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DE AANVRAAG OMVAT DE NAVOLGDENDE SESCHEIDEN 

1 Aanvraagformulier Wet Milieubeheer d.d. 25 oktober 2004 

2 Toelichting aanvraag 

3 Plattegrondtekening M-4090-4a blad 1 en 2, gedateerd 25 oktober 2004 

4 UiUreksel1 kopie kadasterkaart (schaal 1 : 20.000) 

5 Bedrijfsontwikkelingsplan d.d. 25 oktober 2004 

6 Toetsing IPPC-richtlijn d.d. 25 oktober 2004 

7 Eco - scan d.d. 8 maart 2004 

8 Aanvuliend korstmossenonderzoek aan het Zuidermeerpad te Creil 
d.d. 20 september 2004 

9 Ontheffing Flora- en Faunawet 

10 Leaflets toegepaste groen label system en 

11 Dimensioneringsplan luchtwassers + bijlagen lamellenfilter. 

12 Bijlage energie I energiebeheer + rapportage energiebehoefte twee etage 
stal (DLV, stal van de toekomst) + bijlage gebruik frequentieregelaars t.b.v. 
de regeling van ventilatiesystemen in de landbouw. 

13 Wijzigingsformulier "Lozingsbesluit open teelt en veehouderij" + 
ontvangstbevestiging Waterschap Zuiderzeeland 

14 KIWA certificaat I KIWA geschiktheidsverklaring foliebassin 

15 Procesbeschrijving brijvoer + overzicht van de te gebruiken vochtrijke 
diervoeders 

16 PraktijkRapport Varkens 31 
"Vochtrijke diervoeders en geuremissie uit vleesvarkensstallen" 

17 Uitgevoerd bodemonderzoek (adviesburo Terron) 

18 Akoestisch rapport 

Knorpolder, Zuidenneerpad 4 te Creil 



, 



Aan gedeputeerde staten van de Provincie Flevoland 

Naam aanvrager 

Adres 

Postcode 

Telefoon 

A. Straathof 

Kerkweg 6 

4214KN 

0345 - 632632 

Datum 25-10-2004 

Plaats : Vuren 

Te1efax: 0345 - 510724 

o Verzoekt voor de hieronder omschreven inrichting 0 Verzoekt in verband met het veranderen van de inrichting 
een vergunning inzake het of van de werking daarvan, voor welke reeds een of meer 

X oprichten en in werking hebben (zie toelichting op vergunningen zijn verleend, een nieuwe de hieronder 
aanvraag formulier) 

o Veranderen omschreven inrichting of onderdelen daarvan waarmee die 
o Veranderen van de werking verandering samenhangt omvattende, vergunning (art. 8.4) 
o tijde/ijk karakterlduur van de hieronder omschreven inrichting en we/ voor een termijn van 
0 ____________________________________________________ __ 

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

Varkensfokkerij annex vleesvarkenshouderij waarbij vochtige voedercomponenten worden opgeslagen 
en gebruikt. 

SBI-code 

Plaats waar de inrichting is of zal worden opgericht 

Naam inrichting Knorpolder BV 
--------------------------------------------------------------------

Adres Zuidermeerpad 4 
--------------------------------------------------------------------

Postcode 

Telefoon 

Kadastrale ligging 

Kontaktpersoon 

Te1efoon 

Plaats: 

Gem. Noordoostpolder 

Creil 

Telefax: 

Sectie: E Nr(s): 1409 

Telefax: 

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

Bij de aanvraag over te leggen: 
een bouwkundige plattegrondtekening in vijfvoud, schaal niet kleiner dan 1:200, doch bij voorkeur 1:100, de uit- en inwendige samenstelling van de inric:hting 
en toebehoren aangevende (grens van de inrichting, ligging/indeling gebouwen, functie werkruimten, plaatsing apparatuur/installaties, aanduiding 
emissiepunten). Alswel de onmiddellijke omgeving van de inrichting binnen een straal van 500 meter (aantal/type/bestemming gebouwen en terreinen) (deze 
tekening dateren en ond"rtekenen). 
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11 Inrkhting 

11.1 A~gemene gegevens 

Beschrijf in het kort: 
- wat op het bedrijf zal veranderen t.o.v. de geldende vergunning; 
- welke stall en veranderen; 
- waarom de veranderingen moeten plaatsvinden; 
- de emissie-arme systemen (kort, bijv. door het noemen van het type stal/detailuitwerking zie bijlage); 

De aanvraag heeft betrekking op een agrarisch bedrijf (intensieve veehouderij). Op genoemde locatie 

worden fok- en vleesvarkens gehouden in een stal die voorzien is van groen label systemen. 

Voorts wordt er gebruik gemaakt van een zgn. brijvoerinstallatie voor het verstrekken van voer aan de 

dieren. Het voer wordt terplaatse samengesteld uit vochtige en droge componenten. De opslag van 

vochtige producten bedraagt meer dan 50 m3. Hetjaarverbruik bedraagt meer als 15.000 m3 . (De 

jaaromzet van vochtige producten op basis van max. aantal dieren bedraagt 28.600 tot 31.200 m3, de 

maximale capaciteit van de installatie bedraagt 306.600 m3 / jaar, gebaseerd op de pompcapaciteit 

zijnde 35 m3/uur, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar). 

1.2 Worden elders vergunningrechten ingetrokken? 

o Ja (hieronder aangeven) 

Naam Adres Gemeente Diercategorie Aantal NH3- Totaal 

Norm kg NH3/jr 

IZI N.v.t. 

11.3 Werktijden (aankruisen) 

maandag tIm vrijdag zaterdag Zondag 

07.00 - 19.00 UUT x x X 

19.00 - 23.00 UUT x 

23.00 - 07.00 UUT Incidenteel (zie toelichting 
aanvraagformulier) 
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Stal Huisvestingssysteem 
Nr. 

Houderij/ 
Hoktype Code 

© ABO Hendrix Uill 

Diercateeoric Aantal Aantal 

dier
dieren plaatsen 

Oppervl. 
netto per 
dierplaats 

[m2
] 

Ammoniak 
Totaal 

kgNH3 kg 
per dier NH3/jr. 

Tot. 

Stank 
dier- totaal 

plaatsen aantal 
permve mve 

Tot. 
NH3/jr. mve 
bedriif bedrijf 

- 3 -



Stal Huisvcsti ngssysteem Dicrcategorie Aantal Aantal OIJIJcrvl. Ammoniak Stank 
Nr. netto per Totaal dier- totaal 

Houderijl dier- dierplaats kg NH3 kg plaatsen aantal 
Hoktype Code dieren plaatsen fm

21 per dier NH3/ir. permve mve 

Tot. Tot. 
NH3/jr. mve 
bedrijf bedriif 
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Stal Huisvestingssysteem DiercatC20rie Aantal AantaJ Oppenrl. Ammoniak Stank 
Nr. netto per Totaal dier- totaal 

Houderij/ dier- dierplaats kg NH3 kg plaatsen aantal 
Hoktype Code dieren plaatsen [mJ ~erdier NH3/ir. permve mve 

. 

Tot Tot. 
NH3/jr. mve 
bedrijf bedrijf 
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[gI Mineralen boekhouding is aanwezig 

o N.v.t. 

Soort Aantal Flessen/tanks Totale waterinhoud 
(liter of m3) 

Prooaan 1 Tank 18.000 liter 

Butaan 

Stikstof 

Acetyleen 

ZIlUfstof 

o N.v.t. 

Soort Soort opslag Boven/onder- Hoeveelheicll Opmerkingen 
j!ronds max.opslag (doorhalen n.v.t. is) 

Brandstof (dies.IHBO/petr) Stalen tank met Binnen in berging, 200 Tank is voorzien van een 

buitentank bovengronds bllitentank/opvangbak 

Reinigingsmiddelen: i errv can BoveUj?;ronds 10 Ltr. 

Bestriidingsmiddelen: N.v.T. 

