaande toestand 

I'"," ... 
.. 

Het bedrijfsterrein is geprojecteerd op het in opbouw zijnde industrieterrein 
De Geerden. Dit industrieterrein is bedoeld voor bedrijven van de categorie 
1t/m5. 
Het industrieterrein ligt ten noordoosten van de A2 en valt gedeeltelijk 
binnen de 60 dB(A)-contour (zie figuur 1) . 
Het huidige geluidsniveau op de dichtstbijgelegen woning zal gezien de 
ligging van de 60 dB(A)-contour ongeveer 60 dB(A)-etmaalwaarde bedra-
gen. 
Het industrieterrein is niet gezoneerd in de zin van de Wet geluidhinder. 

. .. 
• ~: :"r• •• : •• ~' • 
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2.3 Normering 

Als basis voor de voorschriften ten aanzien van geluid geldt de Circulaire 
Industrielawaai. Hierin wordt uitgegaan van de volgende streefwaarden . 

Tabel 1: Streefwaarden Circulaire Industrielawaai 

Aard van de omgeving 

landelijke omgeving 
rustige woonwijk 
woonwijk in de stad 

dagperiode 
avondperiode 
nachtperiode 

: 7.00 uur tot 19.00 uur 
: 19.00 uur tot 23.00 uur 
: 23.00 uur tot 7.00 uur 

Streefwaardc in dB(A) 

dag avond 

40 35 
45 40 
50 45 

nae ht 

30 
35 
40 

In de Circulaire Industrielawaai is geen streefwaarde opgenomen voor 
industriele omgevingen. 
Het bedrijf ligt binnen de zone van de A2. Vanwege dit laatste is het 
aanvaardbaar dat de locatie valt ender de hoogste normeringsgroep. 
Vooralsnog wordt er in dit rapport van uitgegaan dat de streefwaarde van 
50 dB(A) etmaalwaarde van toepassing is. Bij het vaststellen van de norme
ring is een overschrijding van de streefwaarden mogelijk (met een maxi
mum van 55 dB(A)) tot het referentieniveau van de omgeving. Dit laatste 
alleen indien dit op grand van bestuurlijke afweging toelaatbaar wordt 
geacht. 
Het referentieniveau is de hoogste waarde van de volgende geluidniveaus: 

het 4s van het omgevingsgeluid exclusief de bijdrage van niet-omge
vingseigen bronnen 
het optredende equivalente geluidsniveau in dB(A) veroorzaakt door 
zoneringsplichtige wegverkeersbronnen minus 10 dB 

Het referentieniveau ter plaatse zal vanwege de ligging van de zone van de 
A2 (die waarschijnlijk de bepalende bran aangeeft), 50 dB(A) bedragen. 
Indien het equivalente geluidsniveau ten gevolge van de inrichting 10 dB 
lager ligt clan het equivalente geluidsniveau dat reeds ter plaatse aanwezig 
is, heeft dit als gevolg dat het totale geluidsniveau met minder dan 0,5 dB 
zal stijgen. 

Voor het Lmaxi bijvoorbeeld optredend bij het passeren van vrachtwagens, 
wordt geen relatie gelegd met het type omgeving. Het Lmax mag maximaal 
bedragen: 

70 dB(A) voor de dagperiode 
65 dB(A) voor de avondperiode 
60 dB(A) voor de nachtperiode 
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Op basis van het voorgaande moet er rekening mee warden gehouden dat 
de geluidsvoorschriften voor de milieuvergunning als volgt kunnen luiden: 

Het equivalente geluidsniveau LAeq• afkomstig van de inrichting mag ter 
plaatse van woningen van derden, en voor zover op een afstand van 50 
meter van de grens van de inrichting geen woningen van derden of 
andere geluidgevoelige bestemmingen aanwezig zijn, op enig punt op 50 
meter van de inrichting, niet hoger zijn dan: 

50 dB(A) van 7.00 tot 19.00 uur; dagperiode 
45 dB(A) van 19.00 tot 23.00 uur; avondperiode 
40 dB(A) van 23.00 tot 7.00 uur; nachtperiode 

Het optredende Lmax mag niet meer dan 20 dB(A) boven het equivalente 
geluidsniveau uitstijgen . 
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Opzet onderzoek 

De opzet van het akoestisch onderzoek valt uiteen in twee gedeelten: 
inventarisatie brongegevens 
geluidberekeningen 

Opzet geluidberekeningen 

Met ervaringscijfers van eerdere metingen zijn de geluidsvermogens van de 
bronnen bepaald. 
Voor het geluidsniveau in de bedrijfshal is in de berekening uitgegaan van 
85 dB(A). Dit niveau kan warden verwacht, gebaseerd op de aanwezige 
geluidsbronnen in de hal. 

Vervolgens zijn de geometrie van het bedrijf en de omgeving, de bronnen 
en waameempunten in een computersimulatie ingebracht (zie figuur 2 t/m 
5). Hiermee is de geluidsoverdracht naar een aantal waarneempunten 
berekend. In bijlage 3 en figuur 5 is een overzicht gegeven van de waar
neempunten. De punten 1en2 zijn gelegen op de woning aan de zuidzijde 
van het bedrijfsterrein. De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd con
form de methode CB van de handleiding meten en rekenen Industrielawaai. 
Bij de berekening is reeds rekening gehouden met de bedrijfsduurcorrectie 
die per bran geldt. Deze correctieterm wordt als volgt berekend: 

waarin; 
Tb : tijdsinterval gedurende welke een bepaalde en gespecificeerde be

drijfstoestand binnen een beoordelingsperiode blijft bestaan. 

tijdsinterval dat relevant is voor de beoordeling van het geluid 
(beoordelingsperiode ). Voor de dagperiode 12 uur, voor de avond 4 
uur en voor de nachtperiode 8 uur. 

De bronnummers met eventuele bedrijfsduur van de bronnen is in het 
onderstaande overzicht weergegeven. 

Dakventilatoren: bron 1 t/m 4 
De ventilatoren op het dak zijn continu in gebruik en stralen random 
geluid uit. 
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Wanden bedrijfshal: bron 5 t/m 13 
De bedrijfshal is continu in gebruik. Aangenomen is dat de wanden van 
de bedrijfshal zullen bestaan dubbele plaatstalen wand ( damwandprofie
len) met daartussen isolatiemateriaal. Van binnen naar buiten zijn deze 
platen opgebouwd uit een geperforeerde binnenwand, akoestische folie, 
50 mm steenwol-isolatie ~ 34 kg/m3 en een buitenwand 35/1035. 

Dak bedrijfshal: bron 14 t/m 19 
Aangenomen is dat het dak van de bedrijfshal zal bestaan uit niet 
geperforeerde platen. Van onder naar boven zijn deze platen opge
bouwd uit plaatstalen dakplaat, 50 mm steenwol-isolatie ~ 150 kg/m3 en 
2 lagen dakbedekking. Er is uitgegaan van een plaat zonder cannelure
vulling. 

Lichtstraten: bron 20 en 21 
De lichtstraten zijn dubbelwandig uitgevoerd. Voor de luchtgeluidisolatie 
van de lichtstraten is uitgegaan van de isolatiewaarden geldende voor 
enkel glas met een dikte van 4 mm. 

Vrachtwagen aan-/afvoer: bron 22 t/m 35 
De route die de vrachtwagens op het terrein volgen is weergegeven 
middels veertien bronpunten met een onderlinge afstand van 20 meter. 
Elke vrachtwagen rijdt heen en terug over dezelfde route met een 
snelheid van 25 km/ u· De route kan verdeeld warden in drie stukken. Het 
eerste deel (bran 22 t/m 27) wordt gebruikt voor zowel aan- als afvoer. 
Gedurende de dagperiode rijden er op dit deel tien vrachtwagens. Voor 
de avond- en nachtperiode is er vanuitgegaan dat er twee vrachtWagens 
rijden. Het tweede deel (bran 28) wordt alleen gebruikt voor aanvoer. 
Gedurende de dagperiode rijden er op dit deel negen vrachtwagens. 
Voor de avond- en nachtperiode is er van uitgegaan dat er een vracht
wagen rijdt. Het derde deel (bran 29 t/m 35) wordt alleen gebruikt voor 
afvoer. Gedurende de dagperiode rijdt er op dit deel een vrachtwagen. 
Voor de avond- en nachtperiode is er van uitgegaan dat er eveneens een 
vrachtwagen rijdt. 

Dakventilatoren (uitstralingshoek 180°): bron 36 t/m 39 
Als altematief voor de random uitstralende dakventilatoren is er oak 
een situatie doorgerekend met richtingsgevoelige ventilatoren. Ook deze 
ventilatoren zijn continu in gebruik. 

Voor de bronnen die als uitstralende geveldelen zijn te kenmerken, is de 
uitstraling door de geveldelen afuankelijk van het oppervlak en de isolatie
waarden van de geveldelen. De isolatiewaarden van de eerder besproken 
gevel- en dakdelen staan in tabel 2 . 
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Tabel 2: Isolatiewaarden gevel- en dakdelen in dB 

Octaafband middenfrequentie (Hz) 

31,5 63 125 250 500 1K 2K 4K BK 

wanden 4 9 14 19 24 29 28 35 36 

dak 14 19 24 31 41 50 57 60 62 

4mm glas 11 15 19 23 26 30 32 28 30 

Volgens de volgende formule zijn de bronvermogens van deze geveldelen 
bepaald . 

Waarin: 
L.n : bronvermogen van het geveldeel i 
4; : geluidsniveau op 1 a 2 meter aan de binnenzijde voor het geveldeel i 
S; : oppervlak van geveldeel i in m2 

R; : luchtgeluidsisolatie van wanddeel i 
Cd : correctieterm voor de diffusiteit in de ruimte. 

Het personenvervoer is (vanwege snelheid, branvermogen en aantal) 
akoestisch ondergeschikt aan het vrachtverkeer en is derhalve niet relevant 
voor de berekeningen. 
Voor de ligging van alle brannen wordt verwezen naar figuur 4. 

Ter bepaling van het geluidsniveau in de directe omgeving is het geluids
niveau bij een aantal waameempunten op de gevel en op 50 meter buiten 
de grens van de inrichting berekend. De volgende situaties zijn te onder
scheiden: 

Situatie 1 
Geluidsniveau LAect, ventilatoren random uitstralend. 

Situatie 2 
Geluidsniveau LAeq• ventilatoren met een uitstralingshoek van 180°. 

Situatie 3 
Geluidsniveau LAect maatgevende waarneempunten woning, ventilatoren 
random uitstralend. 

Situatie 4 
geluidsniveau LA•q maatgevende waameempunten woning, ventilatoren 
met een uitstralingshoek van 180°. 
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Situatie 5 
Geluidsniveau LAcq maatgevend waarneempunt 50 meter uit de grens, 
ventilatoren rondom uitstralend. 

Situatie 6 
Rasterberekening ter bepaling van de geluidscontouren van het bedrijf, 
ventilatoren rondom uitstralend. 

Als waarneemhoogte is voor alle waameempunten 5 meter boven maaiveld 
aangehouden. __ -, 

( ,r I) v ::c 1 " 
,: " " : (.Lt,..C- ? ,. - I- ""' ' 
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Resultaten 

Aard van het geluid 

Aile geluiden zijn continu aangenomen. Er is van uitgegaan dat tonaal 
en/ of impulsachtig geluid niet voor komt. Pieken in de geluidsemissie 
kunnen warden gevormd door passerende vrachtwagens. 

Bronvermogens 

De berekende branvermogens van de afstralende geveldelen zijn in dB(A) 
per bran en per octaatband in bijlage 1 weergegeven. De branvermogens 
die aan de hand van ken tall en/ ervaringscijfers zijn bepaald, zijn in tabel 3 
weergegeven. 

Tabel 3: Branvermogens kentallen/ervaringscijfers in dB(A) 

Octaatband middcnfrcqucntic (Hz) 

31,5 63 125 250 500 1K 2K. 4K SK dB(A) 

Dakvcntilator 40,8 63,9 64,6 64,7 69,7 75,9 77,8 72,7 62,2 81,4 

Vrachtwagcn 64,5 78,5 89,5 93,5 99,5 103,5 99,6 91,6 83,8 106,6 

Equival~nte geluidsniveaus 

In tabel 4 zijn de berekeningsresultaten per waameempunt weergegeven. 
Het betreft hier de LAeq·waarden voor de dag-, avond- en nachtperiode na 
toepassing van alle correcties voor situatie 1. In bijlage 4 zijn de bereke
ningsresultaten gedetailleerd weergegeven. 

Uit deze resultaten blijkt dat de waameempunten 1 en 2 (gevels woning) 
maatgevend zijn. Op deze waameempunten is er sprake van een overschrij
ding van 9 dB(A) gedurende de nachtperiode. Aile waarneempunten op 50 
meter uit de grens voldoen aan de gestelde norm. In situatie 3 is voor 
waameempunt 1 en 2 een berekening uitgevoerd die de bijdrage per bran 
geeft. Uit deze berekening blijkt dat voor waameempunt 1 en 2 de dak.ven
tilatoren de bepalende brannen zijn. 
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Tabel 4: Equivalente geluidsniveau LAeq• situatie 1, ventilatoren 360° 

Waameempunt Geluidsnivcau dB(A) 

nr. omschrijving dag avond nacht 

norm so 4S 3S 

1 westgevcl woning 45 45 44 
2 noordgevcl woning 44 45 44 
3 50 meter uit grens 37 38 37 
4 50 meter uit grcns 39 40 39 
5 50 meter uit grcns 35 35 35 
6 50 meter uit grcns 34 34 33 
7 50 meter uit grens 36 35 33 
8 50 meter uit grens 30 29 28 
9 50 meter uit grens 27 27 26 
10 50 meter uit grcns 28 28 27 
11 50 meter uit grcns 30 30 29 
12 50 meter uit grcns 41 41 41 
13 50 meter uit grcns 35 35 35 

Door de ventilator dusdanig op te stellen dat hij een richting uitstraalt 
onder een hoek van 180°, vervalt de bijdrage van de ventilator op de 
waameempunten 1, 2 en 10 t/m 13. Deze berekeningen zijn uitgevoerd in 
situatie 2. In tabel 5 zijn de berekeningsresultaten per waameempunt 
weergegeven. 

T~bel 5: Equiyalente geluidsnive~u LAeq• situatie 2, ventilatoren 180° 

Waameempunt Geluidsnivcau dB(A) 

nr. omschrijving dag avond nacht 

norm so 4S 3S 

1 westgevcl woning 42 42 42 
2 noordgevcl woning 41 42 41 
3 50 meter uit grcns 37 38 37 
4 50 meter uit grcns 39 40 39 
5 50 meter uit grcns 35 35 35 
6 50 meter uit grcns 34 34 33 
7 50 meter uit grens 36 35 33 
8 50 meter uit grcns 30 29 28 
9 50 meter uit grens 27 27 26 
10 50 meter uit grcns 28 28 27 
11 50 meter uit grcns 30 30 29 
12 50 meter uit grcns 41 41 41 
13 50 meter uit grcns 35 35 35 

Uit deze resultaten blijkt dat er op de waameempunten 1 en 2 (gevels 
woning) nog steeds een overschrijding optreedt van respectievelijk 7 en 6 
dB(A). De berekening van situatie 4 geeft de bijdrage per bron. Uit deze 
berekening blijkt dat de overschrijding volledig voor de rekening komt van 
de \Vanden van het lage deel aan de oost- en zuidzijde. 
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Maximale geluidsniveaus 

Voor de bepaling van het Lmax op de waarneempunten 1t/m13 is het ~ 
(gestandaardiseerd immissieniveau) als eerste indicatie bruikbaar. De 
hoogste waarde voor het L1 (inclusief de verkeersbewegingen) wordt 
gevonden voor de vrachtwagen voor de afvoer (waameempunt 12) en 
bedraagt 68 dB(A). In bijlage 6 is voor waarneempunt 12 de bijdrage per 
bran weergegeven. Deze waarde blijft ender de maximaal toelaatbare 
waarde van 70 dB(A). 
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Maatregelen 

Op bijna alle waarneempunten voldoet CRV aan de gestelde norm. De 
maatgevende punten zijn 1 en 2. 

In het onderstaande zijn de maatregelen die nodig zijn om in de toekomsti
ge situatie oak bij punt 1 en 2 aan de gestelde eisen te kunnen voldoen, 
nader uitgewerkt. 

Zoals uit de berekeningen blijkt, zijn de ventilatoren en de wanden van de 
bedrijfshal sterk bepalend voor de hoogte van het geluidsniveau. 
Om tot een vermindering van het geluidsniveau voor deze bronnen te 
komen, staan enkele maatregelen ter beschikking. Een daarvan is de 
ventilator in een bepaalde richting laten uitstralen, deze methode is reeds 
uitgewerkt in situatie 2 en 4. Een andere maatregel is het toepassen van 
een antler type wand. In bijlage 1 zijn de bronvermogens van de wanden 
nogmaals bepaald waarbij is uitgegaan van een variant waarbij de platen 
van binnen naar buiten zijn opgebouwd uit een binnenwand, akoestisch 
folie, 100 mm steenwol-isolatie ~ 34 kg/m3 en een buitenwand 35/1035. In 
tabel 6 staan de isolatiewaarden van dit wandtype. 

Tabel 6: Isolatiewaarden geveldelen in dB 

Octaafband middenfrequentie (Hz) 

31,5 63 125 250 500 lK · 2K 4K SK 

Wanden 4 8 14 22 29 35 37 47 so · 

Uit bijlage 1 blijkt dat de bronvermogens afnemen met 3,6 dB(A). Deze 
afname is verwerkt in de berekening van variant 1. De berekening van 
variant 1 is uitgewerkt in bijlage 7. Bij toepassing van dit wandtype, of een 
wandtype met dezelfde isolatiewaarden, wordt (in combinatie met de eerder 
genoemde maatregel) aan de gestelde norm voldaan. 
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Conclusies 

Voor een nieuw te bouwen vestiging van CRV op het industrieterrein De 
Geerden te Velddriel is het geluidsniveau op de omgeving berekend. 
Aanleiding hiertoe vormt het opstellen van een MER. 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat het LAeq op bijna alle waameempun
ten voldoet aan de hier gehanteerde norm. Bij de waameempunten op de 
woning treedt een overschrijding op gedurende de nachtperiode. 
Om de be~odigde reductie te bewerkstelligen moet overwogen worden om 
twee aanpassingen te doen ten opzicht van de uitgangssituatie. De maatge
vende bronnen zijn de ventilatoren en de wanden van de bedrijfshal. Uit de 
berekening van een variant blijkt dat door de ventilatoren in een richting te 
laten uitstralen en door bij de wanden een zwaarder type toe te passen aan 
de gestelde normering kan warden voldaan . 

Het Lmax ligt op geen van de waameempunten boven het maximum van 70 
dB( A). 

13 
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CRV V•lddri1l 

wand oostzijda laga dael 

lngenieur1buraau 'Oranjewoud' B.V. 

73823 
Bijlage 1 

1 C7 - Uitstraling door gebouwen 
j Wandoppervlak 125.0 m2 

Meet datum 15-3-1995 

•· i 

l' 
} 

"' -

Freq. CHzl : 31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBCA> 

Lp CdB CA> J 
10lg CS> CdBJ 
R Cd BJ 
Di Cd BJ 
Cd Cd BJ 

50.0 50.3 63.4 72.0 78.8 79.5 77.8 77.4 72.2 
21.u 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 
4.0 '3.0 14.0 19.0 24.0 29.0 28.0 35.0 36.0 
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

-3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 

~~ l:dBCA>J : 67.0 62.3 70.4 74.0 75.B 71.5 70.8 63.4 57.2 

wanden naord- en zuidzijde lage deel 

85.0 

80.4 

C7 - Uitstraling door gebouwen 
Wandoppervlak : 112.5 m2 

Meetdat urn 15-3-1'3'35 

l:HzJ : 31. ~:; · 63 125 25(1 500. 1000 2000 4000 8000 dBCA> 

Lp l:dB(A)J 
lOlg CS> CdBJ 
R Cd BJ 
Di Cd BJ 
Cd Cd BJ 

Lw CdBCA>) : 

50.0 50.3 63.4 72.0 78.8 79.5 
20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 
4.0 9.0 14.0 19.0 24.0 29.0 
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

-3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 

66.5 61.8 6'3.9 7 ....... ..... ~ 75.3 71. 0 

wandan zuid-, wast- en naordzijda hoge deel 

77.8 77.4 
20.5 20.5 
28.0 35.0 
3.0 3.0 

-3.0 -3.0 

70.3 62.9 

72.2 
20.5 
36.0 
3.0 

-3.0 

56.7 

85.(1 

79.9 

C7 - Uitstraling door gebouwen Meet datum 15-3-1995 
Wandappervlak 200.0 m2 

Freq. l:HzJ : 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBCA> 

--------------------------------------------------------------------------
Lp CdBCA>J 
10lg CS> CdBJ 
R Cd BJ 
Di Cd BJ 
Cd Cd BJ 

50.0 50.3 63.4 72.0 78.8 79.5 77.8 77.4 72.2 
23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 
4.0 9.0 14.0 19.0 24.0 29.0 28.0 35.0 36.0 
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

-3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 

85.0 

--------------------------------------------------------------------------
~ Lw CdBCA>J : 6'3.0 64.3 72.4 76.0 77.8 73.5 72.8 65.4 59.2 82.4 

lndustrielawaai - versie: V5.0/c 15 mrt 1995 - 9:15 uur 
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CRV Velddrial 

wand ooatzijda hoge dael 

C7 - Uitstraling door gebouw~n 
Wandoppervlak 75.0 m2 

Freq. C:HzJ : 31. 5 53 125 250 

Ingenieursbureau 1 0ranjewoud 1 B.V. 