D iergeneesmiddelen: flesies Bovengronds Max. 5 liter Koelkast 

ZwavelzuUf Kunststof Bovengronds in 950 liter Uitvoering conform CPR 

ruilcontainer berging 

o N.v. t. 
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, 

N r. op tekening Soort koeImiddel (specificeren) Hoeveelheid in kg Capaciteit in kW. 

kadaverkoeling R290 propaan 1 kg 0,5 

[gI Jaarlijkse keuring 

[gI Logboek aanwezig 

o N.v.t. 

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

) Jnummer op tekenin2) wonin2en van derden 
Kunstmest N.Y.T. 

Brijvoeder Zie bijlage Mengtanks 

Mengvoeder Zie bijlage Polyester silo's 

Bijprodukten Zie bijlage Polyester silo's 

Mais/gras N.Y.T. 

Drijfmest l.414 m3 put onder stallen 660m 

4.960 m3 Foliebassin 660m 

Vaste mest N.Y.T. 

o N.v.t. 
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Meerfase voedering mineralengebruik 

Hergebruik spoelwater na het spoelen van de voerleidjngen door <lit toe le Yoegen aan het olgende voemlengsel 

o N.v.t. 

Soort water M3,'jr. 2004 m3/jr. 
Leidingwater 3.900 

Grondwater 

Opperv laktewater 

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

Totaal 3.900 

M3/jr. m3/jr. 

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

F . Schrobwater reiniging stallen e.a. varkenshouderij 

© ABO Hendrix um 

m3/jr. Globaal J!,ebruiksdoel 
E , F (water t.h .v. het 
samenstellen van voer wordt 
hoofdzakelijk aangevoerd via de 
natte/vochtige 
voedercomponenten) 

m3/jr. 

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

spuitapparatuur op erf 
L. Spoelwater van inwendige reiniging spuitapparatuur op 

Perceel 
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o Bedrijfsenergieplan is toegevoegd 

~ N.v.t. 

~ elektro-motorisch vermogen 

0 vemrandingsmotoren vermogen 

~ 

0 
0 

Grondwaterpomp 

N.v.t. 

Soort 

c.v. propaangas 

c.v. aardgas 

direkt gasgestookte heater 

c.v. huisbrandolie 

stoomketel 

elektrische verwarming 

© ABO Hendrix UTD 

Nominale belasting 
onderwaarde 

360 (6 ketels a 60) 

209,28 KW 

KW 

2 stuks. elk 1.7 KW -+ totaa13.4 KW 

kW 

kW 

kW 

kW 

kW 

kW 

kW 

Hoogte rookgas afvoerkanaal 
(m) (hoven maaiveld) 

KW 

_5______________________ ~ 

---------------------- ~ 
---------------------- ~ 
---------------------- ~ 
--------------------- ~ 

---------------------- ~ 
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n 

Gebouwen 

elektriciteit 

propaan 

olie 

Processen 

elektriciteit 

aardgas/propaan 

olie 

N.v.t. 

jaar 2004 

476.410 

140.000 

jaar 

[8J energiezuinige verlichting 

KWh 

Liter 

Liter 

KWh 

m3 

Liter 

15<1 hoog rendement centrale verwarmingsketel (HR-ketel) 

jaar 

jaar 

n verbeterd rendement centrale verwarmingsketel (VR-ketel) 

n Warmtewisselaar 

15<1 thermische isolatie (wanden. glas etc) 

n warmte-kracht-koppeling (WKK) 

n 
n N.v .t. 
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kWh 

Liter 

Liter 

kWh 

m3 

liter 

jaar 

____________ KWh 

____ ___ Liter 

_____ __ Liter 

jaar 

KWh 

m3 

Liter 
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[gI Akoestisch rapport wordt nagestuurd 

Geluid-/trillingsbron Aantal Aantal uren in bedrijf tussen: Bronvennogen 

van 07.00 19.00 23 .00 u Lw (dB A) 
tot 19.00 23.00 07.00 u 

Tractor N.Y.T. 

Elektrische heftruck 1 Zie akoestisch rapport 

Vrachtauto Zie voor bewegingen, bronvennogen etc. het akoestisch rapport 

Ventilator Zie voor aantal, bronvennogen etc het akoestisch rapport 

Tijden: 

- verladen van vee 

- leegzuigen mestkelders 

- ophalen van melk 

- gebruik beregeningsinstallatie 

o N.v.t. 

Maxirnaal aantal per: Aantal aan- en afvoer-
bewegingen tussen 

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

Personenauto 

Bestelauto 

Vrachtauto 

o N.v.t. 
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o speciale compressoIDlimte 

o dempers: 

o omkasting: 

o geluidswal/-muur 

o 
o N.v.t. 

o Rapport afvalstoffen onderzoek is toegevoegd 

Afvalstoffen Afvoer- Hoeveelheid Wijze van Maximale Inzamelaarl 
frequentie p~T' ;n ........ I1r rl" 

""J. JUU.l \...1."&, opslag opslag Verwerker 
ton of stuks) 

Huishoudelijk 
26 1.200 kg / jaar Kliko 50 kg Gemeente 

12 400 kg / jaar Doos 40 kg Vereniging 
Papier 

Metaal 

Glas 
12 120 kg / jaar Doos 10 kg Glasbak 

Hout 

Kunststoffen 

Gftlgroen-afval 
26 500 kg / jaar Kliko 25 kg Gemeente 

52/ jaar 85.000 kg/jaar kadaverkoeling 2.000 kg Rendac 
Kadavers 

Asbest 

Landbouw-plastic .-

Overige 

n N.v.t. 
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Soort afval Afvoer- Hoeveelheid p. Wijze van Max. Inzamelaarl Opmerkingen 
frequentie jaar (kg, ton Opslag opslag verwerker 

of stuks 

Afgewerkte olie N.Y.T. 

Oliehoudend afval N.Y.T. 

Olie/waterlSlibmengsel N.V.T. 

Accu's N.Y.T. 

Rest. Diergeneesm. 12 x I jaar 3 kg I jaar Flesjes 0,5 kg DAP 

Verfrestanten N.Y.T., onderhoud wordt uitbesteed. 

Rest. Bestrijdingsmidd. N.Y.T. 

n N.v.!. 

o Gemeentelijk riool 

~ Oppervlaktewater 

15<1 Mestkelder onder stal 

15<1 Opvangput (10m3) -+ foliebassin 

n 
n N.v.!. 

Handeling waarbij afvalwatervrijkomt 

~ N.v.t. 

© ABO Hendrix UID 

o Gecombineerd rioollvrijverval 

o Vuilwaterriool 

o Schoonwaterriool 

o Dmk- en/of persleiding 

Afvalstof 

Niet verontreinigd regenwater van daklerf + van spoelplaats 

Schrob- en reinigingswater van de stallen 

Spuiwater luchtwassysteem + reinigingswater vrachtwagens 

Hoeveelheid (liter of kg/jaar) 

-

-
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Afvalwaterstroom1 Oppvl. Openbaar Mest- Bodem Bodem Anders Totaal Meting 
water riool kelder7 (puntlozings) (diffuus6

) nl. enlof 
m3/jr. m3/jr. m3/jr. m3/jr m3/jr m3/jr. m3/jr. bemons{ 

1. Bedrijfafvalwater van 360 op-
huishoudelijke aard2 vangput 

2. Percolatiewater en perssap 
veevoeders 

3. Was- en spoelwater 250p-
kadaverplaats vangput 

4. Schrobwater varkens- of 3450 
mndveestallen en kelders 
uitloopruimten stall en 

5. Waswater voertuigen 52op-
veevervoer vangput 

6. Waswater luchtwassers 1350p-
vangput 

7. Percolatiewater/perssap 
organisch afval 

8. Spoelwater spuitappara-
tuur inwendig/uitwelldig 

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

10.0ntijzeringsinstallatie 

II . Hemelwater van daken en 8000 
verhardingen3 

12 . 
.... . .. .. ... .... .. ~ .. .. -" .. .. ...... ... ...... ... 

Totaal 

Toelichting: 
1 U kunt len lllUlziell van de Ilfval ..... atc rstroom eveneens verwijzell' nnar het ctrdcrgenoemd gebruikswater. 
2. Er wordt gcrekend mel 50 liter per in hel bedrijf wcrw me persoon per dag. 
3. TOla le oppervlak van dnkell I!nlcrrcillcn vcmlenigvuldigen met 0,8 (in NL. gem. 0,8 m31 m2 per jaar). 
4. Indicn volumestroonuncting enlof bemonslering plll!ltsvindl wi ll u dal dan in de lantsle kolom aangeven. 
5. Een puntlozing hee.ft nonnaliter betrekking op ~en bezinkput of zakslool 
6. Een diffuse I07ing op de bodem hondl in dot het afva lwater wordl 0llgevangen in een aparte opvangvoorziening om vervolgens elders (buiten de inriclr. 

in de bodem Ie brengen. hiervoor is cen ontheffing in het kader van bel Lozingenbesluit bodembescherming verieist 
7. Bij een lozing op de mestkelder wordt het afvalwater vermengd met dierlijke mest. De regels voor het opslaan en aanwenden van dierlijke mest zijn dan van 

toepassing 

Reinigen stallen: De stallen wordt wordt gebruik gemaakt van een inweekinstallatie waardoor minder 
reinigingswater no dig voor het reinigen 

Brijvoer SpoelwateI dat VIii komt bij hel spoeJen vall de leidingen wordt heri!eoruikt voor het mengen van voer 

n n.v .t. 
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o 
n 

Overdag Tussen . ... .. ...... ... uur uren. 

Tussen .. .. .. ...... ..... .. .. uur _____ uren. 

Hoe vaak en gedurende welk tijdsbestek doen zich situaties voor waarin de gemiddelde afvoerdebieten van het 

bedrijfsafvalwater in mime mate worden overschreden (m.u.v. het hemelwater)? 

Waardoor worden deze pieken veroorzaakt? 

I Voorziening Type Capaciteit SooTt afvalwater 

Bezinkput(ten) 

V etafscheider( s) 

o lie-afscheider( s) 

Zuiveringsinstallatie(s) 

Septictank(s) 

Infiltratiebed 

Controlevoorziening 

IX! n.v.t. 

Worden binnen de inrichting overige vloeistoffen en/of koelwater definitief in de bodem 

Gebracht? 

Nee 

o Ja 

(N.B Buiten de inrichting lozen dan ontheffing ex. art. 24 en 25 

Ingevolge het Lozingenbesluit bodembescherming vereist) 

1. Voorgenomen tijdsduurvan de Lazing? 

2. WUze van definitieve beeindiging van de lazing in de bodem (uitgezonderd koelwiiter)? 
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3. De wijze waarop de lozing in de bodem plaatsviDdt (b.v. d.m.v. zakput, -sloot)? 

4. De afstand van de kadastraie grcns van he! pcrceel waar de vloeislof vrijkoml tol de 

dicblsbijzijnde rioiering bedraagt ................ ................ meler. 

5. Ingeval v3nio7jng van koelwatcr in de bodem. 

a .) samenstclling en temperatuur van hel koclwaler. ...... ................... ..... ............... .. ................ .. 

b.) de wijze waarop de lo,dng in de bodem plaatsv indt:.. ........................................ .. ........ ........ . . 

Aan de vcrguruUngaanvraag moet cell pialtcgrondtekcning worden toegcvoegd van de liggillg van de bcdrijfsrioicrillg, 
controleputten, aansluilillgcn op het riool en het icrrcin waar afvaJwatcr ill de bodcl1l wordl gdnfillrcerd. lndicn cell 
zuivcringssystcem en/of infiitmlicvoorticning aanwe:dg is, guamc de ligging hic rvall op de pJallcgrond aangeven. 
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Bodem 

17.1 Bodemonderzoek 

121 Rapport bodemonderzoek is toegevoegd 

o N.v.t. 

17.2 Bodembescherrnende maatregelen 

[2] Lekbak / buitentank Dieselolietank 

[Xl Dichte betonvloer welke bestand is te!!en de !!ebruikte stoffen Wasolaats vrachtwa!!ens 

[Xl Dichte betonvloer met oostaande rand (Beton B25 - 5d) Oosla!!silo's vochti!!e oroducten 

[Xl Dichte betonvloeren en wanden (Beton B25 - 5d) VIoeren en mestkelders stall en 

[Xl Kiwa certificerin!! Mestbassin 

[Xl Riolerin!!en + leidin!!en Komo + BRL52 100 / BRL 2013 Mestafvoerleidin!!en 

[Xl Toenassin!! CPR richtliin Zuuroosla!! en onsla!! snoelwater LW 
Opmerking: 
De dichte betonvloeren zijn door hun aard en samenstelling (Beton B25 - 5d) en uitvoering (gestort onder normale 
weersomstandigheden, verdicht m.b.v. een trilbalk en nabehandeld) voldoende gewaarborgd tegen het doorlekken van 
vloeistoffen. Tijdens de oplevering zijn geen scheuren geconstateerd. Verder zijn deze vloeren gemaakt volgens de 
CURJPBV-aanbeveling 44. Dientengevolge is een verklaring van vloeistofdichtheid ingevolge de CUR / PBV-Aanbeveling 
44 niet noodzakelijk. 

Overige 

8.1 Metingen en registratie van milieubelasting 

121 Grondstoffenverbruik Minas 

n Afvalstoffen 

[Xl Ener!!ieverbruik Enerciebedriif 

n Monitorin!! in het kader van de bodem 

n Keurineenlinsoekties 

[Xl Veebezettin!! Meitellin!! / diertelkaarten 

[Xl Bedri ifsafval water In mestkelder 

n 
n N.v.t. 
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[8J Brandblusmiddelen aanwezig 

o Omschrijving van de aan te brengen brand
Veiligheidsinstallatie toegevoegd bijv. 
B randmeldinstallatie, sprinklerinstallatie 

o Noodplan bij propaantank aanwezig 

n 
n 
n 
n N .v.t. 

Soort vergunninglmelding 

[8J BOllwvergunning 

n Vergunning ingevolge W.v.O. 

n Sloopvergunning 

!XI Oprichtingsvergunning Wm (art. 8.l.a en c Wm) 

n Veranderingsvergunning Wm (art. 8.1.b Wm) 

Zie tekening 

n Veranderingsvergunning inzake de werking Wm art. 8.1 b 

n Een vergunring veer de gehe1c inl1chting (art. 8.4 lid 1) 

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

n Een tijdelijke vergunning Wet milieubeheer(art. 8.17 Wm) 

n Melding art. 8.40 Wet milieubeheer 

n Melding art. 8.44 Wet milieubeheer 

n Melding art. 8.19 Wet milieubeheer 

n Melding art. 8.19 Wet milieubeheer 

n Lozingsvergunning t.g.v . de A.p.v. 

n Melding lozing A.P.v. 

n Ontheffing i.h.k.v. de Provinciale Milieu Verordening 

n Ontheffing inzake grondwateronttrekking 

n 
n 
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Aangevraagd 
Ja, datum 

----_._ -

- - - . - --

--- ---

Datum verleende 
vergunning/melding 

2003 
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In de directe omgeving van het bedrijf is/zijn 
gelegen: 

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

Categorie I 
o Bebouwde kom met stedelijk karakter 3.300 Meter 
o Zeer stankgevoelige objecten o.a. ziekenhuis, 

sanatorium, internaat etc. 
o Objecten van verblijfsrecreatie 

Categorie II 
o Bebouwde kom met beperkte omvang in een 

agrarische omgeving 
o Objecten van dagrecreatie 

Categorie III 
o meerdere verspreid liggende niet -agrarische 

bebouwingen die aan het betreffende 
buitengebied een overwegende woon en/of 
recreatie functie verlenen 
Categorie IV 

o andere agrarische bedrijven (niet zijnde een 
intensieve veehouderij) 

o enkele verspreid liggende niet-agrarische 
bebouwingen 

o 
Intensieve veehouderij 
Woning bij een intensieve veehouderij (meer 
dan 50 mestvarkeneenheden) 
Bos- c.q. natuurgehiederr 

o Afstand rniddelpunt bedrijf tot bosgebied c.q. 
natuurgebied vol gens geldende 
bestemrningsplan 
Milieuheschermirrgsgehied 

o in grondwaterbeschermingsgebied gelegen 

o in stiltegebied gelegen 

Maatregelen ter voorkoming / beperking van geurhinder: 

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

3.300 

-------------------------------
------------------------------
660 

------------------------------
660 

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

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

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

10 -12 Km 

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

I . De te realiseren mestopslag wordt voorzien van een afdekking. 