Meet datum 

500 1 (1(10 2000 4000 

738i::0 1 
Bi.jlage _ 

15-3-1995 

8000 dB <A> 
-·----------------------------------------------------------------------
Lp C:dBCA>J 50. 0 50.3 63.4 72.0 78.8 79.5 77.8 77.4 72.2 85.(1 
10lg CS> C:dBJ 18.8 18.B 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.B 18.8 
R C:dBJ 4. 0 9.0 1 '+. (I 19. 0 24. (I 29.0 28.0 35.0 36. (I 
Di C:dBJ 3.0 3.0 3.0 3. 0 3.0 3.0 3.0 I 3.0 3.0 
Cd [dBJ -3.0 -3.0 -3.0 -3. (, -3.0 -3.0 -3. (I -3.(1 -3.(l 

Lw C:dB<A>J . 64.8 60. 1 68.2 71. 8 73.6 69.3 .68. 6 61. 2 55.0 78.2 . 

dak lag• dael 

C7 - Uitstraling doo1~ g e bo 1.1wen Meetdatum 15-3-1995 
Wandoppervlak 250.0 m2 

Freq. C:HzJ . 31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000' 8000 dB CA> . 
-----------------------------------------------------------------------~~-
Lp C:dBCA>J 50.(l 50.3 63. '+ 72.0 78.8 79.5 77.8 77.4 72.2 85.0 
10lg (S) C:dBJ 2'+. 0 2/t. (l 2 1+. 0 24.0 24.0 2'+· (I 2'+. (l 24.0 2'+. 0 
R Cd BJ 14. (l 1'-9.0 24.0 31. (I 41. (I 50. (I 57.0 60. (I 62. (I 
Di C:dBJ 2. (I 2.0 2.0 2. 0 2.0 2.0 2. I) 2.0 2. (l 
Cd C:dBJ -3. (I -3.0 -3.0 -3. 0 -3. 0 -3.0 -3. (I -3.0 -3. (I 

Lw C:dBCA>l : 59.0 54.3 62.4 64.0 60.8 52.5 43.8 40.4 33.2 E.8.3 

d a k lag• d a• l t • p. v • l i ch t •tr• t • n 

C7 - Uitstraling door gebouwen Meet datum 15-3-19'35 
Wandoppervlak 175.0 m2 

Freq. C:HzJ : 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 
-------------------------·------------------------------------------------· 
Lp C:dB <A> l 50. (I 50.3 63.4 72.0 78.8 79.5 77.8 77.4 72.2 85.0 
10lg<S> C:dBJ 22.4 22. '• 22. /~ 22. '+ 22.4 22. 't 22.4 22. '• 22.4 
R C:dBJ 14. (I 19. (I 2'+. 0 31. (l 41. (I 50.0 57.0 60. (I 62.0 
Di [dBJ 2. <) 2. (l 2. (l 2. (l 2. (I 2.0 2.0 2.0 2.0 
Cd C:dBJ -3.0 -3.0 -3.0 -3. (I -3.(1 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 
--------------------·------------------------------------------~-----------
Lw C:dB<A>J : 57.4 52.7 60.8 52.4 59.2 50.9 42.2 38.8 31.G 56.7 

Industrielawaai - versie: V5.0/c 15 mrt 19'35 - '3:50 uur 
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CRV Velddriel 

dak noge deel 

J C7 - Uitstraling dear gebouwen 
J Wandoppervlak 625.0 m2 

Freq. [Hzl . 31. 5 63 125 11 . 
$ 

250 

Ingenieur•bureau 'Oranjewoud' B.V. 

Meet datum 

500 1000 2(100 4000 

73823 
Bi,jlage 1 

15-3-1'3'35 

8000 dB<A> 

' ----------------~----------------------------------------------------------l 
} Lp [dB(A)J 50. 0 50.3 63.4 72.0 78.8 7'3.5 77.8 77.4 72.2 85.(1 

lOlg<S>EdBJ 28.(1 28. (I 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28 . 0 
R [dBJ 14.0 1'3.0 24. (I 31. 0 41. (I 50.0 57.0 60. (I 62.(1 
Di Ed BJ 2. (I 2.0 2. (I 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
Cd Ed Bl -3. (I -3.0 -3.0 -3.0 -3. 0 -3.0 -3. 0 -3.(1 -3. (I 

L~ CdB<A>l : 63.0 58.3 66.4 68.0 64.8 56.5 47.8 44.4 37.2 72.3 

1 C7 - Uitstraling door gebouwen Meet datum 15-3-1995 
1 Wandoppervlak 50.0 m2 

Freq. [Hzl : 31. 5 63 125 250 · 5c10 100(1 2000 4cioo 0000 dB <A> 

Lp CdBCA>J 50.0 50.3 63.4 72. (I 78.8 79.5 77.8 77.4 7":J .... 
!;;.o c:; 85.0 

lOlg <S> EdBl 17.0 17.0 1 7. (I 17.0 1 '7. (I 17. (I 17.0 17.0 17.0 
R [dBl 11. 0 15. (I 19.0 23. (> 26.0 30.0 32.0 28.0 30.0 
Di Ed BJ 2.0 2.0 2.0 2.0 2. (I 2.0 2.0 2.0 2.0 
Cd Cd Bl -3.0 -3.0 -3. (I -3.0 -3. 0 -3.0 -3.0 -3.0 -3. (I 

1 
' : 
' 

Lw [dB (A) J : 55. 0 51. 3 60. 4 65. 0 68. 8 65. 5 61. 8 65. 4 58. 2 73.3 

.. 
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100 mm 1taanwol-i1olatia 

CRV Valddriel 

wand 001tzijde lage duel 
. ., 

l. 

j 
C7 - Uitstraling door gebouwen 
Wandoppervlak 125.0 m2 

Freq. CHzJ . 31. 5 63 125 . 250 

Ingenieursbureau 'Oranjewoud' B.V. 

Meet datum 

50(1 1000 2000 4000 

738~ 

Bi.jlage 1 

15-3- 1'3'35 

8000 dB <A> 

~-------------------------------------------------------------------------
Lp CdB<A>J 50. 0 50.3 63.4 72.0 78.8 79.5 77.8 77.4 7 ·-;, ·=· i;;. • ._ 85.(1 
10lg(S) Cd BJ 21. 0 21. I) 21. 0 21. 0 21. (I 21. 0 21. 0 21. 0 21. 0 
R [dB] 4. 0 a. o 14. (I 22. (> 29.0 35.0 37.0 47.0 50.0 
Di Cd BJ 3. (l 3.0 3.0 3.0 3.0 3. t) 3.0 3.0 3. t) 
Cd [dBJ -3. (I -3.0 -3.0 -3. 0 -3.0 -3. 0 -3. 0 -3. 0 -3. 0 

Lw [dB(A)J : 67.0 63.3 70.4 71.0 70.8 65.5 61.8 51.4 43.2 76.8 

wand noord- an zuidzijda lage dael 

J C7 - Uitstraling door gebouwen 
a Wandoppervlak 112.5 m2 

Freq. CHzJ : 31. 5 63 125 250 

Lp [dB CA>] 50.0 50.3 63.4 72.0 

f 10lg<S> Cd BJ 20.5 20.5 20.5 20.5 
! R [dB] 4. 0 8. o 14. 0 22.0 
.i Di Cd BJ 3.0 3.0 3. 0 3.0 

Cd tdBJ -3.0 -.3. 0 -3.0 -3.0 ... 

Meetdatum 15-3-1'395 

500 1000 2000 4000 8000 dBCR> 

78.8 79.5 77.8 77.4 7 ·-· .-, .:. • c. 85.0 
20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 
29.0 35. (I 37.0 47.0 50.0 
3.0 3. (I 3.0 3.0 3. (I 

-3.0 -3. 0 -.3.0 -3. 0 -3. 0 
1 -----------------------------------------------------------------------------
l! Lw [dB<A>J 66.5 62.8 69.9 70.5 70. 3 65.0 61. 3 50.9 42.7 76 ., ;j . . 
"1 

' 

wandan zuid- 1 wast- an noordzijd• hog• d••l 

C7 - Uitstraling door gebouwen Meet datum 15-3-1'395 
Wandoppervlak 200.0 m2 

1 F · ' req. (HzJ : 31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBCA> 

Lp [dB<A>J 50.0 50. 3 63.4 72.0 78.8 79.5 77.8 77.4 7·~ -· .::; . .::. 85.0 
10lg<S> [dBJ 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 
R tdBJ 4.0 8.0 1'+. 0 - ?2.0 29.0 35.0 37.0 47.0 50. 0 
Di [dBJ 3. I) 3. 0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3. 0 3. (I 
Cd Cd BJ -3. (l -3. (I -3.0 -3.0 -3. (I -3. (I -3.0 -3.0 -3.0 

Lw [dB<A>J : 69.0 65.3 72.4 73.0 72.8 67.5 63.8 53.4 45.2 78.8 
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_, 100 mm steenwol-iaolatie 

CRV V•lddt"'i•l 

Ingenieursbureau 'Oranjawoud'. B.V. 

73823 
Bijlage 1 

l wand oostzijde hoge d••l 

, 
' I . 
• 
j 

I 

, 
' l 

•, -. . 

-~ 
~ 
r 
\ .. 

C7 - Uitstraling door gebouwen 
Wandoppervlak 75.0 m2 

Freq. (HzJ : 31. 5 63 

Lp [dB <A> J 50.0 50. 3 
10lgCS)CdBJ 18.8 18.8 
R Cd BJ 4.0 a. o 
Di Cd BJ 3. (I 3. 0 
Cd Cd BJ -3.0 -3.0 

1 ~.c:c.~ 

63.4 
18.8 
14. 0 
3.0 

-3. 0 

250 

72.(1 
18.8 
22.0 
3.0 

-3.0 

Meetdatum 15-3-1995 

500 1000 2000 4000 8000 dBCA> 

78.8 79.5 77.8 77.4 7·:. ..... 
'"'". c; 85. 0 

18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 
29.0 35.0 37.0 47. (I 50.(1 
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

-3.0 -3.0 -3.0 -3.0 -3.o 
-------------------------------------------------------------------------

-·' C.c::IB CA> J : 64. 8 61. 1 68. 2 68. 8 68. 6 63. 3 59. 6 4'3. 2 41. 0 74.6 
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Project :CRV Velddriel 
Nummer :73823 
Berekening Bedrijfsduurcorrectie 
Verkeer 

Bi,jlage 2 
Blad 1 

-----------------------------------------------------------------------
Invoer 

s 20 
v 25 
Np er 10 
I 2 
Tper 12 

wey l eng·t e in m 
Snelheid in km/u 
auto's/periode 
passages/periode 
1.1ren I per i ode DAG 

bran: vrachtw. aan-/afvoer 
nr : 22 t/m 27 
Bedrijfsduurcorrectie 

Cb= 28.75 dB 

Cb= 0.02 uur 

-----------------------~-----------------------------------------------
Invoer 

s 
v 
Np er 
I 
Tper 

Invaer 

s 
v 
Np er 
I 
Tper 

Invaer 

s 
v 
Np er 
I 
Tper 

20 weglengte in m 
25 Snelheid in km/u 

g auto's/periode 
2 passages/periode 

12 uren/periode DAG 

20 weglengte in m 
25 Snelheid in km/u 

1 auto's/periode 
2 passages/periode 

12 uren/periode DAG 

20 weglengte in m 
25 Snelheid in km/u 

2 auto's/periode 
2 passages/periode 
4 uren/periode AVOND 

' 
bran: vrachtwagen aanvoer 

Bedrijfsduurcorrectie 

Cb= 2'3. 21 dB 

Cb= 0.01 uur 

bran: vrachtwagen afvoer 
nr : 29 t/m ·35 
Bedrijfsduurcorrectie 

Cb= 38.75 dB 

Cb= 0.00 uur 

bran: vrachtw. aan-/afvoer 
nr : 22 t/m 27 
Bedrijfsduurcorrectie 

Cb= 30.97 dB 

Cb= 0.00 uur 

-----------------------------------------------------------------------
Invoer 

s 20 
v 25 
Np er 1 
I 2 
Tper '• 

weglengte in m 
Snelheid in km/LI 
auto's/periode 
passages/periode 
uren/periode AV ONO 

bran: vrachtw. aan-/afvoer 
nr : 28 t/ra 35 
Bedri,jfsduurcorrectie 

Cb= 33.98 dB 

Cb= O. 00 •JLtr 

-----------------------------------------------------------------------
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Project :CRV Velddriel 
Nummer :73823 

· ·~ere ken i ng Bedrij fsdu1.1rcorrect i e 
Verkeer 

Invoer 

s 
v 
Np er 
I 
Tper 

Invoer 

s 
v 
-.lper 
I 
Tper 

20 weglengte in m 
25 Snelheid in km/u 

2 auto's/periode 
2 passages/periode 
8 uren/periode NACHT 

20 weglengte in 111 

25 Snelheid in km/u 
1 auto's/periode 
2 passages/periode 
8 uren/periode NACHT 

Bijlage 2 
Blad 2 

bran: vrachtw. aan-/afvoer 
nr : 22 t/111 2.7 
Bedrijfsduurcorrectie 

Cb= 33.98 dB 

Cb= 0.00 uur 

bran: vrachtw. aan-/afvoer 
nr : 28 t/m 35 
Bedrijfsduurcorrectie 

Cb= 36.99 dB 

Cb= o.oo uur 



Ingenieursbureau 'Oranjewoud' B.V. 

CRV Velddriel 73ac:·""'.' 
BijlagEi ,, 

Overzicht objecten lscher1en,Mallen1 bode1- en de1ping-gebieden) 
-----

Obj s Ouchrijving Hoekpunt 1 Hoekpunt 2 Hol!kpunt 3 Hoogte Rf Cp Bf Sl & S2 
nr x y x y x y 1vld Obj 

1 6 grens totale terrein 283.8 610. 7 230.S 489.1 283.9 610.6 o.o o.o 0.8 o.o - _,_ 
26 grens totale terrein 283.0 611.3 506.5 523.9 283.0 611.2 o.o o.o 0.8 o.o - -&-
3 6 grens totale terrein 506.5 523.8 502.4 450.8 505.8 523.8 o.o o.o 0.0 o.o - _,_ 
4 6 grens totale terrein 502.4 450.B 516.4 372. 4 502.3 450.8 o.o o.o o.8 o.o - -&-
5 6 grens totale terrein 516.0 371. 8 232.0 488.0 516.0 371. 9 o.o o.o 0.8 o.o - -&-

6 6 60 dBIA>-contour 2't1.0 691.1 580.1 220.3 243.5 692.8 o.o o.o 0.8 o.o - -&-
7 6 55 dBIAl-contour 455.5 819.2 787. 7 365. 7 458.9 821.6 o.o o.o 0.8 o.o -&-
86 bedrijfshal 472.5 401.0 406. 7 427.6 482.0 42't.6 o.o 5.0 0.8 o.o - 12&-
9 6 kantoorgang 413.4 454.2 414.4 446.0 417.0 454. 7 o.o 3.0 0.8 o.o - SUC! 

10 6. kantoar 411.1 453.8 408.9 "468.6 418.9 't54.9 o.o 4.0 o. 8 o.o - 8&12 

11 6 kantaor 405.6 460.6 419.4 455.1 408.8• 468. 7 o.o 4.0 0.8 o.o - 8'12 
12 6 kantoor , 417.1 470.1 422.B 463.3 405.5 460.3 o.o 4.0 0.8 o.o - 8&-
13 N grens terrein 482. 7 385.7 365.2 433.5 482.6 385.5 o. 0 o.o 0.8 o.o - _,_ 
14 N grens hrrein 365.2 433.5 395.7 506.3 365.0 433.6 o.o o.o 0.8 o.o - -&-
15 N grens hrrei n 395.8 506.2 402.5 509.1 395.8 506.3 o.o o.o 0.0 o.o - _,_ 

16 N grens hrrtin 402.4 509.3 428.4 571.1 402.3 509.3 o.o o.o 0.0 o.o - -&-
17 N grens hrrein 435.6 568.2 400.9 485.8 435. 7 568.1 o.o o.o 0.0 o.o - _,_ 
18 N grens hrrein 400.7 485.7 407.5 483.0 400.8 485.9 o.o o.o 0.8 o.o - _,,.. 
19 N grens hrrein 407.6 483.0 410.1 488.6 407.4 483.1 o.o o.o 0.8 o.o -&-
20 N grens hrrein HO.O 488.f> 421.8 483.8 410.0 468. 7 o.o o.o 0.8 0.0 - _,_ 

21 N grens hrrein 421.9 483.9 419.6 478.1 422.1 483.8 o.o o.o 0.8 o.o - _,_ 
22 N grens terrein 419.6 477.9 .\37.0 459.3 419.9 478.2 o.o o.o 0.8 o.o - -&-
23 N grens hrrein 437.0 459.2 450.5 453. 7 437.2 459.S o.o o.o 0.0 o.o - _,_ 
24 N grens terrHn 450.5 454.0 445.8 442.4 450.6 453.9 o.o o.o 0.8 o.o - -&-
25 N grens hrrtin 445.8 442.4 497.S 421. 4 445.9 442. 7 o.o o.o 0.0 o.o - _,_ 

26 N grens terrl!in 497. 6 421.4 482. 7 385. 7 497.9 421.3 o.o o.o 0.8 o.o - -&-
27 6 Maanhuis 485.7 341.6 490.4 352.9 493.3 338.4 o.o 7.0 0.8 o.o - _,_ 
28 6 tuinbautckas 474.2 341. 4 490.1 379.4 43f>.5 357.1 o.o 4.0 0.8 o.o - -&-
29 6 bedrijfshal (verhoagde deell 406. 7 427.6 416.2 451.2 417.9 423.1 o.o 8.0 0.8 o.o - BU2 
30 G Meegbrug 377.4 461.6 383.5 476.0 382.0 459.7 o.o o.o o.8 o.o - _,_ 

31 B bodngebied 482.3 385.8 365.1 433. 4 496.8 421.5 - - o.o -&-
32 B bodngebied 379.7 46'3.1 420.0 558.0 390.J 464.4 - - o.o -&-
33 B badugebied 390.3 464.6 445. 7 442.6 398.0 484.0 - - - - o.o -&-
34 B badngebied ~36,S 35&.B ~52.2 394.9 474.7 341.0 - - - - o.o 

_,_ 
35 B bodngebied 475.2 343.0 496. 9 33~.1 482.1 359.9 - - - o.o -&-

N = Mon-actief 6 = Sewoon B = Bode1gebied 
Db= Bebout1ings-de1ping Dv= Vegetatie-de1ping Dt= Terrein-de1ping Del= Du11y-de1ping 
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lnganiaursbureau 'Oranj ewaud' B. V. 
,. ., 

CRV Velddriel 73823 
~ _,. 

Bi.j lage 3 

= 
i 

Dverzicht brongegevens - geoutrie ...,. 