2. Aile mest wordt getransporteerd door gesloten leidingen 

Meter 
Meter 

Meter 
Meter 

Meter 

Meter 

Meter 

Meter 

Meter 

3. Voor de opslag van vochtrijke diervoeders wordt gebruik gemaakt polyster silos. Dit zijn gesloten silos waarin aan 
de bovenzijde een roerwerk is gemonteerd. Rondom dit roerwerk bevindt zich een kleine opening die dienst doet 
als ontluchting tijdens het lossen. Het lossen van de vrachtwagens gebeurd met een gesloten systeem 
(slangverbinding tussen vrachtwagen en silo) . Aileen tijdens het lassen komt verdringingslucht vrij. 

4. Voor de opslag van droge diervoeders (mengvoer) wordt gebruik gemaakt van gesloten polyester silos. Het lassen 
van de vrachtwagens gebeurd met een gesloten systeem (slangverbinding tussen vrachtwagen en silo). Tijdens het 
lassen wordt aan de ontluchtingsleiding van de silo een stofzak (stoffilter) vastgemaakt ter voorkorning van stof
en geurverspreiding. 

5. Het transport van voercomponenten (droog en vochtig) naar de voerinstallatie bim~;;,n gebeurd door rniddel van 
gesloten systemen (vijzels en leidingen). 

6. Het aanmengen van voer gebeurt binnen in een afgesloten ruimte . De aanwezige mengtanks zijn aan de bovenzijde 
voorzien van een deksel. Hierdoor is het nagenoeg uitgesloten dat verspreiding van geur (buiten het gebouw) 
plaats vindt. 
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7. Ten behoeve van de kadaveropslag wordt een kadaverkoeling geplaatst. 

8. Tel beperking van de geuruitstoot uit de inrichting worden stalsystemen (groen-label) systemen toegpast met e.en 
lage geuremissie. 

Overige gegevens: 

Zie tekening cn bedrijfsontwikketingspJan 

~ Bom opslagloods 

o 

n N.v.t 
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~ plattegrondtekening(en), aantal verschillende tekeningen: 

n grondstoffen onderzoek 

IX] Produktbladen 

n Keuringsrapport 

n energie-onderzoek/bedrijfsenergieplan 

n Luchtonderzoek 

IX] akoestisch rapport 

IX] rapport bodemonderzoek 

n afvalstoffen onderzoek 

n bedrijfsintern milieuzorgsysteem (BlM) 

n kopie aanvraag bouwvergunning incl. bewijs van ontvangst (in enkelvoud bijvoegen) 

n kopie aanvraagvergunning ingevolge de W.V.O. (in enkelvoud bijvoegen) 

IX] beschrijving emissie-arme stalsystemen 

n beschrijving bodemlozingen 

IX] BedrijfsQntwikkelingulan 

n 

Datum 

Plaats 

Naam 

Handtekening aanvragerl gemachtigde 

In te vullen door de provincie : 

Categorie (NMP) 

SBI-kode 

25 oktober 2004 

Vuren 

A. Straathof 

(Hoofdaktiviteit) 

(Nevenaktiviteit) 

Behoort bij besluit van gedeputeerde staten van de provincie Flevoland 

d.d. ________________________________ no. ______________ __ 

De secretaris, 
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Toelichting aanvraag 

Achtergrond. 

Het bedrijf en de ondergronden zijn 1996 aangekocht met de bedoeling het aanwezige rundveebedrijf 
om te bouwen naar een varkensbedrijf. V~~r het aanwezige rundveebedrijfwas een vergunning 
ingevolge de Wet Milieubeheer aanwezig voor het houden van 75 stuks melk- en kalfkoeien alsmede 
voor het houden van 600 schapen incl. lammeren. Voor deze inrichting is, destijds door het college 
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordoostpolder, een nieuwe, de gehele 
inrichting omvattende vergunning verleend voor het houden van fok- en vleesvarkens. Op 1 augustus 
2000 heeft de Raad van State in deze uitspraak gedaan. Volgens de Wet Milieubeheer is het 
noodzakelijk om binnen 3 jaar (in casus voor 1 augustus 2003) de inrichting opgericht en in werking te 
hebben. Naar de mening van de vergunningverlener is dit niet het geval. Dientengevolge is het 
noodzakelijk om een (nieuwe) vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer aan te vragen. 

Bevoegd gezag. 

Gelet op het feit dat er momenteel in de inrichting meer dan 50 m3 vochtige diervoeders worden 
opgeslagen is de provincie het bevoegd gezag. De in voorbereiding zijnde wijziging in deze wetgeving 
zal daarin geen verandering brengen omdat op het bedrijf meer dan 15.000 m3/jaar aan vochtige 
producten worden aangevoerd. 

Vigerende vergunning contra n;euwe aanvraag (vraag 1.1 aanvraagformulier). 

Omdat de inrichting voor het houden van fok- en vleesvarkens niet tijdig in werking is gekomen is 
daarmee samenhangend de daartoe strekkende milieuvergunning komen te vervallen. 

Gelet op het feit dat door het bevoegd gezag destijds een nieuwe, de gehele inrichting omvattende 
vergunning is verleend waarmee gelijktijdig de onderliggende vergunning is komen te vervallen en 
omdat de onderliggende vergunning toeziet op het houden van rundvee en schapen op deze locatie 
en dat nu vergunning wordt gevraagd voor het houden van fok- en vleesvarkens hetgeen een nieuwe 
activiteit is, is er sprake van een nieuwe inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer. Dientengevolge 
wordt er een oprichtingsvergunning aangevraagd. 

Onderhavige aanvraag. 

Deze aanvraag heeft tot doel te komen tot een sluitende milieuvergunning voor de inrichting. 

Werktijden (vraag 1.3 aanvraagformulier). 

De inrichting, met name het houden van de dieren met gebruik van ventilatoren is continue in bedrijf. 
V~~r het verzorgen van de dieren zullen op werkdagen (maandag Um vrijdag) een aantal 
medewerkers overdag (tussen 07.00 -19.00 u) aanwezig zijn. Mocht het noodzakelijk zijn dan wordt 
er doorgewerkt tot 23.00 uur. 
Omdat de dieren ook in het weekend (zaterdag en zondag) verzorging nodig hebben zullen dan een 
beperkt aantal medewerkers overdag aanwezig zijn . 

In de nachtperiode zijn feitelijk geen medewerkers aanwezig. Door de huidige technieken is het 
mogelijk de wezenlijke installaties (ventilatie) te voorzien van een installatie die via een 
telefoonverbinding een alarmering geeft indien er zich situaties voordoen die niet wenselijk zijn. Op 
dat moment kan het noodzakelijk zijn dat in de nacht gewerkt moet worden. Veder is het ook mogelijk 
dat door andere calamiteiten er in de nachtperiode gewerkt wordt. Omdat dit niet geheel uitgesloten 
kan worden is op het formulier aangegeven dat er incidenteel tussen 23.00 uur en 7.00 uur gewerkt 
wordt c.q. iemand aanwezig is. 
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Lozing bedrijfsafvalwater (vraag 6.4 aanvraagformulier). 

Om het reinigingswater wat vrijkomt bij het reinigen van de vrachtwagens op te vangen iseen 
spoelplaats gerealiseerd. Deze is gelegen aan de achterzijde van het gebouw in de buitenlucht. Het 
reinigingswater wordt vervolg.ens opgevangen en via een riolering afgevoerd naar de opvangput. 
Nadat dit afgevoerd is wordt, d.m.v. een afsluiter de afvoer naar de opvangput afgesloten en de afvoer 
naar het oppervlaktewater geopend. Hierdoor kan het hemelwater wat op deze plaat komt afgevoerd 
worden naar het oppervlakte water. 
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BEDRIJFSONTWIKKELINGSPLAN 

behorend bij de aanvraag om een milieuvergunning 

Gegevens bedrijf I aanvrager vergunning 

Naam : A. Straathof 

Ad res Kerkweg 6 Bedrijf: Knorpolder 

Postcode : 4214 KN Plaats : Vuren Locatie: Zuidermeerpad te Creijl 

Telefoon : 0345 - 632632 Telefax: 0345 - 510724 

Boxmeer, 25 oktober 2004 HENDRIX (j!) UTD 
..... <.Iv .. •• ........ .... 

M. Caspers bouw· en milieuspecialist 

0653-326492 



Tabell. VERGUNDE SITUATIE HENDRIXMuTD 
.......... t.I ... ,......-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

stal nr. Huisvestingssysteem Diercategorie Opp.1 Aantal Ammoniak *** 
, 

Stank (mve)*** 
dier 

dier- aanwezige kg NH3 totaal dieren totaal 

Omsehrijving (hok)type Code·· plaatsen dieren per kg NH3 per mve mve 

dierplaats 

1 Melk- en kalfkoeien A.1.6.1 - --- I 

(overige bedrijven, half jaar beweiden) 
I 

Schapen incl. lammeren B.1 ------ - I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 

I 

I 
1 

I totaal NH3 totaal mve 
bedrijf: bedrijf: 

** De vermelde codes zijn genomen uit de Regeling Ammoniak en Veehouderij van 1 mei 2002 en 19 juli 2002. 
Geurhinder, benodiQde afstand in meters 
categorie 1 leategorie IITcategorie IIITcategorie IV 

100 I 100 I 50 I 50 
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..... -~ ~ ..... 
HENDRIX_UTD Tabel II. NIEUWE GEWENSTE SITUATIE 

1 2 3 4 5 6 7 I 8 9 

stal nr. Huisvestingssysteem Diercategorie Opp.1 Aantal Ammoniak *** I Stank (mve)*** 
dier 

dier- aanwezige kg NH3 totaal dieren totaal 

Omsehrijving {hok)type Code·' plaatsen dieren per kg NH3 permve mve 

dierplaats 

1 hok, volledig rooster D 1.1.3.1 biggen < 0,35 6.144 6.144 0,13 798,7 22,0 279,3 
BB.95.12.031V1 

kraamhok D 1.2.15 kraamzeugen n.v.t. 363 363 0,42 152,5 2,3 157,8 
BB.00.02.084 

Dekafdeling (Iigboxen) D 1.3.11 guste zeugen n.v.t. 113 113 0,21 23,7 4,2 26,9 
B8.00.02.084 

ligboxen met uitloop D1.3.11 dragende zeugen 2,25 1.238 1.238 0,21 260,0 4,2 294,8 
B8.00.02.084 

hok, gedeeltelijk rooster D 2.3 dekberen 6,00 3 3 0,28 0,8 2,3 1,3 
BB.00.02.084 

hok, gedeeltelijk rooster D 3.2.7.1.1 vleesvarkens < 0,8 7.980 7.980 1,00 7.980,0 1,4 5.700,0 
BB.97.07.056 V2 (stalen rooster) 

totaal NH3 totaal mve 
bedrijf: 9215,7 bedrijf: 6460,1 

** De vermelde codes zijn genomen uit de Regeling Ammoniak en Veehouderij van 1 mei 2002 en 19 juli 2002 
Geurhinder. benodiQde afstand in meters 
categorie I Icategorie IIlcategorie IlIlcategorie IV 

6501 5081 298 215 
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Knorpolder- Creijl 

Toetsing 

IPPC richtlijn 

Locatie: 

Zuidermeerpad 
eren . 

Aanvrager: 

A. Straathof 
Kerkweg 6 
4214 KN Vuren 
tel:. 0345 - 632632 

25 Qktober 2004 



Toetsing IPPC-richtlijn 

Bedrijfslocatie: Zuidermeerpad te Creil 

Aangevraagde bedrijfsomvang: 1.714 zeugenplaatsen 
6.144 biggenplaatsen 

3 dekberen 
7.980 vleesvarkenplaatsen 

Is in het voorliggende geval de IPPC-richtlijn van toepassing? 
Het bedrijf is gelegen direct aan het IJsselmeer dat aangewezen is als vogelrichtlijngebied. Verder is 
in de directe omgeving van de inrichting een gebied aanwezig wat opgenomen is in de provinciale 
EHS. Beide zijn echter geen te beschermen gebieden in de zin van de WAV omdat beide niet voldoen 
aan de criteria opgesteld in de WAV. Dientengevolge is het bedrijf gelegen buiten 250 meter van een 
kwetsbaar gebied als bedoeld in de Wet ammoniak en veehouderij 0Nav) . 
Gezien artikel 6, tweede lid Way, alsmede gezien het feit dat de inrichting meer dan 750 zeugen 
huisvest en meer dan 2000 vleesvarkens huisvest; is de IPPC-richtlijn op onderhavige aanvraag van 
toepassing wanneer de uitbreiding een belangrijke, significante toename van de verontreiniging met 
zich meebrengt. 

Is er in het voorliggende geval sprake van een belangrijke toename van de verontreiniging? 

Geur: 
Het aantal mestvarkenseenheden neemt toe met 8.622,5 m.v.e. (van 0 naar 8622,5 m.v.e.) echter 
in de nieuwe, aangevraagde, situatie wordt ruimschoots voldaan aan de landelijke regelgeving op 
het gebied van geurhinder. Dientengevolge kan niet gesproken worden over een belangrijke, 
significante toename van de verontreiniging . Dit wordt door bestendige jurisprudentie bevestigd. 

Ammoniakemissie: 
Zoals reeds gememoreerd is het bedrijf gelegen op korte afstand van het IJsselmeer en van een 
gebied opgenomen in de EHS, beide zijn geen te beschermen gebieden in de zin van de WAV. 
Het dichtstbijzijnde voor verzuring gevoelig gebied is gelegen op een afstand van 8 km, het 
Urkerbos tot de inrichting. 
De ammoniakemissie van het bedrijf neemt toe van 0 kg NH3/jaar naar 9.215,7 kg NH3/jaar. Deze 
ammoniakemissie zal echter geen significant effect hebben op het voornoemde gebied (Uitspraak 
RvS). Verder zal de inrichting, blijkens het door Altenburg en Wijmenga uitgebracht rapport geen 
significant negatieve effecten voor het IJsselmeer en de PEHS gebieden. 

Effecten op milieu / conclusie: 
E'r vindt een wijzigingen in de exploitatie van het bedrijf plaats welke geen negatieve en 
significante effecten hebben op mens of milieu. 

Worden bij de voorliggende aanvraag de best beschikbare technieken toegepast? 
De Memorie van toelichting bij de Way geeft geen antwoord op de vraag hoe exact beoordeeld 
moet worden of er sprake is van de best beschikbare technieken . De Handreiking Ammoniak en 
Veehouderij van Infomil gaat ervan uit dat wanneer een veehouderij voldoet aan de AM vB 
Huisvesting tevens voldaan wordt aan het criterium best beschikbare techniek. Wanneer de 
ammoniakemissies van de voorliggende aanvraag milieuvergunning vergeleken worden met de 
AMvB Huisvesting -althans bijlage 2, blijkt dat aile systemen voldoen aan de drempelwaarden. 
Voorst voldoen de aangevraagde stalsystemen aan de "BREF-notes". Hierover het volgende: 

1. Voor de vleesvarkens zijn volgens de "BREF-notes" de volgende systemen BBT: 
a. Een volledig roostervloer met een vacuumsysteem voor frequente mestafvoer. 
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b. Een gedeeltelijk roostervloer met een verkleinde mestkelder voorzien van 
schuine wanden en een vacuumsysteem. 

c. Een gedeeltelijke roostervloer met een dichte bolle vloer in het midden of een 
hellende dichte vloer aan de voorkant van het hok, een mestgoot met schuine 
zijwanden en een aflopende mestkelder. 

De hokken zijn uitgerust met een gedeeltelijke roostervloer. Verder is in het 
mestkanaal een schuine wand gemonteerd die tot doe I heeft het oppervlak te 
verkleinen van de mestkelder. De mest wordt afgelaten door middel van een 
vacuumsysteem. Het toegepaste stalsysteem BB.97.07.056V2 voldoet . 
dientengevolge aan het systeem genoemd onder punt 1 b en is daarmee BBT. 