Bron s S!drijf Ouchrijving Coordinaten Hoogte R/D Uihtraling 
nr naa1 x y IYld bron Gevel Richting Open 

1, l 6 dakvent ilator 443.S 424.S o.o 5.S -I- I f 
1 2 6 dakvent ilator 446.9 423.1 o.o 5.5 -I- f f 

l 6 daknnt ilator 450.2 421.8 o.o 5.5 -I- f I 

1 4 6 dakvent ilator lt53.6 420.S 0.0 5.S -I- f f 
·'i s 6 wand oostzijde lage deel 477.5 413.0 o.o 3.3 8/- f I :. 

_. 
6 6 wand zuidzijde lage deel 458.3 406. 7 o.o 3.3 8/- I I l 

i 7 6 wand zuidzijde lage deel 431.1 417. 7 o.o 3.J 8/- f I .i 
8 6 wand noordzijde lage deel 467.7 430.5 o.o 3.J 8/- I I 

' 
9 6 wand noordzijde lage deel 441.1 441.2 o.o 3.J 8/- I I 

i 6 wand zuidzijde hoge deel U2.3 425.3 o.o 5.3 29/- f I 

11 6 wand noordzijde hoge deel 411.5 439. 7 o.o 5.J 29/- f f 

I' 12 6 Mand westzijde hoge deel 421.9 449.0 o.o 5.3 29/- f f 

13 6 wand oostzijde hoge deel 422.8 434.9 o.o 7.0 29/- f f 

14 6 dak lage dul .\71.1 415.7 o.o 5.0 -I- I f 

I 15 6 dak lage dnl 429.2 432.6 o.o s.o -I- f I 

dak lage deel t.p.v. lichtstra 16 6 446.0 415.4 o.o 5.0 -I- I I 

I 
17 6 dak lage deel t.p.v. lichhtra 449.7 424.S o.o 5.0 -I- I I 

18 G dak lage deel t.p.v. lichtstra 452.8 432.1 o.o s.o -I- I f 

19 . 6 dak huge dnl 417.4 437.1 o.o 8.0 -I- f I 

20 6 lichtstraten lage deel '148. 0 420.1 o.o 5. 0 -I- I I 

i 21 6 lichtstraten lage deel 451.4 428.4 o.o 5.0 -I- I I 

22 6 ~racht..agen aan-/afvoer 424.3 551.5 o.o l. 0 -I- f I 

J 23 6 vrachtNagen aan-/afvoer 415.4 529.8 o.o 1.0 -I- f I 

• 24 6 vracht..agen aan-/afvoer 406.4 509.9 o.o 1.0 -I- I I • "') 6 vrachtNagen aan-/afvoer 398.4 490.4 o.o l. 0 -I- I f 

26 6 vracht..agen aan-/afvoer 390,3 470.0 o.o 1.0 -I- I f 

J . 27 6 vrachtwagen aan-/afvoer 381.8 450.1 o.o 1.0 -I- I f 

28 6 vrachtwagen aanvoer 403.9 441.1 o.o 1.0 -I- • I 

• 29 6 vrachtNagen af voer 381.0 432. 7 o.o 1.0 -I- I I ; 

'.i 30 6 vrachtNagen afvoer 400.1 424.6 o.o 1.0 -I- I I ~ .. 
1 31 6 vrachtwagen afvoer 420.4 416.5 o.o 1.0 -I- f I 

' 32 6 vrachtwagen afvoer 440.8 408.0 o.o 1. 0 -I- I I ., ... 33 6 vrachtwagen afvoer 461.2 400.0 o.o 1. 0 -I- f I 

34 6 vrachtwagen af voer 480.3 397.9 o.o 1. 0 -I- I f 

35 6 vrachtNagen afvoer 482.0 414.8 
! 

o.o 1.0 -I- I I 

_, 

36 6 dakvent ilator 443.5 424.5 o.o 5.S -I- 67 180 
.1 

..l 
N = non-actief 6 ,.. GeNoon 

,, 1 = alzijdige uitstraling 
.1 . . 
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CRV Velddriel 

Overzicht brongtgevens - geoutrh 
.., 
: Bron s Bedrijf 0.schrijving 
" nr naa1 

' 37 & daknnU lahr 
] 38 a dakYl!nt i1 ahr 

39 6 dakvtntilahr ., 
~ 
~ 

, 

l 

.. . " 
i • 

N = non-actief 6 = GeMoon 
1 = alzijdigt uitstraling 

! .. 

lndustrielawaai - versie: V5.0/c 

Ing•nieursburaau 'Oranjawaud' B.V. 

Coordinahn Hoagte 
x y nld brgn 

446.9 423.1 o.o s.s 
450.J ~1.8. o.o 5.5 
453.6 420.5 o.o 5.5 

RID 
6nel 

-I-
-l-
-I-

739-:•3 
Bijlag e 

Uihtraling 
Richting Open 

67 180 
67 180 
67 180 

17 mrt 1995 - 9:41 uur 



Ingeniaursburaau 'Oranj awoud' B. V • 
• 
-·· CRV Velddriel 73823 
"" Bijl.age 3 

.. .. 
Overzicht brongegevens - ver1Dgen 

.... 

~ 
Bron s A-geMogen bronspectru1 Tijdscorrecties Cd Bl 
nr 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA Cb!Dagl CblAvondl CblNachtl 

.,, 
lo 1 6 '40.8 63.9 64.6 64.7 69.1 75.9 77.8 72.7 62.2 81.4 o.o o.o o.o i 2 G 40.8 63. 9 64.6 64.7 69.7 75.9 77.8 72.7 62.2 81.4 o.o o.o o.o 

3 6 40.8 63.9 64.6 64. 7 69.7 75.9 77.8 72.7 62.2 81.4 o.o o.o o.o 
ll 4 6 ~.8 63.9 64.6 64.7 69.7 75.9 77.8 72.7 62.2 81.4 o.o o.o o.o ~. 
• 5 6 67.0 62.3 70.4 74.0 75.8 71. 5 70.8 63.4 57.2 80.4 o.o o.o o.o 
., 

6 6 66.5 61.8 69.9 73.5 75.3 71.0 70.3 62.9 56. 7 79.9 o.o o.o o.o 
i 7 6 66.5 61.8 69.9 73.5 75.3 71.0 70.3 62.9 56•7 79.9 o.o o.o o.o - 8 6 66.5 61. 8 69.9 73.5 75.3 71.0 70.J 62.9 56.7 79.9 o.o o.o o.o 
, 9 6 66.5 61.8 69.9 73.5 75.3 71.0 70.3 62.9 56. 7 79.9 o.o o.o o.o .. 
I l 6 69.0 64.3 72.4 76.0 77.8 73.5 72.8 65.4 59.2 82.4 o.o o.o o.o 

11 6 69.0 64.3 72.4 76.0 77.8 73.5 72.S 65.4 59.2 62.4 o.o o.o o.o 

I 12 6 69.0 64.3 72.4 76.0 77.8 73.5 72.8 65.4 59.2 82.4 o.o o.o o.o 
13 6 64.8 60.1 68.2 71. 8 73.6 69.3 68.6 61.2 55.0 78.2 o.o o.o o.o 
14 6 59.0 54.3 62.4 64.0 60,8 52.5 43.S 40.4 33.2 68.3 o.o o.o o.o 

i 15 6 59.0 54.3 62.4 64.0 60.8 52.5 43.8 40.4 33.2 68.3 o.o o.o o.o 

16 6 57.4 52. 7 60.8 62.4 59.2 50.9 42.2 38.8 31.6 66.7 o.o o.o o.o 
., . 17 6 57.4 52. 7 60.8 62.4 59.2 50.9 42.2 38.8 31. 6 66. 7 o.o .o.o o.o 
JI 18 6 57.4 52. 7 60.8 62.4 59.2 50.9 42.2 38.8 31.6 66.7 o.o o.o o.o 
1 19 6 63.0 58.3 66.4 68.0 64.8 56.5 47.8 44.4 37.2 72.3 o.o o.o o.o 

20 6 55.0 51.3 60.4 65.0 68.8 65.5 61.8 65.4 58.2 73.3 o.o o.o o.o 
l 
~! 

l 21 6 ss.o 51.3 60.4 65.0 68.8 65.5 61.8 65.4 58.2 73.3 o.o o.o o.o 
22 6 64.5 78.5 89,5 93.S 99.5 103.5 99.6 91.6 83.8 106.6 28.8 31.0 34.0 
23 6 64.5 78.5 89.5 93.5 99.5 103.5 99.6 91. 6 83.8 106.6 28.8 31.0 34.0 
24• 6 64.5 78.5 89.S 93.5 99.5 103.5 99.6 91.6 83.8 106.6 28.8 31.0 34.0 
""i 6 64.5 78.5 89.5 93.S 99.5 103,5 99.6 91.6 83.8 106.6 28.8 31.0 34.0 

26 6 64.5 78.5 89.5 93.5 99.5 103.5 99.6 91.6 83.8 106.6 28.8 31.0 34.0 
~ 6 64.S 78.5 89.5 93.5 99.5 103.5 99.6 91.6 83.8 106.6 28.8 31.0 34.0 
28 6 64.5 78,5 89.5 93.5 99.5 103.5 99.6 91.6 83.8 106.6 29.2 34.0 37.0 
29 6 64.5 78.5 89.5 93.5 99.S 103.5 99.6 91.6 83.8 106.6 38.8 34.0 37.0 
30 6 64.5 78.5 89.5 93,5 99.5 . 103.5 99.6 91.6 83.8 106.6 38.8 34.0 37.0 

31 6 64.5 78.5 89.5 93.5 99.5 103.5 99.6 91.6 83.8 106.6 38.8 34.0 37.0 
32 6 64.5 78.5 89.5 93.5 99.5 103.5 99.6 91.6 83.8 106.6 38.8 34.0 37.0 
33 6 64.5 78.5 89.5 93.5 99.5 103.5 99.6 91.6 83.8 106.6 38.8 34.0 37.0 
34 6 64,5 78.5 89.5 93.5 99.5 103.5 99.6 91.6 83.8 106.6 38.8 34.0 37.0 
35 6 64.5 78.5 89.5 93.5 99.5 103.5 99.6 91 . 6 83.8 106.6 38.8 34.0 37.0 

36 6 40.8 63.9 64.6 64.7 69. 7 75.9 77.8 72.7 62.2 81. 4 o.o o.o o.o 

N = non-act hf 6 = 6eMoon 
bronver1ogens zonder correctie voor de bedrijfstijd 
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CRV Velddt"iel 

Dverzicht brangl!'nVl!'ns - venogen 

Bron 5 A-gewogen branspectru1 
nr 31.5 63 125 250 500 1000 

37 6 40.8 63.9 64.6 64.7 69. 1 75.9 
38 G 40.8 63.9 64.6 64.7 6'3.7 75.9 
39 G ~.8 63.9 64.6 64. 7 69.7 75. 9 

N = non-actief B = Gewaon 
branVl!r1agens zander correctie vaor di!' bedrijhtijd 

lndustrielawaai - versie; V5.0/c 

2000 4000 8000 

77.8 72. 7 62. 2 
77.8 72.7 62.2 
77.8 72.7 62.2 

dBA 

81. 4 
81. 4 
81. 4 

T ijdsootr1!l:t i es 

738 
Bijlag e ..:i 

[d8] 
Cb!Dagl Cb(Avondl Cb!Nachtl 

o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o 
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CRV Velddriel 

Dvtrzicht puntgegevens 

Punt s Dnchrijving 
nr 

1 6 Ntstgevel Noonhuis 
2 6 noardgevel Noanhuis 
3 6 SO 11ter uit grens 
4 6 SO 11ter uit grens 
5 6 SO 11ter uit grens 

6 6 SO 1eter uit grens 
7 6 SO 1eter uit grens 
8 G SO 1eter uit grens 
9 6 SO 11ter uit grens 

,il 6 SO 1eter uit grens 

n 6 SO 1et1r uit grens 
12 6 SO 1eter uit grens 
13 6 SO 1eter uit grens 

N = Non-act ie f 
6 = 6111oon 

Coordinaten 
x y 

488.0 347.5 
494.2 351.4 
565. 7 380.0 
552.4 45~.1 

556.5 520.9 

524.8 570.1 
418.S 611.8 
302.9 657.2 
236.8 630.0 
184.6 S07.0 

211.3 442.S 
346.5 386.9 
497.4 324. 7 

Industrielawaai - versie: V5.0/c 

Hoogte Gl!Yel 
IYld punt nr 

o.o 5.0 0 
o.o s.o 0 
o.o 5.0 0 
o.o 5.0 0 
o.o 5.0 0 

o.o 5.0 0 
o.o 5.0 0 
o.o 5.0 0 
o.o 5.0 0 
o.o 5.0 0 

o.o s.o 0 
o.o s.o 0 
o.o 5.0 0 

Dag Avond 

41.6 41.8 
41.J 41.6 
37.2 37.5 
39.4 39.5 
35.1 35.0 

34.0 33.6 
35. 7 34.6 
29.S 28.9 
27.4 26.8 
29.4 27.7 

30. l 29.5 
41.3 41.1 
34.1 34.3 

73823 
Bijlage 3 

Nacht Ehaal 

41.6 51. 6 
41. 3 51. 3 
37.2 47.2 
39.4 49.4 
34. 7 44. 7 

33.1 43.1 
33.4 43.4 
28.3 38.3 
26.0 36.0 
26.8 36.8 

28. 7 38.7 
40.6 so. 6 
34. l 44.1 
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CRV Velddriel 

Situatia 
Beschrijving 
Badem- factar 
Punt en 
Brannen 
Object en 
Reflecties 

Situati• 
Beschrijving 
Badem-factar 
Punt en 
Brannen 
Object en 
Reflecties 

Situat i• 
Beschrijving 
Badem-factor 
Punt en 
Brannen 
Object en 
Reflecties 

Bltuat i• 
Beschrijving 
Badem-factar 
Punt en 
Brannen 
Object en 
Reflecties 

Situati• 
Besc:hrijving 
Badem-factar 
Punt en 
Brannen 
Object en 
Reflecties 

I 1 

Ingani•ur•buraau 1 Dranjawaud 1 B.V. 

739·::·1 
Bijlage 3 

gel•.1idsniveaL1 LAeq, ventilatoren random uitstralend 
1. 0 
1-13 
1-35 
1-5,8-35 
1-5,8-35 

2 
geluidsniveau LAeq, ventilatoren met uitstralingshoek 180° 
1. 0 
1-13 
5-3'3 
1-5,8-35 
1~5,8-35 

3 
Maatgevende waarneempunten 1 en 2, ventilataren random 
1. 0 
1-2 
1-35 
1-5,8-35 
1-5,8-35 

4 
; Maatgevende wa~rneempunten 1 

1. 0 
en 2, ventilatoren 180° 

1-2 
5-39 
1-5,8-35 
1-5,8-35 

5 
maatgevend waarneempunt 12 op 50 meter, ventilatoren rand 
1. 0 
12 
1-35 
1-5,8-35 
1-5,8-35 
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Ingenieursbureau 'Oranjewoud' B.V. 

l CRV Velddriel 73823 
Bijlage 4 
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Situatie l 1 geluidsniveau l.Aeq, ventilatoren rondo• uitstralend 
Het totaal berekende niveau in dBIAI, inclusief reflecties lberekening volgens 1odel Cl 

Puntnr Li I 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 60001 l.Aeq!D> C11DI I l.AeqlAI C1IAI I l.AeqlNI C1INI I Eh.N. 

1 66.11 34.6 45.0 49.5 52.3 58.4 63.2 59.6 50.8 40.81 
2 66.71 34.1 44.9 49.6 52.6 58.6 63.7 60.6 51.6 41.31 
3 63.71 31.7 42.9 46.1 49.2 SS.2 61.l 57.4 48.0 37:31 
4 63.81 32.5 43.0 46.2 49.1 55.2 61.1 57.S 48.J 37.71 
5 60.JI 29.9 40.1 42.5 45.5 51.6 57.6 54.0 44.2 32.41 
6 60.71 29.5 40.6 42.8 45.5 51.7 58.1 54.6 44.9 33.31 
7 ~.01 30.J 42.6 46.1 49.8 56.0 61.2 57.4 48.2 38.01 
8 58.31 26.5 38.2 40.1 43.6 49.8 55.7 51.8 41.3 28.21 
9 57.51 26.0 37.7 39.2 42.9 49.2 54.9 50.9 40.1 26.11 

10 59.31 26.6 38.9 40.6 45.2 51.7 56.7 52.4 41.5 27.41 
11 61.31 29.0 40.4 42.& 47.o SJ.s sa.154.543.9 30.61 
12 68.41 35.1 46.8 50.6 SJ.9 60.l 65.6 62.0 52.9 42,71 
13 60.11 30.5 39.3 43.3 45.9 52.4 57.2 53.5 44.0 32.51 

Tatale rekentijd : 0:00:26 

Industrielawaai - versie: V5.0/c 

44.6 0.1 
44.5 0.1 
37.2 1.0 
39.4 o.s 
35.1 1.8 
34.0 2.1 
35.7 1.8 
29.5 3.2 
27.4 3.4 
28.5 3.3 
30.3 3.0 
41.3 0.6 
35.0 0.9 

44.6 0.1 
44.6 0.1 
37.5 1.0 
39.5 0.5 
35.0 1.8 
33.6 2.1 
34.6 1.9 
28.9 3.2 
26.8 3.3 
27.8 3.3 
29.7 3.0 
41.1 0.5 
35.1 o. 9 

44.S 0.1 54.5 
44.5 0.1 54.5 
37.2 0.9 47.2 
39.4 0.4 49.4 
34.7 1. 7 44. 7 
33.1 2.0 43.1 
33.4 2.0 43.4 
28.J 3.1 38.J 
26.0 3.J 36.0 
27.0 3.2 37.0 
28.9 2.8 38.9 
40.6 0.4 50.6 
35.0 0.9 45.0 

17 mrt 1995 - 9:28 uur 



Ingeniaur•buraau '0ranjawoud' B.V. 

CRV Velddriel 

Situath 2 : geluidsniveau LAeq, ventilatoren ll!t uihtralingshoek 180' . 
Het tataal berekende niveau in d8!Rl 1 inclusief reflecties (berekening volgens 1odel Cl 

739· ~ 

Bij lage tt-

, Puntnr Li I 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 80001 LAeq(D) C1!Dl I LAeqlRl C1!Rll LAeq!Nl C1!Nll Et1.w. 

' .... 

j 

1 

1 
' " 

' 
" _j 

1 66.11 34.6 44.9 49.5 52.2 58.4 63.2 59.6 50.7 40.71 
2 66.7l 34.1 44.8 49.6 52.6 58.6 63.7 60.6 51.5 41.21 
3 63.71 31. 7 42.9 46.1 49.2 55.2 61.1 57.4 48.0 37.31 
~ 63.81 32.5 43.0 lt6.2 49.1 55.2 61.1 57.5 ~8.3 37.71 
5 60.31 29.9 40.1 42.5 45.5 51.6 57.6 54.0 44.2 32.41 . 6 60.71 29.5 40.6 42.8 45.5 51.7 58.l 54.6 44.9 33.31 
7 64.01 30.3 42.6 46. 1 49.8 56.0 61.2 57.4 48.2 38.01 
8 58.31 26.S 38.2 40.1 43.6 49.8 55.7 51.8 41.3 28.21 
9 57.51 26.0 37.7 39.2 42.9 49.2 54.9 50.9 40.1 26.11 

10 59.31 26.6 38.9 40.6 45.2 51.7 56.7 52.4 41.5 27.41 
11 61.31 28.0 40.4 42.6 47.0 53.5 58. 7 54.5 43.9 30.61 
1a 68.41 35.1 46.8 50,6 53.9 60.1 65.6 62.0 52.9 42.71 
13 60.11 30.5 39.2 43.J 45.9 52.4 57.2 53.5 44.0 32.51 

Tatale rekentijd : 0:00:21 

Industrielawaai - versie: V5.0/c 

41.6 0.3 
41.3 0.3 
37.2 1. 0 
39.4 0.5 
35.1 1. 8 
J~.o 2.1 
35.7 1.8 
29.5 3.2 
27.4 3.4 
28.4 3.J 
J0.1 J.O 
40.1 o. 7 
34.1 1.1 

41.8 0.3 41.6 0.2 51.6 
41.6 0.3 41.3 0.2 51.3 
37.5 1.0 37.2 o. 9 47.2 
39.S o.s 39.4 0.4 49.4 
35.0 1. 8 34. 7 1. 7 44. 7 
33.6 2.1 33.1 2.0 43. l 
34.6 1. 9 33.4 2.0 43.4 
28.9 3.2 28.J J. l 38.3 
26.8 3.3 26.0 J.3 36.0 
27.7 J.3 26.8 3.2 36.8 
29.5 3.0 28.7 2.8 38. 7 
39.7 0.6 39.1 0.4 49.1 
34.J 1.1 34.1 1.0 44.1 
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CRV Velddriel 

Ingenieursbureau 1 0ranjawoud' B.V. 