2. Voor d~ guste- en dragende zeugen zijn volgens de "BREF-notes" de volgende systemen 
BBT: 

a. Een volledige of gedeeltelijke roostervloer met een vacuumsysteem eronder voor 
frequente mestafvoer. 

b. Een gedeeltelijk roostervloer met een verkleinde mestkelder. 

De hJ;lisvesting van de guste zeugen vindt plaats in ligboxen de dragende zeugen 
worden gehuisvest in ligboxen met uitloop. In beide situaties is een gedeeltelijke 
vloer aanwezig (ligplaats zeugen), de rest bestaat uit beton roosters, het systeem 
heeft derhalve een gedeeltelijk roostervloer. Daarnaast wordt de mest uit de 
kelders afgevoerd d.m.v. een vacuumsysteem (rioleringssysteem). 
Dientengevolge voldoet het toegepaste stalsysteem aan het systeem genoemd 
onder punt 2a en is daarmee BBT. Naast het feit dat het toegepaste stalsysteem 
reeds een BBT systeem is worden in deze afdelingen luchtwassers toegepast 
hierdoor wordt de lucht nog meer gereinigd (geur en NH3) dan strikt volgens de 
BREF-notes en de daarmee samenhangende BBT noodzakelijk is. 

3. Voor de kraamzeugen zijn volgens de "BREF-notes" de volgende systemen BBT: 
a. Een kraamhok met een volledig metalen of kunststof roostervloer met een 

combinatie van water- mestkanaal. 
b. Een kraamhok met een volledig metalen of kunststof roostervloer met een 

spoelsysteem met mestgoten. 
c. Een kraamhok met een volledig metalen of kunststof roostervloer met een 

mestpan. 

De huisvesting van de kraamzeugen vindt plaats in een kraamhok met een 
volledig kunststof rooster. De mest wordt afgevoerd d.m.v. 'een vacuumsysteem 
(rioleringssysteem). Uit onderzoeken blijkt dat, indien de mest afgevoerd wordt 
d.m.v, een vacuumsysteem Lp.v. met een spoelsysteem de geuremissie en de 
NH3-emissie lager zijn. Dientengevolge is het toegepaste stalsysteem minimaal 
gelijkwaardig aan de BBT genoemd onder punt 3b. Naast het feit dat het 
toegepaste stalsysteem minimaal vergelijkbaar is met het BBT systeem genoemd 
onder 3b worden in deze afdelingen luchtwassers toegepast hierdoor wordt de 
lucht nog meer gereinigd (geur en NH3) dan strikt volgens de BREF-notes en de 
daarmee samenhangende BBT noodzakelijk is. 

4. V~~r de biggen zijn volgens de "BREF-notes" de volgende systemen BBT: 

Knorpolder - Creijl 

a. Een hok of vlakke batterij met een volledig of gedeeltelijke roostervloer en een 
vacuumsysteem voor frequente mestafvoer. 

b. Een hok of vlakke batterij met een volledig of gedeeltelijke roostervloer 
waaronder zich een hellende betonvloer bevindt om fecalian en urine te 
scheiden. 

c. Een hok met een gedeeltelijke roostervloer (tweeklimaatsysteem). 
d. Een hok met een gedeeltelijk metalen of kunststof roostervloer en een hellende 

of bolle dichte vloer. 
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Sioiconciusie: 

e. Een hok met een gedeeltelijke roostervloer met metalen of kunststof roosters en 
een ondiepe mestkelder en afvoergoot voor gemorst drinkwater. 

f. Een hok met een gedeeltelijke roostervloer met metalen driekantrooster en een 
mestkanaal met schuine zijwanden. 

De biggen worden gehuisvest in een hok met een volledige roostelVloer van 
kunststof. De mest wordt afgevoerd d.m.v. een vacuumsysteem 
(rioleringssysteem). Het toegepaste stalsysteem BB.95.12.031 V1 voldoet 
dientengevolge aan het systeem genoemd onder punt 1 a en is daarmee BBT. 

Gezien het voorgaande vormt de 'IPPC-:richtlijn' in het voorliggende geval geen belemmeTing voor 
vergunningverlentng. 

**.*. 
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Ecologische beoordeling van de ontwikkeling 
van een varkenshouderij aan het 
Zuidermeerpad te Creil, in het kader van de 
Flora- en faunawet 

Doel 

Opdrachtgever 
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Projectcode 
Status 
Datum 
Projectleider 
Autorisatie 

Inhoud 

1. Inleiding 

Beoorde1ing van de ontwikkeling van een varkenshouderij te Creil, in het kader 
van de Flora- en faunawet 
Dhr. A. Straathof, Kerkweg 6 4214 KN, Vuren 
Schut, J. 2004. Ecologische beoordeling van de o~twikke1ing van een 
varkenshouderij aan het Zuidermeerpad te Creil, in het kader van de Flora- en 
faunawet. A&W-notitie 478Shf/120103]S. Altenburg & Wymenga bv, 
Veenwouden. 
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E. Wymenga 
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2. Voorgenomen plannen 
3. Gebiedsbescherming 
4. Soortbescherming 
5. Effecten 
6. Beoordeling en conc1usies 
7. Aanbeve1ingen 
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2 A&W-notitie 478Shf/120103JS 

1. Inleiding 

In verband met de op 1 april 2002 in werking getreden Flora- en faunawet en de 
daarin verwerkte Europese richtlijnen, de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, is 
het vandaag de dag nodig dat ruimtelijke en andere ingrepen worden getoetst aan 
deze rege.1geving. Deze toetsing geldt ook voor de voorgenomen nieuwbouw van 
een varkensbedrijf aan het Zuidermeerpad te ereil (figuur 1). Het beoogde plan 
voorziet in de nieuwbouw van een varkensschuur, waarbij eveneens 50 m3 

vochtrijke diervoeders worden opgeslagen. Sinds 1 augustus 2003 is het bedrijf 
gedeeltelijk opgericht en in gebruik genomen. Momentee1 vinden nog 
bouwwerkzaamheden plaats. In deze notitie wordt op grond van informatie over 
het plan, alsmede op basis van een ve1dbezoek en overige ecologische informatie, 
een toetsing uitgevoerd. Deze notitie handelt uitsluitend over de ecologische 
aspecten en gaat niet in op aspecten van landschappelijke, cultuurhistorische of 
archeologische aard. 

De natuurtoets waarover deze notitie handelt, gaat uitsluitend in op de ecologische 
aspecten. Ze gaat niet in op aspecten van landschappelijke, cultuurhistorische, 
milieukundige of archeologische aard. De resultaten die uit dit onderzoek naar 
voren komen, worden door A&W slechts objectief getoetst aan de Nederlandse 
Flora- en faunawet en de daarin verwerkte Habitat- en Vogelrichtlijn. Deze notitie 
gaat l1iet in op de milieukundige aspecten in de zin van toetsing aan de Wet 
Ammoniak en Veehouderij. De plan- en besluitvorming is in handen van het 
daartoe bevoegd gezag. 

De eerste stap bij deze toetsing is na te gaan in hoeverre de locatie in, of in de 
nabijheid, van Speciale Beschermingszones en de Ecologische hoofdstructuur ligt, 
dan wel of op een andere wijze sprake is van een planologische bescherming. Het 
gaat hierbij om de vraag in hoeverre gebiedsbescherming van toepassing is. Dit is 
vooral van belang omdat het plangebied in de nabijheid ligt van 
Vogelrichtlijngebied IJsselmeer. Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre in het 
betreffende gebied soorten voorkomen die speciale bescherming behoeven 
(soortbescherming) en er in die zin geen conflicten optreden met de Flora- en 
faunawet. Voor de achtergronden van de wetgeving wordt verwezen naar bijlage 1. 
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Figuur 1. Ligging van het plangebied. Rood omcirkeld het plangebied, in donkerblauw 
natuurgebied. Ten noorden van het plangebied het r:atuurgebied de Rotterdamse hoek. 