73823 
Bijlage 5 

1 Situatie 3 : Maatyevende waarneempunten 1 en 2, ventilatoren random 

~ 

=================================================-======================~== 

Punt 
Coordinaten : 
Hoo gt e mv ld. : 
Hoogte punt : 
t.o.v. gevel: 

1 westgevel woonhuis 
488.0 ' 347.5 

o.o 
5. (I 

0 

LAeq <D> '+4. 6 dB CA> 
LAeq<A> : 44.6 dB(A) 
LAeq<N> : 44.5 dBCA> 

Et m. w. 54.5 dB<A> 
========·================================================================== 
De A-geMogen niveau's per bran, inclusief reflecties. lberekening volgens 1odel Cl 

~ Bron Bedrijf 01schrijving Li I 31 6J 125 2SO 500 1000 2000 4000 8000IC1 IL.Aeq-D L.Aeq-A L.Aeq-N 

. 
·' 

' ~ j 

1 
•l 
j 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
~ 
\ 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

. 32 

33 
34 
3S 

dakvent il at or 
dakventilator 
dakventilator 
dakventilator 
..and oostzijde lage deel 
Mand zuidzijde lage deel 
Mand zuidzijde lage deel 
Mand noordzijde lage deel 
Mand noordzijde lage deel 
wand zuidzijde hoge deel 
..and noordzijde hoge deel 
wand Mestzijde hoge deel 
..and oostzijde hoge deel 
dak lage deel 
dak lage du 1 
dak lage deel t.p.v. lichtstra 
dak lage deel t.p.v. lichtstra 
dak lage deel t.p.v. lichtstra 
dak hoge du 1 
lichtstraten lage deel 
lichtstraten lage deel 
vrachtMagen aan-/afvoer 
vracht..agen aan-lafvoer 
vrachtMagen aan-/afvoer 
vrachtMagen aan-/afvoer 
vrachtMagen aan-/afvoer 
vrac:ht..agen aan-/afvoer 
vrachtMagen aanvoer 
vrachtMagen af voer 
vrachtMagen afvoer 
vrachtMagen afvoer 
vrachtMagen afvoer 
vracht..agen afvoer 
vrachtwagen afvoer 
vrachtMagen afvoer 

Li ITotad) 

Dagperiode : LAeq Totaal 
L.Aeq Rl!fhcties 

Avondperiode : L.Aeq Totaal 
L.Aeq Reflecties 

Nachtperiode 1 L.Aeq Totaal 
LAeq Refhcties 

35.01 -5.4 18.0 14.7 15.6 22.5 30.1 31.7 25.5 12.610.01 
35.31 -5.1 18.4 15.0 15.8 22.6 30.4 31.9 25.8 13.010.01 
35.61 -4.8 18.6 15.2 16.1 22.8 30.7 32.2 26.1 13.410.01 
35.91 -4.6 18.9 15.5 16.4 23.1 31.0 32.5 26.5 13.810.01 
35.51 24.3 20.6 22.9 26.9 30.8 28.1 21: 1 18.9 10.910.01 
34.8123.419.5 22.5 26.5 29.7 27.8 26.8 18.6 10.610.01 
33.0123.316.9 19.7 24.1 28.9 24.9 23.9 15.4 6.710.41 
20.51 16.6 10.6 11.5 1a. 1 11.8 6.o 4.!f -3.6 - 10.11 
21.31 18.9 9.8 11.1 12.0 10.9 4.9 3.7 -5.0 - 11.01 
34. 11 24.3 18.l 20.2 26.8 29.9 25.5 24.4 15.7 6.610.31 
20.51 18.2 9.3 9.9 10.9 9.8 4.9 3.7 -5.1 - 10.71 
18.41 14.7 8.2 9.3 10.1 9.4 4.9 3.8 -5.1 - 10.81 
30.41 17.5 14.0 17.9 2~.4 26.1 21.7 20.5 11.8 2.110.01 
21.41 14.8 10.4 13.8 16.1 13.8 7.8 -0.3 -4.6 - 10.01 
'20.41 13.7 8.512.515.0 14.1 6.7 -2.5 -7.2 - 10.21 
18.41 12.0 7.6 11.3 13.2 10.4 3.0 -3.J -7.3 - 10.01 
18.71 11.5 7.2 11.1 13.4 11.8 5.4 -3.6 -8.1 - 10.01 
19.61 12.4 7.6 11.6 14.3 13.5 5.6 -3.5 -8.1 - 10.01 
21.31 15.9 10.2 13.9 15.7 12.8 5.3 -1.4 -5.5 - 10.01 
26.21 9.4 6.0 10.9 16.0 20.8 20.3 16.3 18.9 9.510.01 
27.01 10.3 6.5 11.3 16.9 22.8 20.4 16.3 18.8 9.110.01 
49.51 12.0 27.0 29. 7 30.2 38.4 47.2 43.9 33.3 19.813.61 
SO.JI 12.4 27.4 31.0 30.8 38.8 48.0 44.9 34.5 21.413.51 
51.01 12.3 26.7 31.8 30.7 37.1 48.8 45.8 35.6 22.913.41 
40.11 10.7 24.8 29.3 30.9 34.8 36.0 28.5 17.2 4.813.21 
40.11 14.1 25.4 30.0 31.5 34.7 35.8 28.3 18.2 6.213.11 
ss.11 11.1 29.4 35.o 40,2 49.2 53.o ~.5 38.7 26.913.01 
39.21 14.7 25.1 28.9 30.J 33.4 34.5 30.1 20.6 9.412.61 
54.81 17.7 30.1 34.1 37.3 46.1 52.4 ~.6 39.0 27.512.81 
58.01 19.1 31.4 37,5 41.0 49.4 55.6 51.8 42.4 31.412.41 
57.81 22.1 34.3 39.0 41.5 47.8 54,5 53.2 44.4 34.011.91 
53.61 23.9 35.6 40.2 42.4 47.6 S0.4 44.4 33.2 20.111.11 
54.41 24.3 37.5 41.8 44.1 48. 7 51.0 44.6 33.3 21.910.01 
54.61 23.8 38.1 42.2 44.7 49.1 51.0 44.4 33.0 20.910.01 
60.01 2~.1 38.2 43.l 46.4 52.J 57.0 53.4 46.2 37.810.61 

66.11 34.6 45.o 49.5 52.3 58.4 63.2 59.6 so.a 40,a1 

44.61 31.3 28.5 29.7 33.8 37.4 38.6 39.2 33.0 21.41 
41.01 24.7 25.0 26.2 30.J 34.0 35.1 35.7 29.5 17.91 
44.61 31.3 28.5 29.8 33.8 37.5 38.7 39.3 33.0 21.41 
41.11 24.7 25.l 26.3 30.4 34.1 35.3 35.8 29.6 18.01 
44.51 31.3 28.5 29.7 33,8 37.4 38.5 39.2 33.0 21.41 
41.01 24.7 25.0 26.2 30.J 34.0 35.1 35.7 29.5 17.91 

35.0 
35.3 
35.6 
35.9 
35.5 
34.8 
32.6 
20.4 
20.2 
33.8 
19.8 
17. 7 
30.4 
21. 4 
20.3 
18. 4 
18.7 
19.6 
21.3 
26.2 
27.0 
17.1 
18.0 
18.8 
8.0 
8.2 

24.0 
7.4 

13.2 
16.8 
17.1 
13. 7 
15.6 
15.8 
20. 7 

35.0 
35.3 
35.6 
35.9 
35.5 
34.8 
32.6 
20.4 
20.2 
33.8 
19.8 
17. 7 
30.4 
21.4 
20.J 
18. 4 
18.7 
19.6 
21.3 
26.2 
27.0 
14.9 
15.8 
16. 6 
5.8 
6.0 

21.8 
2.6 

18.0 
21.6 
21.9 
18.5 
20.4 
20.6 
25.5 

35.0 
35.3 
35.6 
35. 9 
35.5 
34.8 
32.6 
20.4 
20.2 
33.8 
19. 8 
17. 7 
30.4 
21.4 
20.3 
18.4 
18. 7 
19. 6 
21.3 
26.2 
27.0 
11.9 
12. 8 
13.6 
2.8 
3.0 

18. 8 
-0.4 
15. 0 
18.6 
18.9 
15.5 
17. 4 
17.6 
22.S 
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lnganiaursburaau 'Oranjawoud' B.V. 

CRV Velddriel 738,..,1 
Bijlage .:5 

Situatie 3 : Maatgev~nde waarneempunten 1 en 2, ventilatoren random 
========================================================================== 
Punt 
Coordinaten : 
Hoogte mvld.: 
Hoogte punt : 
t.o.v. gevel: 

2 no6rdgevel woonhuis 
4'34. 2 351. 4 

0. (I 
5.0 

0 

LAeqCD> 
LAeqCA> : 
LAeq <N> : 

Et m. w. 

44. 5 dB <R> 
44. 6 dB <A> 
'+4. 5 dB CA> 

5'+. 5 d,B CA> 
========================================================================== 
De A-geMogen niveau's per bran, inclusief reflecties. !berekening volgens 1odel Cl 

Bron Bedrijf D1schrijving Li I 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 SOOOIC1 ILAeq-D LAeq~ LAeq-N 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2l 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
JO 
31 
32 
33 
34 
35 

dakvent ilator 
dakvent ilator 
dakvent ilator 
dakvent ilator 
Mand oostzijde lage deel 
Mand zuidzijde lage deel 
Mand zuidzijde lage deel 
wand noordzijde lage deel 
..and noordzijde lage deel 
Mand zuidzijde hoge deel 
wand naordzijde hoge deel 
Mand Mestzijde hoge deel 
..and oostzijde hoge deel 
dak lage deel 
dak lage du l 
dak lage deel t.p.v. lichtstra 
dak lage deel t.p.v. lichtstra 
dak lage d1el t.p.v. lichtstra 
dak hoge deel 
lichtstraten lage deel 
lichtstraten lage deel 
vrachtMagen aan-/afvoer 
vrachtwagen aan-/afvoer 
vrachtwagen aan-/afvoer 
vrachtwagen aan-/afvoer 
vrachtwagen aan-/afvoer 
vrachtwagen aan-/afvoer 
vrachtwagen aanvoer 
vrachtwagen afvoer 
vrachtwagen afvoer 
vrachtwagen afvoer 
vrachtMagen afvoer 
vrachtwagen afvoer 
vrachtwagen afvoer 
vrachtwagtn af voer 

Li !Totaal> 

Dagperiode : LAeq Totaal 
l.Aeq Reflecties 

Avondperiode : LAeq Totaal 
LAeq Refhcties 

Nachtp!riode : LAeq Totaal 
LAeq R!!fhdiu 

35.51 -3.8 17.2 14.8 16.2 23.5 30.7 32.2 25.9 12.910.01 
35.71 -3.6 17.5 15.0 16.4 23.6 30.9 32.4 26.2 13.210.01 
35.31 -4.8 16.2 14.3 15. 1 22.8 30.4 32.o 25.9 13,210.01 
35.61 -4.S 16.S 14.S 16.0 23.0 30.7 32.3 26.2 13.610.01 
35.41 25.0 21.7 22.5 26.5 30.8 27.9 26.9 18.8 10.810.01 
34.SI 23.6 17.2 21.6 25.8 29.7 27.S 26.5 18.J 10.310.01 
32.51 20.7 14.3 19.4 23.8 28.7 24.8 23.7 15.2 6.510.51 
20.SI 16.7 10.8 10.9 12.S 11.7 5.9 4.8 -3.6 - 10.01 
21.11 19.0 8.1 10.5 11.8 10.9 4.7 3.5 -5.2 - 11.01 
33,61 21.6 15.4 20.0 26.3 29.8 25.4 24.3 15.5 6.410.31 
18.81 15~4 6.5 9.6 10.7 9.6 4.8 3.6 -5.2 - 10.71 
18.11 14. 7 5.7 8. 7 9.8 9.2 4.7 3.6 -5.3 - 10.81 
30.11 17.5 11.4 17.3 24.0 25.9 21.4 20.3 11.6 2.410.01 

· 21.1115.110.7.12.915.7 13.S 7.1 --0.4 -4.6 - 10.01 
20.31 13.6 6.8 11.9 14.8 14.3 6.4 -2.7 -7.4 - 10.21 
17.91 12.0 5.0 10.4 12.8 10.2 3.0 -j,3 -7.6 - 10.01 
19.31 13.0 6.2 11.1 14.0 12.8 5.9 -3.2 -7.7 - 10.01 
19.41 12.5 7.7 10.9 14.0 13.5 5.4 -3. 7 -8.3 - 10.01 
20.31 13.3 7.6 13.5 15.5 12.6 5.0 -1.7 -5.7 - 10.01 
26.01 9.4 3.4 9.9 15.6 20.8 20.1 16.0 18.6 9.210.01 
26.91 10.3 4.5 10.6 16.6 22.8 20.2 16.l 18.6 8.910.01 
49.41 12.5 27.7 29.8 30.4 38.2 47.1 43.8 33.J 19.813.61 
50.21 12.8 27.8 30.8 30.6 38.6 47.8 44.8 34.4 21.413.51 
50.91 12.4 24.3 31.6 30.8 37.7 48.7 45.7 35.5 22.813.JI 
44.41 13.2 24.9 31.8 33.6 38.a 41,2 34,2 21.5 6.413.21 
39.71 11.3 22.5 29.6 31.2 34.4 35.4 28.0 18.1 6.113.11 
50.91 13.9 26.8 35.1 38.8 44.5 47.9 43.0 32.4 19.513.01 
38.81 11.8 22.0 28.4 29.8 32.8 34.4 30.0 20.5 9.312.61 
55.01 15.0 27.3 31.6 38.0 46.4 52.6 48.6 38.9 27.412.91 
58.01 16.4 28.7 36.0 41.1 49.l 55.6 51. 7 42.J 31.212.51 
57.21 20.4 32.6 38.9 41.6 47.9 54.1 51.9 44.3 33.812.01 
54.81 22.3 34.1 40.1 43.0 48.5 51.7 46.7 37.0 26.411.11 
55.41 24.6 36.4 41.9 44.4 49.4 52.2 46.2 35.2 23.510.01 
55.41 24.6 39.3 42.5 44.4 49.5 52.2 45.8 34.4 22.510.01 
62.31 24.8 39.6 43.9 47.3 53.4 59.0 57.2 48.4 38.810.41 

66.71 34.l 44.9 49.6 52.6 58.6 63.7 60.6 51.6 41.31 

44.51 30.6 27.3 29.2 33.4 37.4 38.6 39.J 33.0 21.31 
41.01 17.9 20.9 25.9 30.0 34.0 35.4 36.l 29.8 18.01 
44.61 30.6 27.3 29.3 33.5 37.5 38.8 39.4 33.1 21,41 
41.2117.921.0 26.0 30.134.235.7 36.2 29.9 18.11 
44.51 30.6 27.3 29.2 33.4 37.4 38.6 39.J 33.0 21.31 
41.01 17.9 20.9 25.9 30.0 34.1 35.4 36.l 29.8 18.01 

35.S 
35. 7 
35.J 
35.6 
35.4 
34.5 
32.0 
20.4 
20.1 
33.3 
18.0 
17.3 
30.1 
21.1 
20.1 
17. 9 
19.J 
19.4 
20.3 
26.0 
26.9 
17.0 
17.9 
18.8 
12.4 
7.8 

19. l 
1.0 

13.3 
16. 7 
16.5 
14.9 
16.6 
16. 6 
23.2 
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35.5 
35. 7 
35.3 
35.6 
35.4 
34.5 
32.0 
20.4 
20.1 
33.3 
18.0 
17.J 
30. l 
21.1 
20. 1 
17. 9 
19.3 
19.4 
20.3 
26.0 
26.9 

.14.8 
15.7 
16.6 
10.2 
5.6 

16.9 
2. 2. 

18.1 
21.S 
21.3 
19. 7 
21.4 
21.4 
28.0 

35.S 
35.7 
35.3 
35.6 
35.4 
34.5 
32.0 
20.4 
20.1 
33.3 
18.0 
17.3 
30.1 
21.1 
20.1 
17.9 
19.3 
19.4 
20.3 
26.0 
26. 9 
11.8 
12.7 
13. 6 
7.2 
2.6 

13.9 
--0.8 
15.1 
18.5 
18.3 
16. 7 
18.4 
18.4 
25.0 
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CRV Velddriel 
,,.--

lngeniaursburaau 'Oranjewaud' B.V. 

73823 
Bijlage 5 

Situatie 4 : Maatyevende waarneempunten 1 en 2, ventilatoren 180° 
=====================================================================~~~== 

Punt 
Coordinaten : 
Hoogte mvld.: 

1 westgevel woonhuis 
488.0 ' 347.5 

o. 0 

LAeq<D> 
LAeq <A> : 
LAeq <N> : 

'•1. 6 dB <A> 
41.8 dB<A> 
'+1.6 dBCA> 

Hoogte punt : 
~· o. v. gevel: 

5.0 ---------------------
0 Etm.w. 51.G dBCA> 

=====================================================================~~=== 

De A-gewogen niveau1 s per bran, inclusief reflecties, lberekening volgens 1odel C> 

Bron Bedrijf 01schrijving 

s 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
'J7 
.8 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

ttand oostzijde lage deel 
wand zuidzijde lage deel 
wand zuidzijde lage deel 
wand noordzijde lage deel 
wand noordzijde lage deel 
wand zuidzijde hoge deel 
wand noordzijde hoge deel 
wand westzijde hoge deel 
wand oostzijde hoge deel 
dak lage deel 
dak lage deel 
dak lage deel t. p. v. lichtstra 
dak lage deel t.p.v. lichtstra 
dak lage dnl t; p. y, lichtstra 
dak hoge deel 
lichtstraten lage deel 
liChtstraten lage deel 
vrachtwagen aan-/afvoer 
vrachtttagen aan-/afvoer 
vrachtwagen aan-/afvoer 
vrachtwagen aan-/afvoer 
vrachtwagen aan-/afvoer 
vrachtttagen aan-/afvoer 
vrachtwagen aanvoer 
vrachtwagen afvoer 
vrachtwagen af voer 
vrachtwagen af voer 
vrachtwagen afvoer 
vrachtwagen afvoer 
vrachtwagen afvoer 
vrachtwagen afvoer 

Li !Totaall 

Dagperiode : LAeq Totaal 
LAeq Reflectin 

Avondperiode : L.Aeq Totaal 
LAeq Reflectin 

Nachtperiode : LAeq Totaal 
LAeq Reflect ies 

Li I 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000IC1 ILAeq-D LAeq-A LAeq-N 

35.51 24.3 20.6 22.9 26.9 30.8 28.l 27.l 18.9 10.910.01 
34.8123.419.5 22.5 26.5 29.7 27.8 26.8 18.6 10.610.01 
33.01 23.3 16.9 19.7 24.l 28.9 24.9 23.9 15.4 6.710.41 
20.51 16.6 10.6 11.5 12.7 11.8 6.0 4.9 -3.6 - 10.11 
21.31 18.9 9.8 11.1 12.0 10.9 4.9 J.7 -s.o - 11.01 
34.11 24.3 18.1 20.2 26.8 29.9 25.5 24.4 15.7 6.610.31 
20.51 18.2 9.3 9.9 10.9 9.8 4.9 3.7 -5.1 - 10.71 
18.41 14.7 8.2 9.3 10.1 9.4 4.9 3.8 -5.1 - 10.81 
30.41 17.5 14.0 17.9 24.4 26.1 21.7 20.5 11.8 2.110.01 
21.41 14.8 10.4 13.8 16.1 13.8 7.8 -0.3 -4.6 - 10.01 
20.41 13.7 8.5 12.S 15.0 14.1 6.7 -2.5 -7.2 - 10.21 
18.41 12.0 7.6 11.3 13.2 10.4 3.0 -3.3 -7.3 - 10.01 
18.71 11.5 7.2 11.113.411.8 5.4 -3.6 -8.1 - 10.01 
19.61 12.4 7.6 11.6,14.3 13.5 5.6 -3.5 -8.1 - 10.01 
21.31 15.9 10.2 13.9 15.7 12.8 5.3 -1.4 -5.5 - .10.01 
26.21 9.4 6.0 10.9 16.0 20.8 20.3 16.3 18.9 9.510.01 
27.01 10.3 6.5 11.3 16.9 22.8 20.4 16.3 18.8 9.110.01 
49.51 12.0 27.0 29.7 30.2 38.4 47.2 43.9 33.3 19.813.61 
50.31 12.4 27.4 31.0 30.8 38.8 48.0 44.9 34.5 21.413.51 
51.01 12.3 26.7 31.8 30. 7 37.1 48.8 45.8 35.6 22.913.41 
40.11 10.7 24.8 29.3 30.9 34.8 36.0 28.5 17.2 4.813.21 
40.11 14.1 25.4 30.0 31.5 34.7 35.8 28.3 18.2 6.213.11 
55.71 17.l 29.4 35.0 40.2 49.2 53.0 48.5 38.7 26.913.01 
39.21 14.7 25.1 28.9 30.3 33.4 34.5 30.l 20.6 9.412.61 
5~.01 11.1 30.l 34,1 37.3 46.1 52.4 48.6 39.o 21.512.81 
58.01 19.1 31.4 37.S 41.0 49.4 55.6 51.8 42.4 31.412.41 
57.81 22.1 34.3 39.0 41.S 47.8 54.5 53.2 44.4 34.011.91 
53.61 23.9 35.6 40.2 42.4 47.6 S0.4 44.4 33.2 20.711.11 
54.~I 24.3 37.S 41.8 44.1 48.7 51.0 44.6 33.3 21.910.01 
54.61 23.8 38.1 42.2 44.7 49.1 51.0 44.4 33.0 20.910.01 
60.01 24.l 38.2 43.1 46.~ 52.3 57.0 53.4 46.2 37.810.61 

G6.11 34.6 44.9 49.5 52.2 58.4 63.2 59.6 50.7 40.71 

~1.61 31.3 26.3 29.0 33.5 36.B 34.3 32.7 26.1 17.21 
38.01 24.7 22.8 25.6 30.0 33.3 30.9 2:9.2 22.7 13.81 
41.81 31.3 26.3 29.1 33.6 36.9 34.6 32.9 26.3 17.41 
38.21 24.7 22.9 25.7 30.1 33.5 31.4 29.6 23.0 14.11 
41.61 31.3 26.3 29.0 33,5 36.8 34.1 32.6 26.1 17.JI 
38.01 24.7 22.8 25.6 30.0 33.3 30.8 29.2 22.8 13.91 

35.5 
34.8 
32.6 
20.4 
20.2 
33.8 
19.8 
17.7 
30.4 
21.4 
20.3 
18.4 
18.7 
19.6 
21.3 
26.2 
Z7.0 
17.1 
18.0 
18.8 
8.0 
8.2 

24.0 
7.4 

13.2 
16.8 
17.1 
13. 7 
15.6 
15.8 
20.7 

35.5 
34.8 
32.6 
20.4 
20.2 
33.8 
19.8 
17.7 
30.4 
21.4 
20.J 
18. 4 
18.7 
19. 6. 
2.1.3 
26.2 
27.0 
14.9 
15.8 
16.6 
5.8 
6.0 

2.1.8 
2.6 

18.0 
21. 6 
21.9 
18.5 
20.4 
20.6 
2.5. s 

35. 5 
34.8 
32.6 
20.4 
20.2 
3.1.8 
19.8 
17.7 
30.4 
21. 4 
20.3 
18.4 
18. 7 
19.6 
21.3 
26.2 
27.0 
11.9 
12. 8 
13.6 
2. 8 
3.0 

18. 8 
-0.4 
15. 0 
18. 6 
18. 9 
15.5 
17.4 
17.6 
22.5 
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Ingenieur•bureau 'Oranjewoud' B.V. 

CRV Velddriel 738 ,.... 1 
Bijlage j 

Situatie 4 : Maatgevende waarneempunten 1 en 2, ventilatoren 180° 
========================================================================== 
P1.1nt 
Coordinaten ; 
Hoogte mvld.: 
Hoogte punt : 
t.o.v. gevel: 

2 noordgevel woonhuis 
494. 2 351. 4 

o.o 
5.0 

0 

LAeq <D> 
LAeq<A> : 
LAeq <N> : 

Et m. w. 

'•1. 3 dB <A> 
41.6 dBCA> 
41. 3 dB <A> 

51. 3 dB <A> 
=======================================================================~== 

De A-gewogen niveau's per bron, inclusief reflecties. (berekening volgens 1odel C> 

Bron Bedrijf 01schrijving 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13-
1 +-
15 
16 
ff 
18 
19 
20' 
~-

22' 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
JO 
31 
32 
33 
34 
35 

wand oostzijde lage deel 
wand zuidzijde lage deel 
wand zuidzijde lage deel 
wand noordzijde lage deel 
wand noordzijde lage deel 
wand zuidzijde hoge deel 
wand noordzijde hoge deel 
wand westzijde hoge deel 
wand oostzijde hoge deel 
dak lage dul 
dak lage dul 
dak lage deel t.p.v. lichtstra 
dak lage deel t.p.v. lichtstra 
dak lage deel t.p.v. lichtstra 
dak hoge deel 
lichtstraten lage deel 
lichtstraten lage deel 
vrachtwagen aan-/afvoer 
vrac:htwagen aan-/afvoer 
vrachtwagen aan-/afvoer 
vrachtwagen aan-/afvoer 
vrachtwagen aan-/afvoer 
vrachtwagen aan-/afvoer 
vrachtwagen aanvoer 
vrachtMagen afvoer 
vrachtMagen afvaer 
vrachtMagen af voer 
vrachtwagen afvaer 
vrachtwagen afvoer 
vrachtMagen afvoer 
vrachtwagen af voer 

Li !Totaall 

Dagperiod! : LAeq Totaal 
LAeq Reflecties 

Avondperi~d! ~ LA!q T~t~~l 
LAeq Reflecties 

Nachtperiode : LAeq Totaal 
LReq Reflecties 

Totale rekentijd t 0:00:58 

Li I 31 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000IC1 ll.Aeq-D l.Aeq-A LAeq-N . 

35.41 25.0 21.7 22.5 26,5 30.8 27.9 26.9 18.8 10.810.01 
34.51 23.6 17.2 21.6 25.8 29.7 27.5 26.5 18.3 10.310.01 
32.51 20. 7 14.3 19.4 23.8 28. 7 24.8 23.7 15.2 6.~10.51 
20.51 16.7 10.8 10.9 12.5 11.7 5.9 4.8 -3.6 - 10.01 
21.11 19.0 8.1 10.5 11.8 10.9 4.7 3.5 -5.2 · - 11.01 
33.61 21.6 15.4 20.0 26.3 29.8 25.4 24.3 15.5 6.410.31 
18.81 15.4 6.5 9.6 10.1 9.6 4.8 3.6 -5.2 - 10.11 
18.11 14.7 5.7 8.7 9.8 9.2 4.7 3.6 -5.3 - 10.81 
30.11 17.5 11.4 17.3 24.0 25.9 21.4 20.3 11.6 2.410.01 
21.11 15.1 10.7 12.9 15.7 13.5 7.1 -0.4 -4.6 - 10.01 
20.31 13.6 6.8 11.9 14.8 14.3 6.4 -2.7 -7.4 - 10.21 
17.91 12.0 5.0 10.4 12.8 10.2 3.0 -3.3 -7.6 - 10.01 
19.31 13.0 6.2 11.1 14.0 12.8 5.9 -3.2 -7.7 - 10.01 
19.41 12.S 7.7 10.9 14.0 13.5 S.4 -3.7 -8.3 - 10.01 
20.31 13.3 7.6 13.5 15.5 12.6 5.0 -l.7 -5.7 - 10.01 
26.01 9.4 3.4 9.9 15.6 20.8 20.1 16.0 18.6 9.210.01 
26.91 10.3 4.5 10.6 16.6 22.8 20.2 16.1 18.6 8.910.01 
49.41 12.5 27. 7 29.8 30.4 38.2 47.1 43.8 33.3 19.813.61 
50.21 12.8 27.8 30.B 30.6 38.6 47.B 44.8 34.4 21.413.51 
50.91 12.4 24.3 31.6 30.8 37.7 48,7 45.7 35.5 22,813.31 
44.41 13.2 24.9 31.8 33.6 38.8 41.2 34.2 21.5 6.413.21 
39.71 11.3 22.5 29.6 31.2 34.4 35.4 26.0 18.1 6.113.11 
50.91 13.9 26.8 35.1 38.8 44.5 47.9 43.0 32.4 19.513.01 
38.BI 11.8 22.0 28.4 29.8 32.8 34,4 ao.o 20.5 9.312.61 
55.01 15.0 27.3 31.6 38.0 46.4 52.6 48.6 38.9 27.412.91 
58.01 16.4 28.7 36.0 41.1 49.1 55,6 51. 7 42.3 31.212.51 
57.21 20.4 32.6 38.9 41.6 47.9 ~.1 51.9 44.3 33.812.01 
54.81 22.3 34.1 40.1 43.0 48.5 51. 7 46. 7 37.0 26.411.11 
55.41 24.6 36.4 41.9 44.4 49.4 52.2 46.2 35.2 23.510.01 
55.41 24,6 39.3 42.5 44.4 49.5 52.2 45.8 34.4 22.510.01 
62.31 24.8 39.6 43.9 47.3 53.4 59.0 57.2 48.4 38.810.41 

66.71 34.1 44.8 49.6 52.6 58.6 63. 7 60.6 51.5 41.21 

41.31 30.6 25.3 28.5 33.136.7 34.0 32.5 25.9 17.11 
37.61 17.9 19.4 25.1 29.6 33.2 30. 7 29.122.613.61 
~!.&I 30.6 25.4 28.5 33.1 35.8 34.6 32.9 26.2 17.31 
37.91 17.9 19.5 25.3 29.7 33.4 31.5 29.7 22.9 13.91 
41.31 30.6 25.3 28.5 33.l 36.7 34.0 32.5 25.9 17.11 
37.61 17.9 19.4 25.2 29.6 33.3 30.8 29.2 22.6 13. 71 

35.4 
34.5 
32.0 
20.4 
20.l 
33.3 
18.0 
17.3 
30.1 
21.1 
20.1 
17.9 
19.3 
19.4 
20.3 
26.0 
26.9 
17.0 
17.9 
18.8 
12.4 
7.8 

19.1 
7.0 

13.3 
16. 7 
16.5 
14. 9 
16.6 
16.6 
23.2 

35.4 35.4 
34.5 34.5 
32.0 32. 0 
20.4 20.4 
20. l 20.1 
33.3 33,3 
18. 0 18. 0 
17.3 17.3 
30.1 30.1 
21.1 21.1 
20.1 20.1 
17.9 17.9 
19.'J 19. 3 
19.4 19.4 
20.3 20.3 
26.0 26.0 
26.9 26.9 
14.8 11.B 
15.7 12.7 
16.6 13.6 
10.2 . 7.2 
5.6 2.6 

16. 9 13. 9 
2.2 -0.8 

18.1 . 15. 1 
21.5 18.5 
21.3 18.3 
19.7 16.7 
21.4 18. 4 
21.4 18.4 
28.0 25.0 
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Ing1ni1ursbur1au 'Oranjewoud' B.V. 

CRV Velddriel 73823 
Bijlage 6 

Situatie 5 : maatgevend waarneempunt 12 op 50 meter, v~ntilatoren random 
========================================================================== 
Punt 
Coordinaten : 
Hoogte mvld.: 

12 50 meter uit grens 
346.5 386.'3 

o. 0 

LAeq<D> 41.3 dB<A> 
_LAeq <A> : 41. 1 dB <A> 
LAeq <N> : 'tO. 6 dB <A> 

Hoo gt e punt : 
t.o.v. gevel: 0 

5. (I 
Et m. w. 50.6 dB<A> 

========================================================================== 
De A-geMogen niveau•s per bron1 inclusief reflecties. lberekening volgens 1odel Cl 

Bron Bedrijf 01schrijving Li I 31 6J 125 250 500 1000 2000 4000 SOOOIC1 ILAeq-D LAeq~ LAeq-N 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

~ 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

dakventilatar 29.71 -£.8 14.1 6.1 9.5 17.2 24.8 26.3 20.0 6.710.01 29.7 
dakventilator 29.41 -7.0 13.9 5.8 9.3 17.0 24.6 26.1 19.7 6.JI0.11 29.4 
dakventilator 29.21-7.213.7 5.6 9.1 16.9 24.4 25.9 19.4 6.010.21 29.0 
dakventilator 29.01 -7.4 13.5 5.4 8.9 16. 7 24.2 25.6 19.2 5.610.31 28. 7 
ttand oostzijde lage deel 17.01 15.8 5.2 2.0 5.1 5.0 -1.7 -2.9 - 11.91 15.2 
Mand zuidzijde lage deel 27.81 20.4 15.7 14.3 18.7 23.3 18.9 17.8 9.0 -0.311.31 26.5 
Mand zuidzijde lage deel 29.9122..417.7 16.6 20.S 25.3 21.0 19.9 11.5 2.810.41 29.5 
wand noardzijdl! lag! de!l 16.51 15.2 4.3 1.9 4,7 4.4 -1.6 -2.8 - 11.81 14.7 
ttand noordzijde lage deel 11.61 8.3 1.0 -1.9 1.6 4.2 -0.2 ~1.3 - 11.21 10.4 
wand zuidzijde hoge deel 34.21 26.4 21. 7 20.2 26.6 29.4 25.0 24.0 15.7 7.410.01 34.2 
wand noordzijde hoge deel 33.61 2S.6 20.9 20.3 26.2 28.8 24.4 23.4 15.0 6.510,01 33.6 
wand Mestzijd• hoge deel 18.31 16.4 7.3 4.6 7,5 7.7 3.3 2.2 -£.4 - 10.01 18.3 
ttand aostzijde hoge deel 17.31 14.9 7.1 4.9 B.1 7.7 0.4 -1.5 - - 10.01 17.3 
dak lage dnl 13.81 9.7 2.9 2.1 7.0 7.0 -0.4 -9.6 - 11.11 12.7 
dak lage dnl 11.41 9.6 2.5 0.0 1.8 -2.9 - 10,01 11.4 
dak lage dnl t.p.v. lichtstra 13,01 9.8 2.8 1.2 5.8 4.1 -3.4 -9.9 - 10.21 12.8 
dak lag1 dnl t.p.v. lichhtra 13.31 9.4 2.5 1.8 6.5 6.0 -0.6 -9. 7 - 10.51 12.9 
dak lage deel t.p.v. lichtstra 13.51 8.9 2.1 2.1 6.9 7.5 -0.9 - - 10.71 12.9 
dak hoge detl 20.0I 15.5 9.9 10.4 13.9 11.6 4.3 -2.0 -£.4 - 10.01 20.0 
lichtstraten lage deel 20.01 7.2 1.2 1.2 a.a 14. 7 14.2 10.0 12.4 2.310,31 19.7 
lichtstraten lage deel 20.51 6.7 0,9 1.6 9.3 16.5 13.8 9.7 11,9 1.710.61 19.9 
vradttMagen aan-/afvoer 51,31 14.3 28.3 34.0 38.5 44.6 48.5 43.8 33.6 20,913,41 19.2 
vrachtwagtn aan-/afvoer 52.61 15.5 29.5 35.2 39.7 45.8 49.7 45.2 35.2 23.213.11 20.7 
vrachhagen aan-/ahoer 54.41 18.5 32.1 37.0 41.2 47.3 51,5 47.2 37.4 25.812.81 22..7 
vrachtwagen aan-/afvoer 57.31 20.2 34.2 39.6 44.2 50.4 54.4 50.0 40.5 29.412.41 26.1 
vrac:htMagen aan-/afvoer 57.31 21.3 J.4,8 39.6 44.3 50.5 54.4 50.0 40.9 30.511.81 26.7 
vrachtNagtn aan-/afvoer 58.51 22.3 36.3 40.6 44.2 50.4 55.7 51,9 43.1 33.310.91 28.8 
vrachttQgtn aanvaer 6-0,21 23.8 37.8 42.1 46.2 52.5 57.4 53.4 44.4 34.411.21 29.8 
vrachtMagen afvoer 58.91 24.l 38.3 41.4 42.6 48.6 56.3 53.3 44.6 35.310.01 20.1 
vrachtMagen afvoer 57.71 23.2 37.2 40.1 41.2 47.1 55.1 52.1 43,3 33, 710.41 18.5 
vrachtttagen afvoer 59.31 24.3 38.3 41.5 43.7 49.9 56.7 53.3 44.3 34.111.21 19.3 
vrachtMagen afvoer 58.31 23.2 37.2 40.3 42.9 49.2 55.6 52.2 42.9 32.311.91 17.6 
vrachtwagen afvoer 56.11 20.6 34.6 37.9 41.6 47.9 53.4 49.7 40.3 29.312.41 14.9 
vrac:htwagen afvoer 52. 71 16.9 30.9 34.4 38.4 44. 7 50,1 46.l 36.4 25.012.81 11.1 
vrachtttagen afvoer 35. 11 13.1 21.4 23.3 25.7 29.3 30.6 26.2 16.5 5.012.81 ~.6 

Li <Totaal) 

Dagperiode : LAeq Totaal 
LAeq Refhcties 

Avondperiode : LAeq Totaal 
LAeq Refhcties 

Nachtperiode 1 LAeq Totaal 
Uleq Refhctiu 

68.41 35.l 46.8 50.6 53.9 GO.I 65.6 62.0 52.9 42.71 

41.31 31.0 27.0 2S.7 31.1 34.7 35.6 34.6 27.4 16.01 
28.21 -7.3 6.3 10.5 14.6 20.8 2S.4 21.3 12.1 J,51 
41.11 31.0 27.0 25.6 30.9 34.5 35.2 34.4 27.J 15.91 
27.21 -8.2 5.5 9.4 13.3 19.S 24.5 20.5 11.2 0.61 
40.61 31.0 26.9 2S.3 30.S 3,,1 34.2 33.9 27.0 15.41 
24.21 - 2.5 6.4 10.3 16.5 21.S 17.5 8.2 -2.41 

29. 7 29. 7 
29. 4 29. 4 
29. 0 29. 0 
28. 7 28. 7 
15.2 15.2 
26.5 26.5 
29.5 29. s 
14.7 14.7 
10.4 10.4 
34.2 34.2 
33. 6 33. 6 
18.3 18.3 
17.3 17.3 
12. 7 12. 7 
11. 4 11. 4 
12.8 12.8 
12. 9 12. 9 
12.9 12.9 
20.0 20.0 
19. 7 19. 7 
19.9 19.9 
17.0 14.0 
18.5 15.5 
20.5 17.5 
23. 9 20. 9 
24.5 21.5 
26.6 23.6 
25.0 22.. 0 
24.9 21.9 
23.3 20.3 
24. 1 21. 1 
22..4 19.4 
19.7 16.7 
15. 9 12. 9 
-1.8 -~.8 
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Ingenieur-abureau 'OranJ ewoud' B. V. 