2. Voorgenomen plannen 

Situatie en ligging 
Het plangebied ligt ten westen van Creil, in de Noodoostpolder, en grenst aan het 
IJsselmeer (op een afstand van ongeveer 150 m). Ongeveer 300 m ten noorden van 
het plangebied ligt de Rotterdamse hoek, een in het kader van de provinciale 
Ecologische Hoofdstructuur te ontwikke1en gebied in beheer bij Stichting 
Flevolandschap (figuur 1). De ondergrond van het plangebied bestaat uit jonge 
zeeklei (Wolters-Noordhoff1994). 

Plannen 
De bouwplannen hebben betrekking op nieuwbouw van een schuur, waar in de 
toekomst ruim 8000 varkens in kunnen worden gehuisvest. Daarnaast zal op het 
terrein 50 mJ vochtrijke diervoeders worden opgeslagen. De varkenshouderij wordt 
gerealiseerd op een percee1 waar zich voorheen een bedrijfsgebouw en 
boerderijwoningen bevonden, welke een oppervlakte besloegen van ongeveer 0,15 
ha. Na bouw van de varkenshouderij zal het perceel een bebouwde oppervlakte 
kennen van 0,7 tot 0,8 ha, een afname van tussen de 0,55 en 0,65 ha boerenerf 
bestaande uit grasland. Bij de bouw van de varkenshouderij zuBen geen sloten 
worden gedempt of worden vergraven. 
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3. Gebiedsbescherming 

Aigemeen 
In het kader van de Europese richtlijnen zijn in Nederland Speciale 
Beschermingszones aangewezen die een hoge wettelijke bescherming kennen 
(vv\vw.minlnv.nllnatura2000). De Vogelrichtlijn is gericht op het beschermen van 
de in het wild levende vogelsoorten en op de instandhouding van de habitats die 
het leefmilieu voor deze soorten vormen. De Habitatrichtlijn is gericht op het in
standhouden van natuurlijke en halfnatuurlijke habitats en de bescherming van 
wilde flora en fauna. Daarnaast kan sprake zijn van een natuurreservaat in het kader 
van de provinciale Ecologische Hoofdstructuur dan wel van 'overig' natuurgebied 
beschermd via de Nb-wet of het bestemmingsplan buitengebied. 

Vogelrichtlijn 
De Europese Vogelrichtlijn (richtlijn 79/409/EG) stamt uit 1979. De Europese 
Unie heeft deze richtlijn ingesteld ter behoud van de vogelstand. De Vogelrichtlijn 
is complementair aan de Habitatrichtlijn en heeft voor een groot deel dezelfde 
werking. Waar het vogels betreft, is de Vogelrichtlijn van toepassing, terwijl voor 
alle andere flora en fauna de Habitatrichtlijn van toepassing is. De Vogelrichtlijn 
regelt de bescherming, het beheer en de regulering van vogelsoorten. Voor 
bedreigde vogels en voor trekvogels zijn ter bescherming van hun leefgebied 
~pp~l'alp Roochor~:n~~~~n~~ ("B7'-\ : ____ ~_1 J 
I,J v..... .1 ...... .J...J'vu .1.1 ..... lU.u b"LV1 ..... \:I u LJ::J) lUbt:~LtlU. 

Het plangebied ligt op ca. 150 m van SBZ 'IJsselmeer' 
\ ww.minlnv.nllthema/groen/natuurlnatura200 ), maar maakt hier zelf geen deel 
van uit. De aanwijzing van SBZ 'IJsselmeer' in het kader van de Vogelrichtlijn 
heeft plaatsgevonden op grond van de aanwezigheid van een uitgestrekt 
zoetwatermeer met plaatselijk moerassige oeverzones. De SBZ 'IJsselmeer' vormt 
het leefgebied voor belangrijke aantallen pleisterende en/of overwinterende water
en moerasvogels, te weten Fuut, Aalscholver, Smient, ICrakeend, T afeleend, 
Kuifeend, Toppereend, Nonnetje (Bijlage-I-soort), Grote zaagbek, Meerkoet, 
Grutto, Reuzenstern en Zwarte stern. Tevens broeden hier de Bijlage-I -soorten 
Porseleinhoen, Kemphaan en Visdief (van Roomen et al. 2000). 

Habitatrichtlijn 
De Habitatrichtlijn is in 1992 door de Europese Unie uitgebracht. Deze beoogt de 
biologische diversiteit te waarborgen, door het instandhouden van de natuurlijke en 
halfnatuurlijke leefgebieden en de wilde flora en fauna. De Habitatrichtlijn is 
gericht op de bescherming van soorten en natuurlijke habitats. Op 19 februari 2003 
heeft de Nederlandse overheid een lijst met aangemelde Habitatrichtlijngebieden 
gepubliceerd in de Staats courant. 

Het plangebied is geen Speciale Beschermingszone voor de Habitatrichtlijn. De 
'Weerribben' en 'Wieden', op ca. 25 km afstand, zijn de dichtstbijzijnde Speciale 
Beschermingszones in het kader van de Europese Habitatrichtlijn (richtlijn 
92/43/EEG, www.minlnv.nllthema/groen/natuur/natura2000). 

Ecologische hoofdstructuur 
De ecologische hoofdstructuur (EHS) is onderdeel van het rijksbeleid voor een 
netwerk van natuurgebieden door Nederland. De globale invulling van de EHS 
stamt uit 1990 en is opgenomen in het Natuurbeleidsplan. De EHS omvat 
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kerngebieden (natuurreservaten), natuurontwikkelingsgebieden en ecologische 
verbindingszones. 

Het plangebied behoort niet tot de ecologische hoofdstructuur. Direct ten westen 
van het gebied loopt de provinciale verbindingszones (PEHS), in de vorm van de 
IJsselmeerkust. Direct noordelijk van het plangebied ligt een te ontwikkelen terrein 
in de PEHS, die loopt vanaf de Friese hoek tot aan het plangebied. Deze PEHS 
omvat ook de Rotterdamse hoek, op ongeveer 300 m van het plangebied. Het 
plangebied zelf heeft geen status als natuurgebied (Provincie Flevoland 1999). 

4. Soortbescherming 

Aigemeen 
Naast de gebiedsbescherming is de soortbescherming van belang, voorheen 
geregeld in de Vogelwet, Jachtwet en Natuurbeschermingswet en vanaf 1 april 
2002 in de Flora- en faunawet. De bescherming van soorten die uitgaat van de 
Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is volle dig geimplementeerd in de Flora- en 
faunawet. Op grond van de Flora- en faunawet geld en algemene verboden voor het 
verwijderen van groeiplaatsen van beschermde plantensoorten en het beschadigen 
of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde 
diersoorten. Activiteiten als de nieuwbouw van het varkensbedrijf vormen een 
bedreiging voor beschermde soorten. Hiervoor kan een ontheffing nodig zijn. Voor 
een overzicht van de wetgeving wordt verwezen naar bijlage 1. 

Om een eerste indruk te krijgen van de aanwezige beschermde planten en dieren 
die voor de verschillende Nederlandse wetten en Europese regels van belang zijn is 
het Natuurloket geraadpleegd (www.natllurloket.nD.Deinformatie is weergegeven 
op kilometerhokniveau1

• Deze gegevens zijn afkomstig van de Particuliere 
Cegevensleverende Organisaties (PCO's), die zijn verenigd in de Vereniging 
Onderzoek Flora & Fauna (VOFF). Tabel 1 laat zien, dat in (de omgeving van) 
het onderzoeksgebied in het kader van de Flora- en faunawet twee beschermde 
zoogdiersoorten en twee beschermde plantensoorten bekend zijn. Kritische 
dagvlinders en libellen zijn volgens de informatie van N atuurloket niet in de 
betrokken kilometerhokken aangetroffen. Vit de informatie van het Natuurloket 
blijkt echter eveneens, dat het onderz6eksgebied en omgeving door de PCO's niet 
volledig zijn onderzocht op het voorkomen van flora en fauna. 