CRV Velddriel 738( 
Bijlage I 

geluidaniYeau LAeq, Ywntilatoren rondo11 uitatralend d. d. 17 11rt 1995 

Variant 1 I 100 mm atewnwol-iaolati• 

MT 1 westgevel woonhuis 1 ~.O , 3H.S H1 = 0.0 Ho = S.O 

61sort11rd op et1aal"'1faarde per bron 

Ti jd"1:orrecti es l.Aeq 
Bron Bedrijf Ouchrijving Li Dag Avond Nacht C1 R Kosten Dag Avond Nacht 

5 wand oostzijde lage deel 35.S o.o o.o 0;0 o.o 4 0 31. 9 31. 9 31. 9 
6 wand zuidzijde lage detl 34.8 o.o o.o o.o o.o 4 0 31.2 31.2 31.2 

10 wand zuidzijde hoge deel 34.1 o.o o •. o o.o 0.3 4 0 30.2 30.2 30.2 
7. 11and zuidzijde lage deel 33.0 o.o o.o o.o 0.4 4 0 29.0 29.0 29.0 

21 lichtstrat1n lage dttl 27.0 o.o o.o· o.o o.o - - 27.0 27.0 27.0 
13 wand oostzijde hoge deel 30.4 o.o o.o o.o o.o 4 0 26.8 26.8 26.8 
20 lichtstraten lage deel 26.2 o.o o.o o.o o. 0 - - 26.2 26.2 26.2 
35 vrachtNagen afvoer 60.0 38.8 34.0 37.0 0.6 - - 20, 7 25.5 22.S 
14 dak lage dfl! 1 21.4 o.o o.o o.o o.o - - 21.4 21.4 21.4 
19 dak hoge ded 21.3 o.o o.o o.o o.o - - 21.3 21.3 21.J 
15 dak lage deel 20.4 o.o o.o o.o 0.2 - - 20.3 20.3 20.3 ,. 
18 dak lage deel t.p.v. lichtstra 19.6 o.o o.o o.o o.o - 19.6 . 19.6 19.6 
31 vrachtwagen afvoer 57.8 38.8 34.0 37.0 1. 9 - 17. l 21.9 18. 9 
27 vrachtNagen aan-/afvoer SS.7 28.8 31.0 34.0 3.0 - - 24.0 21.8 18.8 
17 dak lage deel t.p.v. lichtstra 18. 7 0.0 o.o o.o o.o - - 18.7 18.7 18. 7 
30 vrachtMagen af voer 58.0 38.8 34.0 37.0 2.4 16.8 21.6 18. 6 
16 dak lage deel t.p.v. lichhtra lB.4 o.o o.o o.o o.o - 18.4 18.4 18.4 
34 vrachtNagen af voer 54.6 38.8 34.0 37.0 o.o - - lS.B 20.6 17.6 
33 vrachtwagen af voer 54.4 38.8 34.0 37.0 o.o - - 15.6 20.4 17.4 
8 1ta11d noordzijd1 lage deel 20.5 o.o o.o o.o 0.1 4 0 16.8 16.8 16.B 
9 ttand noordzijde lag1 deel 21.3 o.o o. 0 o.o 1.0 4 0 16.6 16.6 16. 6 

11 ..and noordzijde hog1 deel 20.5 o.o o.o o.o 0.7 4 0 16.2 16.2 16.2 
32 vracht..agen af vo1r 53.6 38.8 34.0 31.0 1.1 - 13. 7 18.5 15.S 
29 vracht..agen afvoer 54.8 38.8 34.0 37.0 2.8 - 13.2 18.0 15.0 
12 wand westzijde hoge deel 18. 4 o.o o.o o.o o.a 4 0 14.1 14.1 14.1 
24 vrachtw.;igen aan-/afvoer Sl.O 28.B 31.0 34.0 J.4 - 18.8 16.6 13. 6 
23 vracht..agen aan-/afvoer 50.3 28.8 31.0 34.0 3.5 - 18.0 15.B 12.8 
22 vrachtNagen aan-/afvoer 49.S 28.S 31.0 34.0 3.6 - 17. l 14.9 11. 9 
26 vrachtwagen aan-/afvaer ~0.1 28.S 31.0 34.0 J.1 8.2 6.0 3.0 
2S vrachtNagtn aan-/afvoer 40.1 28.8 31.0 34.0 3.2 - a.o 5.8 2.8 
28 vrachtwagen aanvoer 39.2 29.2 34.0 37.0 2.6 - 7.4 2.6 --0 • .\ 

Totaal 1 bG.1 - 38.8 39.1 38.8 incl. C1 
39.3 39.5 39.0 ucl. C1 

Et1aal-1taardt: 48.8 dB!Al (Nachtl 
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Ingenieurabureau 'Oranj ewoud' B. V. 

CRV Velddriel 73823 
' -· Bijlage 7 

·~ 

i 
;•luidaniveau LAaq, vantilatoran rondom uitatraland d.d. 17 mr-t 1995 i 

Variant 1 I 100 mm ataanwol-iaolatia 

] 
PIJtT 2 nDDrdgevel MDDnhuis : 494.2' 351.4 H1 = 0,0 HD = s.o 

61sorteerd DP et1aal-waarde per brDn 

~ Tijd-correcties LAeq i 
t Bron Bedrijf 01Schrijving Li Dag Avond Nacht C1 R Kosten Dag Avond Nacht l 

\ 5 Mand oostzijde lage deel 35.4 o.o o.o o.o o.o 4 0 31.8 31.8 31.8 
1 & Mand zuidzijde lage deel 34.5 o.o o.o o.o o.o 4 0 30.9 30.9 30.9 j 

10 wand zuidzijde hoge deel 33.6 o.o o.o o.o 0.3 4 0 29. 7 29. 7 29. 7 
7 ttand zuidzijde lage deel 32.5 o.o o.o o.o o.s 4 0 28.4 28.4 28.4 

~ l lichtstraten lage deel 26.9 o.o o.o o.o o.o - 26,9 26.9 26.9 J -
13 Mand oostzijde hoge deel 30. l o.o o.o o.o o.o 4 0 26.5 26.5 26.5 
20 lichtstraten lage deel 26.0 o.o o.o o.o o.o - - 26.0 26.0 26.0 .. JS vrachtMagen af voer 62.3 38.8 34.0 37.0 o. 4 - - 23.2 28.0 25.0 

i 14 dak lage deel 21.1 o.o o.o o.o o.o - 21.1 21.1 21.1 
19 dak hoge deel 20.3 o.o o.o o.o o.o - - 20.3 20.3 20.3 

l 
15 dak lage deel 20.3 o.o o.o o.o 0.2 - - 20.1 20.1 20.1 
18 dak lage deel t.p.v. lichtstra 19. 4 o.o o.o o.o o.o . - 19. 4 19. 4 19.4 
17 dak lage deel t.p.v. lichtstra 19.3 o.o o.o o.o o.o - 19.3 19.3 19.3 
30 vrachtMagen afvoer 58.0 38.8 34.0 37.0 2.5 - 16.7 21.5 18. 5 

1· 34 vrachtMagen afvoer 55.4 38.8 34.0 37.0 o.o - 16.6 21.4 18.4 
3J vrachtMa~en afvoer 55.4 38.8 34.0 31.0 o.o 16.6 21.4 .18.4 
31 vrachtMagen afvoer 57.2 38.8 34.0 37.0 2.0 16.5 21.3 18.3 

~ 16 dak lage deel t.p.v. lichtstra 17.9 o.o o.o o.o o.o - 17.9 17.9 17.9 
" ,. 

8- Mand noordzijde lage deel 20.5 o.o o.o o.o o.o 4 0 16.8 16.8 16.8 i 
32 vrachtNagen af voer 54.8 38.8 34.0 37.0 1.1 14. 9 19.7 16. 7 

11 9 Mand noordzijde lage deel 21.1 o.o o.o o.o 1. 0 4 0 16.5 16.5 16.5 
~ 29 vrachtNagen af voer ss.o 38.8 34.0 37.0 2.9 - 13.3 18. l 15.1 -~ 

' l1 Mand noordzijde hoge deel 18.8 o.o o.o o.o 0.7 4 0 14.4 14.4 14.4 
vrachtMagen aan-/afvoer 50.9 28.8 31.0 34.0 3.0 - 19.1 16. 9 13. 9 

12 Mand Mestzijde hoge deel 18. l o.o o.o o.o 0.8 4 0 13.7 13.7 13. 7 
24 vrachtNagen aan-/afvoer 50.9 28.8 31.0 34. 0 3.3 18.8 16.6 13.6 
23 vrachtMagen aan-/afvoer so.2 28.8 31.0 34.0 3.5 - 17. 9 15.7 12.7 
22 vrachtMagen aan-/afvoer . 49.4 28.8 31.0 34.0 3.6 - 17.0 14.8 11. 8 

l 2S vrachtMagen aan-/afvoer 44.4 28.8 31.0 34.0 3.2 12. -4 10.2 7.2 
26 vrachtMagen aan-/afvoer 39.7 28.8 31.0 34.0 3.1 7.8 5.6 2.6 

"l 
28 vrachtMagen aanvoer 38,8 29.2 34.0 37.0 2.6 7. 0 2.2 -0.8 

~ 
~ Totaal 1 66. 7 38.6 39.0 38.6 incl. C1 

38.9 39.4 38.8 excl. C1 

Et1aal-Naarde: 48.6 dB!Al INachtl 

.. 
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l INLEIDING 

Architektenbureau AKC heeft aan Verhoeven Milieutechniek te Velddriel/Zaltbommel 
opdracht gegeven voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek op een viertal 
percelen aan de Hamstraat te Velddriel. De percelen zijn kadastraal bekend onder gemeente 
Maasdriel, sectie M, nummers 254, 255 en 662. Het onderzoek is opgezet conform de NVN 
5740 [1] en uitgevoerd volgens de offerte en werkomschrijving d.d. 8 november 1993, 
referentie RdH/93.11.224. 
De contactpersoon van de opdrachtgever was dhr. G. van Kessel; namens Verhoeven 
Milieutechniek zijn de werkzaamheden gecoordineerd door de heer R. den Hartog. 

~ DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK 

Het onderzoek heeft tot doel na te gaan of op de onderzoekslokatie sprake is van bodemver
ontreiniging en of er milieuhygienische bezwaren bestaan tegen bebouwing van de percelen. 

LOKA TIEGEGEVENS 

De onderzoekslokatie betreft vier percelen aan de Hamstraat te Velddriel, kadastraal bekend 
onder gemeente Maasdriel, sectie M, nummers 254, 255 en 662. Het gezamelijk oppervlak 
van de percelen is circa 3,5 hectare. Beide percelen hebben, voor zover bekend, altijd een 
agrarische bestemming gehad. 
Voor de situering van de lokatie in de regio wordt verwezen naar bijlage 1. Een lokatie
overzicht is opgenomen in bijlage 2. 

~ HYPOTIIESE . 

Op basis van de beschikbare gegevens wordt de hypothese gesteld dat de lokatie onverdacht 
is met betrekking tot de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Omdat het landbouwgrond 
betreft is het niet uitgesloten dat verhoogde gehaltes aan bestrijdingsmiddelen in de toplaag 
aanwezig zijn. Door het homogene gebruik van de lokatie zullen de eventueel aanwezige 
bestrijdingsmiddelen homogeen over de lokatie verdeeld zijn. 

OPZET VAN HET ONDERZOEK 

5.1 Algemeen 

Conform de NVN 5740 voor verkennend bodemonderzoek [1] zijn in totaal vierenveertig 
boringen verricht tot circa 0,5 meter beneden maaiveld (-mv.) voor de bemonstering van de 
bovengrond; twaalf van deze boringen zijn doorgezet tot 2 m -mv. voor de bemonstering 
van de ondergrond; vier van de diepe boringen zijn uitgevoerd tot circa 2 meter beneden het 
freatisch grondwaterniveau voor de plaatsing van een peilbuis ten behoeve van de bemonste
ring van het grondwater. 

Grand- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd op een standaardpakket parameters zoals in 
de NVN 5740 is omschreven. Indien verhoogde gehaltes aan bestrijdingsmiddelen aanwezig 
zijn zal dit uit de analyseresultaten van de somparameter EOX blijken. 
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5.2 Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden, te weten bet uitvoeren van de boringen, bet plaatsen van de 
peilbuizen, bet bemonsteren van de grond en bet grondwater en de zintuiglijke beoordeling 
van de grond- en grondwatermonsters, zijn uitgevoerd volgens de methoden zoals aange
geven in de Aangepaste Voorlopige Praktijkricbtlijnen (VPR) voor bemonstering en analyse 
bij bodemverontreiniging [2]. De situering van de boringen is opgenomen in bijlage 2. 

Alle boringen zijn met bandkracht uitgevoerd. Het grondwater is, nadat bet voldoende was 
afgepompt, bemonsterd. De pH en de geleidbaarbeid (Ee) van bet grondwater zijn in bet 
veld bepaald. 

5 .3 Laboratoriumwerkzaamheden 

De cbemische analyses van de grand- en de grondwatermonsters zijn uitgevoerd door het 
door de stichting STERLAB erkende laboratorium van Envirolab te Moerdijk. Voor de 
gebruikte analysemethoden wordt verwezen naar bijlage 3. 
Bij bet onderzoek is gebruik gemaakt van de voorbehandelings- en opwerkingsmethoden 
zoals beschreven in de Aangepaste Voorlopige Praktijkricbtlijnen (VPR) voor bemonstering 
en analyse bij bodemverontreiniging [2]. 

Alvorens de analyses zijn uitgevoerd, zijn de volgende grond(meng)monsters sarnengesteld: 

• Monsters 1 t/m 5: Grondmengrnonsters van de k.leiige bovengrond (± 0,0-0,5 m -mv.): 
respectievelijk: boringen I t/m 6, 8, 9 & 11; 

boringen 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21 & 22; 
boringen 23 t/m 28; . 
boringen 29 t/m 33; 
boringen 34, 37, 39, 40, 42, 43 & 44; 

• Monsters 6, 8 & 9: Grondmengrnonsters van de k.leiige ondergrond (± 0,5-1,5 m -mv.): 
respectievelijk: boringen 1, 6 & 10; 

boringen 24, 28 & 32; 
boringen 34, 39 & 44; 

• Monster 7: Grondmengmonster van de zandige, kleiige ondergrond ter plaatse 
van de boringen 12, 17 & 21 (± 0,5-1 ,5 m -mv). 

De grondmengmonsters 1 t/m 5 zijn onderzocht op de volgende parameters: 
• arseen en de zware metal en cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink; 
• extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX); 
• polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK); 
• minerale olie; 

Voor de vaststelling van de referentiewaarden is van grondmengmonster I tevens het Iutum
en organisch stofgehalte bepaald. 

De grondmengmonsters 6 t/m 9 zijn onderzocht op: 
• arseen en de zware metalen cadmium, chroom, koper, kwik, load, nikkel en zink; 
• extraheerbare organobalogeenverbindingen (EOX); 
• minerale olie. 
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De monsterrestanten en de niet-geanalyseerde grondmonsters zijn opgeslagen in een donkere 
ruimte, bij een temperatuur van +4°C. 

De grondwatermonsters afkomstig uit de peilbuizen 6, 17, 28 & 39 zijn onderzocht op de 
volgende parameters: 
11 arseen en de zware metal en cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink; 
• extraheerbare organohalogeenverbindingen (EOX); 
• vluchtige gechloreerde en aromatische koolwaterstoffen en naftaleen; 
• fenolindex. 

Q WI.TZE VAN BEOORDELING EN INTERPRETATIE 

Bij de beoordeling en interpretatie van de resultaten is in eerste instantie gebruik gemaakt 
van de zogenaamde 'Toetsingstabel'. Deze tabel, die deel uitmaakt van de door het 
Ministerie van VROM uitgegeven Leidraad Bodembescherming [3] bevat richtwaarden voor 
de beoordeling van de concentratieniveaus van diverse verontreinigingen in de bodem, te 
weten: 

• niveau A, 
geldt als de referentiewaarde, d. w .z. de concentratie aan stoffen in de bod em die op 
grond van natuurlijk voorkomen is te verwachten; 

• niveau B, 
is te bezien als de toetsingswaarde waarboven in ieder geval en waaronder athanke
lijk van bepaalde factoren zoals bijvoorbeeld bet bodemtype, een (nader) onderzoek 
gewenst is; 

• niveau C, 
is te beschouwen als de toetsingswaarde waarboven het noodzakelijk is om op korte 
termijn tot een saneringsonderzoek en een beslissing omtrent het in voorbereiding 
nemen van sanerende maatregelen te komen. 

Om de mate van verontreiniging aan te geven, wordt in onderhavig rapport de volgende 
terrninologie gebruikt: 

• 

• 

• 

• 

niet verontreinigd (-): 
de concentratie aan verontreinigingen is lager dan of gelijk aan de referentiewaarde 
A· 

' licht verontreinigd ( + ): 
de concentratie aan verontreinigingen is hoger dan de referentiewaarde A maar lager 
dan of gelijk aan de toetsingswaarde B; 
matig verontreinigd ( + + ): 
de concentratie aan verontreinigingen is hoger dan de toetsingswaarde B maar lager 
dan of gelijk aan de toetsingswaarde C; 
sterk verontreinigd ( + + + ): 
de concentratie aan verontreinigingen is hoger dan de toetsingswaarde C. 

De tabel met toetsingswaarden is opgenomen in bijlage 6. 
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In de NVN 5740 [I] is een ander toetsingskader omschreven. Bij een overschrijding van de 
A-waarde is het vermoeden van bodemverontreiniging bevestigd. In principe dienen de 
monsters waaruit de mengmonsters zijn samengesteld separaat te worden onderzocht op de 
parameters die in licht verhoogde gehaltes zijn aangetroffen. Voor somparameters zoals 
EOX en de fenolindex dient met specifieke analysemethoden te worden vastgesteld hoe het 
met de individuele verbindingen is gesteld. 
De B-waarde uit de toetsingstabel is vervangen door de halve som van de A- en C-waarde. 
Bij een overschrijding van deze waarde bestaat een vermoeden van een ernstig geval van 
bodemverontreiniging. Middels de uitvoering van aanvullend onderzoek dient de versprei
ding van de verontreiniging(en) te worden bepaald. Afhankelijk van de resultaten wordt het 
vermoeden van een ernstig geval van bodemverontreiniging bevestigd en dient overgegaan te 
word en tot de uitvoering van een saneringsonderzoek, gevolgd door een sanering. 
Indien de C-waarde wordt overschreden is het vermoeden van een ernstig geval van 
bodemverontreiniging bevestigd en dient overgegaan te worden tot de uitvoering van een 
saneringsonderzoek, gevolgd door een sanering. 

1 RESULT ATEN 

7 .1 Zintuiglijke waarnemingen 

Voor de boorprofielbeschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 4. De bodem is opgebouwd 
uit klei; plaatselijk komen op verschillende dieptes zandbanen voor. De pH en de geleidbaar
heid van het grondwater zijn opgenomen in bijlage 4. De pH en geleidbaarheid hebben 
normale waarden. 

7 .2 Analyseresultaten en bodemkwaliteit 

De resultaten van de analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn vermeld in bijlage 
5. De toetsingsresultaten van de grond- en de grondwatermonsters zijn opgenomen in 
onderstaande overschrijdingstabel. 
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Tabel 1: Toetsingsresultaten grond en grondwater 

Cd I 

metaJen 
cadmium -
chroom -
koper -
lood -
nikkel -
zink -
arseen -
kwik . 

PAK 
totaal -
individueel . 
arom. L."WSt. 
totaal 
individueel 

gechl. verb. 
totaal 
individueel 

EOX + 
miu. olie -
feuoliudex-
uaftaleen 

Verklaring van tekens: 

7 .3 Interpretatie 

2 

-
. 

-
-
-
-
-
-

-
. 

+ 
-

.... 

• 

Boveogroud Oudergroud 

3 4 s 6 7 8 

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -. - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- . - - - . 

- - . 
+ + -

+ + - - - -
- - -

fenol(index) getoetsl aan de waarden voor fenolen 
niets venneld betekent niet geanalyseerd 
geen referentiewaarde bekend 
S referentiewaarde A 

+ > referentiewaarde A en S toetsingswaarde B 
+ + > toetsingswaarde B·-en S toetsingswaarde C 
+ + + > toetsingswaarde C 

7 

Groudwater 

9 6 17 28 39 

- - . - . 
. - - - -
- - - - -
- - - - -
+ - - - -
- - . . -
- - - - -
- - . - -

• • • • 
+ + + + 

• • • • 
- - - -

+ - - - -
- + + -
- - - -

De gehaltes aan zware metalen in de bodem blijven alle onder de A-waarde. Slechts bij een 
mengrnonster van de ondergrond (monster 9) overschrijdt het nikkelgehalte licht de A
waarde. Licht verhoogde nikkelgehaltes in de ondergrond worden bij bodemonderzoeken in 
de regio veelvuldig aangetroffen. 

In de bovengrondmengmonsters zijn sporen aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK) aangetroffen. De chryseengehaltes in de mengmonsters 3 en 4 overschrijden de 
referentiewaarde. De gehaltes aan PAK-totaal zijn niet verhoogd. Sporen aan PAK kunnen 
veroorzaakt zijn door depositie van verkeers- en industriele emissies. · 

De gehaltes aan EOX in de bovengrond overschrijden de referentiewaarde. De oyerschrijdin
gen zijn gering; het hoogst aangetroffen gehalte is 0,26 mg/kg d.s., de referentiewaarde en 
detectielimiet zijn 0, 1 mg/kg d.s. In een ondergrondmengmonster is eveneens een lichte 
overschrijding van de referentiewaarde aangetoond. 
De verhoogde EOX-gehaltes worden mogelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van 
organochloorbestrijdingmiddelen gebruikt in de, in bet verleden, aanwezige boomgaard. 
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Omdat EOX een somparameter is dient conform de. NVN 5740 [1] door middel van de 
uitvoering van aanvullende analyses te warden vastgesteld welke stoffen het verhoogde 
gehalte veroorzaken. Verwacht wordt dat het een homogene verontreiniging betreft. Indien 
dit vermoeden waar blijkt zal theoretisch geen overschrijding van de halve som van A- en C
waarde voor bestrijdingsmiddelen mogelijk zijn. De uitvoering van aanvullend onderzoek zal 
in dit geval dan ook geen bevestiging kunnen geven van een vermoeden van een ernstig 
geval van bodemverontreiniging. 

In het grondwater zijn sporen aan vluchtige aromatische koolwaterstoffen aangetroffen. De 
gehaltes zijn dermate laag dat geen sprake is van een noemenswaardige verontreiniging. 
Tevens is de fenolindex in een tweetal grondwatermonsters licht verhoogd ten opzichte van 
de referentiewaarde voor fenolen. Fenolen komen in de natuur voor als plantaardige kleur
e~ looistoffen. Tevens kunnen fenolen voorkomen als verontreiniging door het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen (chloorfenolen). Voor de fenolindex geldt hetzelfde als voor EOX, het 
is een somparameter. Conform de NVN 5740 dient aanvullend onderzoek te worden verricht 
naar welke verbindingen de verhoogde fenolindex veroorzaken. Het is niet uitgesloten dat 
een vermoeden van een ernstig geval van bodemverontreiniging wordt bevestigd. Verwacht 
wordt echter dat de verhoogde fenolindex veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van van 
nature gevormde verbindingen en dat na herbemonstering niet opnieuw een verhoogde 
fenolindex wordt aangetroffen. 

~ CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een perceel aan de 
Hamstraat te Veld9,riel, kadastraal bekend onder gemeente Maasdriel, sectie M, nummers 
254, 255 & 662 blijkt dat in de vaste bodem licht verhoogde gehaltes aan EOX, chryseen en 
plaatselijk in de ondergrond nikkel zijn aangetroffen. Conform de NVN 5740 [1] dient 
aanvullend onderzoek uitgevoerd te warden naar de verdeling van de verhoogde EOX
gehaltes en naar de stoffen die de verhoogde EOX-gehaltes veroorzaken. 
Bij een homogene verdeling van EOX over de lokatie is het theoretisch niet mogelijk dat een 
vermoeden van een ernstig geval van bodemverontreiniging wordt bevestigd. Uitvoering van 
aanvullende analyses wordt dan ook, bij de aangetroffen gehaltes, niet zinvol geacht. 
De fenolindex in bet grondwater is licht verhoogd, tevens zijn licht verhoogde gehaltes aan 
aromaten aangetroffen.(Conform de NVN 5740 dient aanvullend onderzoek te worden 
verricht naar welke verbindingen de verhoogde fenolindex veroorzaken. Het is niet 
uitgesloten dat een vermoeden van een ernstig geval van bodemverontreiniging wordt 
bevestigd1Verwacht wordt echter dat de verhoogde fenolindex veroorzaakt wordt door de 
aanwezigheid van van nature gevormde verbindingen en dat na herbemonstering niet 
opnieuw een verhoogde fenolindex wordt aangetroffen. 

De resultaten samenvattend wordt geconcludeerd dat grond en grondwater weliswaar niet 
geheel vrij zijn van verontreinigingen en dat - in principe - aanleiding bestaat voor de 
uitvoering van aanvullend onderzoek. De gehaltes zijn echter dermate laag dat de uitvoering 
van aanvullend onderzoek - ons inziens - niet zinvol is. 
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LEGEND A 
- .. " " '~ --- .. . 

0 boring ~ot a.s .. r:n::-:mv. 
----·-- ... -- .... 

e boring tot 2,0 m-:mv . 

.. . . .. b~rlng. ~et P!'ilbJ,Jis, 

1: 2.000 

E.Dittmor 

VERHOEVEN MIUEUTECHNIEK Formoot A4 

Onderdeel : 
BiJloge 2, Hcmstroot te Velddriel 
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Bijlage 3 
ANAL YSEMETHODEN 

GROND 

Analyse Methode 

Drogc stofgchaltc NEN 5748 
Organiscbc stofgchaltc NEN 5754 : .. 
Lutumgehaltc Delft 1992 (Scdigraaf) 
Calciumcarbonaat Wageningcn 1988 (gravhrietrisch) 
Cyanide totaal EPA 335.3 
Zwarc metalen (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni en Zn) VPR C85-0l: AAS-vlam 
Kwik VPR CSS·-01: AAS-koude damp 
Arscen VPR C85-0l: AAS-hydride 
E.O.X. VPR C85-15~ ontw. NEN 6402 
PAK VPR C85-ll, NEN 6524: HPLC 
Mincralc olic (GC) VPR C85-l9, ·=ontw. NEN 5733: GC-FID 
Vluchtigc aromatcn VPR C85-l0, EPA 502 en 602: GC-MS 
Vluchtige gcchlorccrde koolwaterstoffcn VPR C85-12; EPA 501.1 en 501.2: GC-MS 

GRONDWATER 

Analyse Methode 

Zwarc metalen (Cd, Cr, Cu, Pb en Ni) VPR C85-0l: AAS-grafictoven 
Zink VPR C85-01: AAS-vlam 
Kwik VPR C85-01: AAS-koude damp 
Arscen VPR C85-0l: AAS-hydride 
E.O.X. VPR C85-15, ontw. NEN 6402 
Mincrale olic (GC) VPR C85-19, ontw. NEN 5733: GC-FID 
Vluchtige aromatcn VPR C85-10, EPA 502 en 602: GC-MS 
Vluchtige gcchlorcerde koolwatcrstoffen VPR C85-12, EPA 501.l en 501.2: GC-MS 
Fenolindex NEN 6670 
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BOORPROFIELBESCHRIJVINGEN PROJECT 4830 Hamstraat Velddriel 

PERCEEL I 

BORING Bl 

.. ::- ·::-,. Q,0--0,3 -:·. 
0,3-0 5 

;/ •. ::•!· 
--0,5-1,0 ... , 
1,0-1,7 
1,7-2,0 

grondwatcr op circa 2 meter -mv 

klci, donker bruin, gecn gcur 
klci, bruin, oerhoudcnd, gcen geur 
-klei, .bruin, ocrhoudend, gcen geur 
klei, bruin, oerhoudend, gcen geur 
klci, bruingrijs, gecn gcur 

,BOIU~GE~ B2, 1B3,:B4 & B5 

0,0--0,3 ·~ 1.; 
0.;3-0,5t; . 

. 
.. ' .. ~klci, .donker bruin, gecn gcur 
.. : .. ,klcii ~ruin, oerhoudend, gcen gcur 

BORING 86 ;· _grondwatcr op circa 1,9 meter -mv 
1 •• · · ~ .·pcilfiltcr van 2,8 • 3,8 meter -mv 

.' rPH = 7,5; Ee = 720 µ.Siem 

' . 0,0--0,3 ::: klci, bruin, gccn gcur 
:·.: 0,3--0;5'"·: ::: · ·'-" "~klci, grijsbruin, gccn geur 

0,5·1 ,2 klci, bruin, ocrhoudcnd, gcen geur 
1,2-1,5 zandigc klei, bruin, oerhoudend, gccn geur 
l,5-2,1 klci, grijs, ocrhoudcnd, gccn gcur 

. : 2,1~~,8 ~- matig grof.zand, grijs, gcen gcur. 

- . BORING B7 

0,0--0,3 
0,3--0,~ . 

UORING B8 

.. 0;0-0,3 
0,3--0,5 

"' · :o: ... BORING B9 

0,0--0,3 
0,3--0,5 

klci, donker bruin, gccn gcur 
zandige klci, bruin, oerhoudend, gcen gcur 

klei, donker bruin, geen geur 
klei, bruin, gcen gcur 

klei, donker bruin, gcen gcur 
zandige klei, bruin, gcen geur 

BORING BIO grondwater op circa 1,8 meter -mv 

0,0--0,3 
0,3-0,5 
0,5-1,l 
1,1-1,7 
1,7-2,0 

BORING Bll 

0,0--0,3 
0,3-0,5 

- ··- ---- -.. 
~~ 
~ 

klci, bruin, gecn gcur 
klei, bruin, gcen geur 
klei, danker bruin, gccn geur 
zandigc klci, grijsbruin, gccn gcur 
matig grof zand, gcelbruin, gccn gcur 

klci, donkcr bruin, gecn gcur 
zandige klei, bruin, ocrhoudend, geen geur 
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Bijlage 4/1 

AlAA 
B/AB 

B 
c 
D 

AlAA 
AB 

AlAA 
AB 

B 
c 
D 

AlAA 
AB 

AlAA 
AB 

AlAA 
AB 

AlAA 
A/AB 

B 
c 
D 

A/AA 
AB 
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BOORPROFlELBESCHRIJVINGEN PROJECT 48'3i> H~mstraat Velddriel 

PERCEEL II 

BORING BI2 grondwatcr op circa 1, 8 meter -mv 

0,0-0,3 klci, donker bruin, geen geur .. 

0,3--0,5 zandige klei, bruin, oerhoudend, geen geur 
0,5-1,3 zandige klei, grijs, geen geur 
1,3-2,0 matig grof zand, grijs, gcen geur ... 
BORING BI3, BI4, BIS, BI6, BIS, BI9, B20 & B22 - ; 

0,0-0,3 
0,3-0,5 

BORING B17 

0,0-0,3 
0,3--0,5 
0,5-1,l 
1,1-1,7 
1,7-2,2 
2,2-3,8 

BORING B21 

0,0--0,4 
0,4--0,5 
0,5--0,8 
0,8-1,l 
1,1-1,5 
1,5-2,0. 

···-~ 

. ,, 
klei, donker bruin, geen geur .. 
zandige klei, bruin, oerhoudend, geen 'geur ·-

. ;1 -
grondwater op circa 1, 7 meter -mv 
peilfilter van 2,8 - 3,8 meter -mv "' 

pH= 6,9; Ee= 860 µSiem 

klei, donker bruin, geen geur ,r 

klei, bruin, ocrhoudend, geen geur ... 
klei, bruin, oerhoudend, geen geur 
zandige klei, grijsbruin, oerhoudend, geen geur ~: 

klei, blauwgrijs, geen geur 
matig grof zand, grijs, geen geur 

~r 

grondwater op circa 1,3 meter -mv 

klei, donker bruin, geen geur 
klei, bruingrijs, oerhoudend, geen geur 
klei, broingrijs, oerhoudend, geen geur 
zandige klei, bruin, oerhoudend, geen geur 
matig grof zand, grijs, geen geur 
klei, blauwgrijs, geen geur 

1 

• ,[, l 
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Bijlage 4/2 

. • ... 

: AJAA 
B/AB 

c 
D 

A/AA ,_. 
AB 

AJAA 
B/AB 

B 
c 
D 

r . 

A/AA 
AB 

B .. ~' '). c 
D 

. ._ 

.' 
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,. BOORPROFIELBESCHRIJVlNGEN PROJECT 4830 ~amstraat ~ elddriel 

PERCEEL III 

BORING B23 

0,0--0,3 
0,3-0,5 

BORING B24 

0,0--0,3 
0,3-0,5 
0,5-0,1 
0,7-1,7 
1,7-2,0 

BORING B25 

klci, donkcr bruin, gecn gcur 
klci, bruin, gecn gcur 

grondwatcr op circa 1, 7 meter -mv 

klci, donkcr brqin, gccn geur 
klci, bruin, gecn geur 
klci, bruin, gecn gcur 
klci, bruin, ocrhoudcnd, gccn geur 
matig grof zand, grijs, gccn geur 

klci, donkcr bruin, geen geur 
klci, bruin, gccn geur 

,, 

0,0--0,2 
0,2-0,4 
0,4-0,5 zandige klci, bruin, oerhoudend,,gecn geur. 

BORING B26 

0,0--0,3 
0,3-0,5 

BORINGB27 

0,0--0,4 
-0,4-0,5 

klei, donkcr bruin, geen .geur 
zandigc klci, bruin, gccn geur 

klei, donkcr bruin, gecn geur 
zandige klci, bruin, gccn geur 

BORING B28 grondwatcr op circa 1,7 meter -mv 
peilfilter van 2,8 - 3,8 meter -mv 
pH = 7,0; Ee = 860 µ.Siem 

0,0--0,3 
0,3-0,5 
0,5-0,8 
0,8-1,3 
1,3-2,0 
2,0-3,2 
3,2-3,8 

klci, donkcr bruin, geen geur 
klei, bruin, gccn geur 
klci, bruin, gccn geur 
zandige klei, grijsbruin, gecn geur 
klci, blauwgrijs, gccn gcur 
klci, blauwgrijs, gccn geur 
matig grof zand, grijs, gccn geur 

BORING B29, B30, B31 & B33 

0,0-0,3 
0,3-0,5 

klei, donkcr bruin, geen geur 
klei, bruin, oerhoudend, gecn geur 

BORING B32 grondwater op circa 1,6 meter -mv 

0,0-0,2 
0,2-0,5 
0,5-1,5 
1,5-2,0 

klei, donker bruin, gecn geur 
klei, bruin, gecn geur 
klei, bruin, oerhoudend, geen geur 
zandige klci, grijs, gecn geur 

, -·--···-- VER! 10[\"E:\ .\llUEl TECI l:"ilj-.;I\ 

~ 

... 

.. ·-· 

Bijlage 4/3 

A/AA 
AB 

A/AA 
BIAB 

B 
c 
D 

A/AA 
A 

AB 

A/AA 
AB 

A/AA 
AB 

A/AA 
BIAB 

B 
c 
D 

A/AA 
AB 

A/AA 
B/AB 

c 
D 
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~~·: ) nvironmental 

Verhoeven Milieutechniek b.v. 
dhr. R. den Hartog 
Laarstraat 37 
5334 NS VELDDRIEL 

Moerdijk, 24-03-1994 

R94192l 

.. 

-.1.:. 

.. 

.... l~ . ~- ' ' , ii 

.· 
., 

' . 

' . . ' · .. : 

'I•' ' .. . ~ ' 

... . · '!. 

••• I.I 

Analyserapport 

R5Pportnummer 
' ~'7:~ekt/lokatie 4830 Hamstraat Velddriel ·. t .. 

7'irf. ~romschrijving: 
1 grand 
2 grand 
3 grand 
4 grand 
5 grand 

Aangeleverd 

~resultaten: 
Mansterkade EnviraLab 

drage st of gehalte 
organ staf gehalte 
fraktie <= 2 um 

;;.])j a 1 c i umc arbanaa t 
~ .· 

cadmium (vlam) 
chroom (vlam) 
kaper (vlam) 
load (vlam) 
nikkel (vlam) 
zink. (vlam) 
arseen (hydride) 
kwik (kaude damp) 

minerale a lie GC 

M.M. van 1,2,3,4,5,6,8,9,11-A 
M.M. van 12, 13, 15, 16, l 7, 20 ·, 21·,22-A 
M.M. van 23,24,.25,2 6 ,27,28-A . .. 
M.M. van 29,30,31,3 2 ,33-A 
M.M. van 34,37~39~4 0 ,42,~3~44-A 

15-03-1994 10 . 00 u 

l. 3. 

... 

.... . .. 

4. 5. 
·. j , •. 

941921-001 ~4192i:oo2 · §41921-003 941921-004 941921-oos 
. ' ·' · 
,. 

procent % 79.9 79.1 
pracent % 4.6 
procent % 28 
pracent ~ • 1. 7 

mg/kg ds <0.4 <0.4 
mg/kg ds 37 26 
mg/kg ds 17 16 
mg/kg ds 24 24 
mg/kg ds 26 22 
mg/kg ds 76 74 

~ 
mg/kg ds 11 12 
mg/kg ds 0.07 0.08 

mg/kg ds <20 <20 

,,92 .-4 -

.. . 
o• A 

., IJ~ ~ 1 

<0.4 
: ·' .~ 35 

. 25 
28 

.. "2 6 
I,. 

84 
•. J. ' ··' ~ 15 

0.06 

<20 

'' ,92 .1 

1 .. ; 

. c ··n: 

<0.4 . . ·29 
16 

. 24 
25 
80 
15 

0.06 

<20 

82.5 

<0.4 
30 
20 
26 
25 
84 
17 

0.06 

<20 

pagina 1 I 5 

adres: Orionweg 3 4782 SC Moerdijk 

telefoon: 01680-23060 •telefax: 01680-26061 

... ;.- Enviralab is ingesthreveq;iry-her sterlabregister 
voar labor·atoria and er nr. L 123 

votlr gebieden zoals nader 
amschreven in de Al onze opdrachten worden aanvaard en u1tgevoerd overeenkomstrg onze levenngsvoorwaarden. 

- • · -· ~ ••• · - -- - · .. .. i.. , . ... ···-· ••. , ..... - ... •~I ... : , .. . -~ . ... · ~1 . .... ,1 \.•.I·-· '"" 'i' . · - •.• • : ... H --· • ..: "' ::: ! n ... 1., ,,. ~ ... ;..,,.. 



{' ·. '.=:nv1rnnrne n<a~ {aboratories bv Mnerdijk 
:= ·- T 
-=.:~ "' 

Verhoeven Milieutechniek b.v. 
dhr . R. den Hartog 
Laarstraat 37 
5334 NS VELDDRIEL 

Moerdijk, 

- · ~~~rtnummer 
,f.-~ekt/lokatie 

/1 Monsteromschrijving: 

1 grand 
2 grand 
3 grand 
4 grand 
5 grand 

Aangeleverd 

~resultaten: 

24-03 - 1994 

R94 1 921 
4830 Hamstraat Velddr i e l 

M.M. van 1,.2,.3,4,5,,6,8,9,11".'A ·;'' ' «' 

M .M: van :1:2, !3, 15 ,- l.6 ,-1 7, 2.0 ;.:.21 ;22:-A .· 
M .M. van Z.3./24, 2:5, 26, :n ":28-.A .. : , 
M.M. van 29,3'.0,31.,32.,3.3-'A ':. _ _ , .. 
M.M. van :34, J.7, ~e , .. 40.14:2, 4'3., 4:4--A-; 

15 - 03-1994 10.00 u 

1 . 2 . 

~. 

1. ; ; 

... An-aJysera pport 

':':..·· . . ; ~ 

3 . - 4. 5. 

rKo·ns t e·rXo_de Env::lro;Lab : : . · 94.J..92· 1-0~1 : 94-1.92:1-0·02 941921-003 ..9419.2.l:..-:-O::Q4 941921-005 

eox 

c . 
. : ~ 

.I 1:. :'1, 

·: 

,.,. 
·• ' ,, "';-

,. 

~ . •' •; I ' 

.1. 

·. 
·. 

,: · . ..' ~... . 

a~,~e~~~onweg ~- 4isist Moerdijk- · -· .. . 

ui'ferdtfn: b16illi-Z3060 • te lefax: OfGB0-26061 · 

·. 

0 .:2_f5· :-

:. :-- ... . \ - : · 
!' -

., . ~ ..[ ,., -,. 
,; ·. -·.~ ·- .. ;.;. 

. r: . .-· 

:~ . ... · -

;- .. · 

<0.1 
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Envirolab is ingeschreven i111 het.s.terla:bregister 
voor laboratoria onder nr. L 123 

voor gebiederi £dais nader 
• · - · . - om.schreven in de 

orltoriri i nn 
- . - ~ !' 

:.::::--:-(;.. 
0 0 

•f\
0

' i ,• ~1 I '- J'\, " "' 

AQ>nl~ ·o.o.arac~t~n w~.!den a~~vaa_rd en·u1t9evoerd overeenkomstrg onze lever1ngsvoorwaarde11, ,, . . , ., :• : ·"· ·.:•. ·. 
'::',...,.,f. h l~'"' c:- ,,,,., ,,._ ... h. .. n t•O ,. ,1..,, l,. .' , ""~" ,..,,., '(,,,..,.. .. .,,.,ric:il an :,1--,.11:11lrpn l .~/P""'"liilr "),..,...r~.!' • .,)...,,, . ...... ... ., ...... . ....... n,. i::") ::;:;! 



- J nvironmental 

Verhoeven Milieutechniek b.v. 
dhr. R. den Hartog 
Laarstraat 37 
5334 NS VELDDRIEL 

Moerdijk, 24-03-1994 

R941921 R~portnummer 

~~ekt/lokatie 4830 Hamstraat Velddr-iel ~ I ' : ..... . .. • 

7L....:!!E._eromschrijving: 

1 g r a nd M.M . van ' l,2,3,4,5,6,8,9,11-A ::. 
2 grand 
3 grand 

M .M ;-_ van ~12 ,'13; 15 ,-16, 17 ,~20 ;21,22·-A 
M.M . van 2-3,X4;25,26 j.27,<'.28 .. A : .. 

4 grand 
5 grand 

Aangeleverd 

~resultaten: 

M • M • van 2 9 , 3~0 ,._ 31 ;~3 2 , J3 -"-A · . -
M • M • van d-·4 ,-3 7 /·3'9 , 4 0 ,-A:2 , ·4 3 ,: 4:4 -'A 

15-03-1994 10 . 00 u ... 

1. 2 . 

. : 

3 . 

Monsterkode- (Env:irotab . . 9·41S:21-·001. 9419~1'-002 941921-003 

PAK's - grand 
naftaleen (HPLC) 
acenafty,leen 

.-~~~~~~~=~~en 
Jnanthreen 

anthraceen 
fluorantheen 
pyre en 
benzo(a)anthraceen 
chryseen 
benzo(b)fluoranth. 
benzo(k)fluoranth. 
benzo(a)pyreen 
dibenz(ah)anthrac. 
benzo(ghi)peryleen 
ind(l23-cd)pyreen 
tot . 6 pak's Borneff 
tot. 7 pak's WCA 
tot. 10 pak's VROM 
tot. 16 pak's EPA 

-'.: ·-: ~ ~-~; . 

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 

adres: Orionweg 3 4782.-SC;Moerdijk 

telefoon: 01680-23060 ·' ~~l~hix: 016'ao·~26os1 
; ·. - . 

-<0. 05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.01 
<0.1 
<0.l 
<0.2 
<0.4 

-· 

Al onze opdrachten warden aanvaard en u1tgevoerd overeenkomsng onze leverrngsvoorwaarden_ 
- = . • '' • ~. ·-

<0.05 -. :< 0: .. 05 .. 
<0.05 <0.05 
<0.05 <0.05 
<0.05 <0.05 
<0.01 0 .02 
<0.01 <0.01 
0.02 0.04 

<0.01 0.03 
<0.01 0.02 
<0.01 0.02 
<0.01 0.03 
<0.01 <0.01 
<0.01 0.01 
<0.01 <0 . 01 
<0.01 <0.01 
<0.01 0.01 
<0.1 0.1 
<0 . 1 0.1 
<0.2 <0.2 
<0.4 <0.4 

. '· .. ~ . \ 

-. .... ....... 
~ .~~··\.~:-J. 

"• f', ' I ~~ .: -
.~ ... .. 

1 , ••. 

·- ""? .. ,. 

:. , :--.: 

.. ~. 

·~ .. _ ... 

.:941:9 2'1·- ·~o 4=, ' 94-r921'~-o:o s 

<0.05 <0. OS: ~-· 

<0.05 <0.05 
<0.05 <0.05 
<0.05 <0.05 
<0.01 <0.01 
<0.01 <0.01 

0.02 0.01 
0.03 <0.01 
0.02 <0.01 
0.02 <0.01 
0.02 <0.01 

<0.01 <0 . 01 
<0.01 <0.01 
<0.01 <0.01 
<0 . 01 <0.01 
<0 . 01 <0 . 01 
<0.l <0 . l 
<0.1 <0.1 
<0.2 <0.2 
<0 . 4 <0 . 4 



Envirolab 
~ .:::;::_-·. 

.i==::::::::::== _,. -
:;, . : "'3iwironmental ' Laboratories bv Moerdijk 

_; , 

Verhoeven Milieutechniek b.v. 
dhr. R. den Hartog 
Laarstraat 37 
5334 NS VELDDRIEL 

Moerdijk, 24-a3-1994 

R~portnummer 

~ekt/lokatie 
,. ~ : Monsteromschrijving: 

6 grand 
7 grand 
8 grand 
9 grand 

Aangeleverd 

&alyseresultate~: 
Monsterkode EnviroLab 

droge stof gehalte 

(~)cadmium (vlam) " . chroom (vlam) 
koper (vlam) 
load (vlam) 
nikkel (vlam) 
zink (vlam) 
arseen (hydride) 
kwik (koude damp) 

miner ale olie GC 

eox 

R941921 
4830 Hamstraat Velddriel , 

M.M. van 1B+lC+6B+laB 
M.M. van 12B+l2C+l7C+21C 
M.M. van 24B+24C+28B+32B+32C 
M.M. van 34B+39B+39C+44B+44C 

15-03-1994 la.aa u 

6 . 7 . 

941921-0a6 94192l-aa7 

procent ,g,.-
'" 8':1.a i8 a. a 

mg/kg ds <a.4 <0.4 
mg/kg ds 38 39 
mg/kg ds 19 12 
mg/kg ds 2a <7 
mg/kg ds 28 22 
mg/kg ds 79 56 
mg/kg ds 9.9 3.5 
mg/kg ds a .13 a.a6 

mg/kg ds <2a <2a 

mg/kg ds <a.1 <a.1 

... 

. ~ · .,. ... .. 

8. 

941921-aa0 

78 ;4 · 

<a.4 
34 

..... ..... 

~--: ~na!vs.erapport 

9 . : 

941921-009 

,. ; 72.·;7:- ,.,,, 
-... 

<a.4 
52 

16 .. .. ·--...2.1 ... ~-~-.. --
2Q .. - .. .. : :2"4-~ .. :::.::: ::.:_-_-
3a 43 ~-- .. :.· 
72 lla 
15 14 
a.as a.11 

<2a <2a 

<a.1 a.25 

pagina 4 I 5 

adl¢;Oti,irnweg,J 47112 SC Moerdijk · 5 , - Envirolab is il'lgeschreven in her•stefrafureglster 
tefetb6n: ri1sio-z305(). telefax~ o'1s~iJ-26os1 ' voor.l.aJiorato riiaJ.or.i.~er n~. L 123 

· · · .. , · '·· · " · ··' voor gebieae'n' zeals nader 
Al'Qo;e·~pprachf~·~ ~~ri:len aarvaara ~n· uirge~oerd overeenkomsrig onze levenngsvoorwaarden. . ""' . " · · • : ' · om!;chre1Jer1 in de 
- • • ·~.·1 .r/•r_o.1 ''.' I / ,. • .,. '~ .,.h_,,..,,1,,1 '" ~.,p..,,nl,.n .. '-'f, .... .,t,.1_; -•;;.,,..,_. :i.•---• .,-i~• "' ~,.....,..,,, ;: .. :.;t! nrv~~~inn 



Verhoeven Milieutechniek 
dhr. R. den Hartog 
Laarstraat 37 
5334 NS VELODRIEL 

b.v. 

Moerdijk, 24-03-19~4 

R~4192l 

4830 Hamstraat Velddr~el 

Aangeleverd 

~resultaten: 
15-03-1994 

--· 

. .... 
'-,..:; 

10.00 u 

. ·: c , . :-- ,.. 

.: r:: ! 

.,. 

:'' .. 

.. 
·" 

Voor analysemethoden en be~lingsgren~,en wordt ver.wezen naar. .. de-.- .: 
informatiegids van EnvirpLab. 

. 
·-' -

,viroLab b . v. . '· -. 
~ . -' " " (. ··· ·· , 

·.: :· - " ·. 
: ' :: : 
i.. .. , 

' "' •. -
' 

,• 
< 

.. : , 

· i: 

. . ...,. . 
*.:: n 

"'._•· I·; 
' .... -. '\•, 

. ' 

.... 
.-i...: .... 

,.:i . 

r ··· ... ~-
• ..:. I. )o, ,.: .1• ~:... 

t ··!p'!'• 
r. .-...~-: .:·.:. 

-~, ~· .. r 

• ,,_, -~ 7. . 

. : ,, ' ··'\.~· 
·r:!~ 1~7 ~ iJ~~~\~~~-'!~~t;:.:_ 

... 

.. . ... 

·-.-·: ':;,:. -~~~·=·:~: 
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voor geb1eoen zoaJs ·nad·er 1 -~ . 
Al onie oparachten loYOrden,aanv~ard'en uitgevoerd overeenkomstlg oni.e lev~ringsvoarwurden.- ·. "'·" '.'•' '., "· • OffiSChreven in"-de : ·= .. 
~ ... .. ~ ... 1.,1-o , , ... ,,..a,.,..hrnqtu~ h .. Inv , .... ar .. ,n i('"''"ti:1nr1al ari i:~~ria.knri '.Vao:;talt·~ "Jtv'r ..... ~~.,.,.,"' .. n,fo,. ... , . .,..,...a.,. ~2' c;i:;.i ' Q(!(E~nninn gv ':l£Sl' l_).q 



Verhoeven Milieutechnie~ b.v. 
dhr. R. den Harto~ 
taarstraat 37 · 

.. 53:j 4 NS VELIJIJRIEL 

Moerdijk, 30-03-19.94 
' 

R94 205 ~ ~~portnummer 

,:.:-_.Nekt~l~katie 4830 Hamstra~t .Valddri~e1 

-~):.-~o_n$tem_m~~:hrijving: 
l · grondwater 
2 grond"'ater 
J grondwater 
4 grondwater 

Aangeleverd 

&alyseresultaten: 
••'.I ' 

Pb 6 
f _b 17 
Pb '-8 
Pb 39 

21-03-1994 10.00 u 

. 1. 
.. 

. 2. 

1 , 

.. . 

.:."' • • /1 : .. } ·., 

.. "':-. · •. F ' i • 

., ., ... 

3 • 

,;·, ,, .... · .. ·.-.... 

A~l~~:erapport 

. ~ .. :: - · ~: ~ i 

• T- ' • 
·~ .:. '•' 

I~~ I • 

·. ~!. '!:· ·, .t 

4 • :·.f 

Monsterkode Envi.'t'ri.4.:ib 
- - ' .... , \' 

~·94'2os9..:001 9·42os~-002 942os9-003 94-:zo·sg: .. :~ .·. · 

cad.mi1.1m (oven) ugil . <0 ', l. 
chioom Coven) ug/l <0" 5 
koper:·· (oven) ug(l <2 

;:-j;;ooa·· (oven)· ug/l <i 
•:.;,:.. nikkel ·{oven) ug'/l . ~ 2.6 

' • 

zink (vlam) 
.... 

ug/l 60 
~rseen ·foydride) ug/l " :Ll. 
kwik !koucie '· datni:ir : ug/l <0 .• 2 

: ·~.. : " . 
~ , :. .. : 

" ,, 
ug/l eox ' '. 

<1' 

vluchtige aroma ten met GCMS - grondwatex.· . ... 
bem:een ug/l <0,2 
tolueen ug/l <0.2 
ethylben.zeen ugi l <0. 2 
m- en p·..: · xyleen ug/1 · 0.27 
ortho-xyleen ug/l .::0 .2 
tot.vl.arorn. GCMS ug/ l <l 

... : : ';:.\l •• 

'\ ~ . : .-. , ·· - - .... ·-- .. ..... _..__,...._ -..... 
tl~'.!Jrionwcr '.4/'82 sc: M~aid/' iii'.: , ·. . · •. :· • .... - ' .: · · 

, , ~ ·~~ · • '°' + • 0 o I - ' , I•, •'' 

1e1el!l61t: 016t0.20061J • tclcl4JC: ~n6Bll·161161 

·~ .. . ~· ~, ;; • ' . ' ... .. ! ,;..Jj. !...i • F 

<0 . l 
<0.5 
<.2 
<.2 . 

J .. o 
140 ' . 

<:Z 
<0 .·:z 

<1 

<0.2 
<0.2 
<(). 2 

(]. 20 
<O .2 
<l 

<0.l 0. • J'.7:~ "' , . 

<0.5 ~ . .c;o .. .1sr·:·:· ·.· 

<2 ' ·· <2:::: : :; 
<2 ~.8' · .. 
4.4 -"2•~ 8. '. ~: . 

90 ::-.. 2'Cl :l .. · ·vr 
3. 5· . . <2 ~7: ,~·, I-~ t.~· - ~· . 

<0.2 ':"'• <0-~2·· ;,I;• 

' :-::~_ ;:: : ·· -= : ' - · ~ . ~::·~~;) .-...i! I • • 

<1 <l .. , ...... ~ .. .. 
; ;.-, .. :.1- · 

<0 . 2 ' ... <0.2 .. 
<0.2 0.26 
<0. 2 <0.2 

0.:27 0.37 
.:0. 2 <0.2 
<l <l 

pagina 1 I J 

Envirolab is 1ngeschravr.n i l1' het'6~1'1abreglster 
vuo~~al.u~ra\ori~ 9nder n_r. L 123 

. ... ... - .:.i I .,_, •. ; . . • 

.1.l'M:n 11.iJdtii~bll).;l,~den ~•iivurd an ~itucvu·e.~ Me r~ank:imstig !Jnw l1:vcror1~$w1arv.urden. :.' · .. 1:··r. ~:· :. ' 
e""' ';": .;1:·1· .~ , .. , ,., ~e~'"11t,V 'ian ~ ;, rh l(~mw 'r va n °<:lOOh1tndel @n ::4hriPhim lN1·~1ri i i k ~nmt1·Brabant ondC' m1m1nf!r !U.554. "" 

vbor aehicac1lza'a'ls nader 
r :• (1!11Schruvon in de 

erkenning 



Cnvironmontal 
'" 

Verhoeven Milieutechniek b.v. 
dlu.· . R. clezl. Hact.og 
Laarstraat 37 
5334 NS VELDDRIEL 

Moerdijk, 30-03-1994 

R94:2059 

' .. I; 

:t .. (.. 

R5Pport.nummer 
f"- : ~ekt/lokatie 4830 Hams·traac Veldar.i~-1 . . - ---· .· -~ .. • 
~~ .. ~romschrijving: 

l groildwater 
2 grondwater 
l grondwater 
4 grondwater 

Pb 6 
Pb 17 
Pb 28 
Pb 39 

Aangeleverd 

~resultaten: 

21·03-1994 10.00 u 

vluchtige gehalog. met. G~S - grondwater 
dichloormethaan: . ug/:J'" •: .. ·· <1.- : 
l, 1.-dichlocrethaa.n. ugn!- .· .:.-:i: . . ' 

trichloormethaan r , ug/1 ·'' <1:: ': 
,<7\, 1, l·tricl, ethaan ug/l , -; .. · <L. ..... .., 
'··.:":J - -dichloorethaan ug/ .!... ••. <l. 

tei:rachloormethaan. ug/l 
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TOETSINGST ABEL 

Projectnummer : 4830 

Lunungehalte 28 

Org&!Jisch stofgehalte 4,6 

Grond in mg/kg d.s. Grondwat~r in µg/l 

A B c ···. A - .. ,B 
l:::Z====~_;::::i:::a==11========::::C~======::::!:::::==============l:=============:::!::==:::;:::==~I~ _,.: . . ... ~. 

ll=Z=ware=-::=::i·m=etal==en=· ==s:=====~~====;====::;::====lli=:=='I!.::;:. r===:c::;;:::;:;:::;:::;===~~[ '~.~ ... t:_.,,.. 
1,.:. ,,; 4_· ... ·- . • 1... ! .' f· ,:_: ..... s:·~ 

Cadmi1.1m. 0,693 s 20 1,S 2.s 10 

Ch room 106,000 250 800 so 200 

Koper · 34,560 100 soo 15 so 200 

Lood Sl,600 lSO 600 IS 50 200 
.• ·- :· r,. ,.r~-.,· r "j:I.' " "; t ~: "'lo , '- •f 

:!S,0001:·. '.: ." .,, .,100 ,,,, ,-.... ' :5.0Q, IS SO ._ , .>t, 20Q , r, .. ... ,_ 
11-------------1~----1---...... + .. ----..11....-..;.....--...... +----.:.~;..;.:;...;...,_~I ·' .:-.>" _; 

Zink 140,900 500 3000 150 200 ) • <~ . . ~OQ ., 
11-------------1~---~""""---+.---~1..;....-..,..._t----i.tf-~~~.-11~:~,it...~ ~~~·~j .... ., 

""''""""" ._J 

. Nikkel 

Aneen 28,040 30 so 10 30 100 

Kwik 0,303 2 10 o.os o.s 2 

Overi&e paramet.en 

Minerale olie 23,000 1000 sooo so 200 · 600 

E.o.x. 0,1 so IS 70 

PAK 
l?==========H===::;::;:===;::====!Fi====;:::;:::::;:=::::::;:::::::::;,:;;:.,~;;i:;::,,~;;i;~, '-';:;:;::1,i~:~[. ": p . 

30 ~ :&.=.... Naftaleen o,oos s so 0,2 7 

Acenaftyleen • • • • • • 
Acenafteen • • • • • 
Fluonen 

Fenanthreen 
I; 

0,046 10 100 O;OOS 2 10 1 
11-------------1~-----it----·----11----+-----1-........... " .. -,, -.......... .ii ~;-.-·:·'.: :-i:;; .;· -

Fluorantheen 0,046 10 100 o,oos 5 

Pyreen • •. • • • • 
11--------------1~-----11---.......... """"----n-----~-...... -... ~ ....... ~.-.... ~,~. ,.,..-u, 

Benzo(a)anthraceen 0,460 s so o,oos o.s 2 

Chryseen 0,005 5 so 0.005 0.5 2 

Benzo(b )tluorantheen • • • • • • .. 
Benzo(k)tluorantheen 4,600 s so o.oos 0.5 2 

Benzo(a)pyreen 0,046 10 0,005 0.2 

Dibenz(ah)anthraceen • • • • • • 
Benzo(ghi)peryleen 4,600 10 100 0,005 5 

Indeno(l ,2,Jcd)p.yreen 4,600 5 50 0.005 0.5 2 

Totaal PAK VROM 20 200 • 10 40 

, -

&-......,.n; • .,._.i .. --..... ... , . .. 

:, ~'!I!', , \l· • • ;; : ...... : . '" 1, .. 



. ·i TOETS1NGSTABEt ... Bijlage 6/2 

[ 11 

~.: 

.. Grood ~kg d.s, .. Grondwuer in-µg/I ~·. -.. -- . ··--... "'--· A I B c B I . .. .A c 

'\':~ mma&che kwst_ - .. .. 
... .. :-.. ~-

Be'n!Ce:t' ·· · ·· ... 
' 0,05 0,5 5· .• ~ . 0~2. l 5 -

Tolumi " .. - "' 0,05 3-~----. ·30 · .... -0-,l 15 50 . 

Ethylbea7.eon. .• 0,05 .. . ' . .:$.- '50 ·- O.l 20 60 
~ . ,. 

Xyloneli 0,05 s so ·<l.2 20 60 

Totial arcmaten . . .. 7. 70 ~ . 30 100 
'--~- !: -
G:.~e ~etrn 

..... ·-··-.. 

- ·- · -

~ 
... . II • • • • 

ktun · ·:. ...,-,; · !!!!! ._ II = = ii ·• 

~=-· ' (),OS . 1 10- 0.2 15 50 
" - .. ., 

Vluc:hdte gechl~~e ~ - .... 

Dichloormelh~.- . . -' --· .... 0,01 . . 5 .. ·SO ·· 0.01 10 so --
l, l-Dichlooretb11'1) .0,01 5 ·~ -· so 0,01 10 so - -~ 

Tricbloormetbun_ .. ·,.o,a.1 . 5 so O~Ol 10 50 
. - . ---

l, l, l-Trichloo~th.ul1 0,01 s -- so 0;01 10 so --- --· -
l ,2-Dichloorethaan .. 0,01 s 50 0,01 10 50 . -
'J'c~hloormetbaao 9,01 

. 
5 50 O;OI-- 10 so - -

Trichloomheen " .0,01 5 50 ·0 ,01 - U) 50 . 

l, l ,2-Triohloot'l!theen .. 0,01 s . - -Sf>· ·o·,01--· 10 ·so - . 
~chl00retheen : · .. Oz()l s · . .. . ·- so G;Oh 10 5{) 

a"· . --· 
··.~I· 

Tow.I gechlon:erde • 7 70 • 15 70 

,......___.,__~ ..... ,-..... .-. ............ -----.. ...... ----~--_. ...... ~~ ...... ----------..... ..-~-
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