1 Kilometerhokken: De kaart van Nederland is door de Topografische Dienst verdeeld in blokken van 1 
bij 1 km. de zogenaamde kilometerhokken. De plaatsaanduiding van een kilometerhok bestaat uit de 
coiirdinaten van de x-as en de y-as die elkaar in de linker onderhoek van het hok snijden. 
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Tahell. 
Overzicht van 'prioritaire' soorten van plant- en diergroepen binnen het kilometerhok 
waarin het onderzoeksgebied ligt (136-531). Het kilometerhok is vol gens het 
Natuurloket niet op korstmossen, paddestoelen, broedvogels, wintervogels, reptielen, 
amjibieen, vissen, nachtvlinders, sprinkhanen en overige ongewervelden onderzocht. FF 
= Flora- en faunawet, HIV= Habitatrichtlijnl Vogelrichtlijn, RL = Rode Lijsten 
(w'ru'U.!. 7latu lirloket. n/). 

Soortgroep 
Vaatplanten 
Mossen 
Zoogdieren 

FF 

4 

HN RL 

4 

Volledigheid 
goed onderzocht 

slecht onderzocht 
matig onderzocht 

Aangezien met de schaal van het kilometerhok een groter gebied wordt beschouwd 
dan aIleen het onderzoeksgebied, betekent deze tabel niet automatisch dat de 
kritische soorten ook in het - qua oppervlakte kleinere - onderzoeksgebied 
voorkomen. Gezien de onvoIledige gegevens die voorhanden zijn van het 
onderzoeksgebied en de naaste omgeving, kan ook niet worden uitgesloten dat er 
meer beschermde dier- en plantensoorten voorkomen dan bekend is bij de PGO's. 
In dit rapport wordt ingegaan op alle wettelijke in de Flora- en faunawet 
beschermde soorten, waarbij wordt ingezoomd op het onderzoeksgebied. 

Bronnen ecclcgische gegevens 
Behalve via het Natuurloket kan in een aantal atlassen en andere standaardwerken 
op SxS kilometerhokniveau worden nagegaan welke bijzondere en beschermde 
planten- en diersoorten er in de ruime omgeving van het betreffende 
onderzoeksgebied voorkomen. Deze standaardwerken bevatten gegevens van 
vleermuizen en overige zoogdieren (Broekhuizen et a-l. 1992, Limpens et al. 1997, 
www.vzz.nl). broedvogels (Bijlsma et al. 2001, SOVON Broedvogelonderzoek 
Nederland 2002), amflbieen en reptielen (Bergmans & Zuiderwijk 1986, RA VON 
2003, 'Nww.favon.nl), vissen (de Nie 1996, w\,{w.wvon.nl), dagvlillciers (Tax 1989), 
libeIlen (N ederlandse Vereniging voor Libellenstudie 2002) en planten (Weeda et 
al. 2000, 2002). Uiteraard moet bij deze glob ale informatie rekening gehouden 
worden met de aard en ligging van het plangebied. 

Daarnaast is een veldbezoek gebracht in december 2003. Daarbij is gelet op 
specifieke habitatkenmerken (in verband met de mogelijke gesehiktheid voor 
kritische diersoorten). Tevens is gezocht naar (sporen van) beschermde diers- en 
plantensoorten. 

Vegetatie en plantensoorten 
Het plangebied bestaat in de huidige situatie voornamelijk uit smalle singels van 
Zwarte els, Beuk en Gewone es. De sloten die het perceel omgrenzen worden op 
regelmatige basis (jaarlijks of tweejaarlijks) geschoond, waardoor er weinig 
plantengroei in de sloten mogelijk is. Zeer plaatselijk groeien Liesgras en Gewoon 
sterrenkroos. In het plangebied zelf zijn geen beschermde plantensoorten 
aangetroffen. De potentieel in het gebied voorkomende Zwanebloem (een 
beschermde soort) is tijdens het ve1dbezoek en ook in het verleden niet 
aangetroffen. 
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Libellen 
Libe11en hebben water no dig om zich voart te planten: volwassen libe11en zetten 
hun eieren af op waterplanten, waarna de libe11enlarven meerdere jaren in het water 
verblijven. In de zomerperiode (moment afhankelijk van de soort) maken de larven 
de ontwikkeling door naar volwassen libel, en kruipen ze (letterlijk) uit de huid van 
de larve om de laatste fase van hun leven boven water door te brengen. V ooral 
waterrijke gebieden met schoon en helder water kenmerken zich door een rijke 
libellenfauna (Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie 2002). 

In het verleden zijn in (de omgeving van) het plangebied geen bijzondere soorten, 
aangetroffen. Alleen van algemene soorten als het Lantaarntje is het voorkomen in 
de ruime omgeving van het plangebied vastgesteld (N ederlandse Vereniging voor 
Libe11enstudie 2002). 

Dagvlinders 
Dagvlinders zijn niet zoals lib ellen afhankelijk van water. Wat wel van belang is, is 
de aanwezigheid van 'waardplanten', de voedselplanten van de rupsen. De rupsen 
van veel vlindersoorten zijn kieskeurig en gespecialiseerd op een of enkele 
waardplanten. De volwassen vlinders hebben bloeiende planten met veel nectar 

. nodig om van te leven, en zijn daarbij minder selectief dan de rupsen. Vlinders 
worden vooral aangetrokken door bloemrijke ruigten met soorten als Harig 
wilgenroosje, Gewone kattenstaart, Gewone wederik en Koninginnekruid (Tax 
1989, Bink 1992). 

In het plangebied en omgeving zijn in het verleden alleen (zeer) algemene, niet 
beschermde vlindersoorten aangetroffen waaronder Groot koolwitje, Klein 
koolwitje, Icarusblauwtje, Boomblauwtje, Atalanta, Distelvlinder, Kleine vos, 
Dagpauwoog, Argusvlinder en Hooibeestje (Tax 1989). 

Vissen 
In het verleden is een aantal algemene en minder algemene, niet beschermde 
vissoorten als Karper, Brasem, Paling (gevoelige Rode-Lijstsoort), Winde, 
Blankvoorn, Spiering, Driedoornige stekelbaars, Pos, Baars, Snoekbaars en Bot in 
de wateren in en rond het plangebied gevangen - vooral in het IJsselmeer. 
Daarnaast zijn twee door Bijlage II van de Habitatrichtlijn en door de Flora- en 
faunawet beschermde vissoorten aangetroffen: de Rivierdonderpad en de kwetsbare 
Rode-Lijstsoort Rivierprik (de Nie 1996, RA VON 2003, www.ravon.nl). 

Op het moment van het veldbezoek stond weinig water in de sloten en 
vermoedelijk va11en de sloten in de zomer droog. Hierdoor vormen de sloten van 
het plangebied geen geschikte biotoop voor de meeste vissen. Mogelijk komt de 
zeer algemene en niet beschermde Tiendoornige stekelbaars in de sloten van het 
plangebied voor. 

Amfibieen 
Amfibieen - kikkers, padden en salamanders - gebruiken in de loop van het jaar 
verschillende biotopen. Voor de voortplanting zijn ze gebonden aan water - liefst 
stilstaand water zonder al te veel vis - waar ze hun eieren kunnen afzetten 
(kikkerdril). Dit gebeurt in het vroege voorjaar (Gewone pad, Bruine kikker) tot in 
de voorzomer (Groene kikker). De volwassen dieren kruipen na de voortplanting 
op het vasteland, evenals de volgroeide larven. De amfibieen trekken dan naar het 
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zomerbiotoop: drogere delen met veel dekking, zoals grazige en ruige terreinen, 
waar ze zich kunnen schuilhouden en voedsel kunnen zoeken (insecten). In het 
najaar zoeken ze hun winterbiotoop op. Groene kikkers kruipen daarbij vaker het 
land op dan terug in het water. In het water zoeken ze bescherming tegen de kou in 
de dikke modderlaag op de onderwaterbodem. Op het land kruipen ze, net als veel 
andere kikkers, padden en salamanders, in de modder, onder huizen, boomwortels 
e.d. Kleine watersalamanders worden zo geregeld in kelders gevonden of onder 
stapels dakpannen, hout e.d. (Nallert & NaUert 2001). 

Uit de literatuurgegevens blijkt dat in de naaste omgeving van het plangebied in het 
geheel geen amfibieen voorkomen (Bergmans & Zuiderwijk 1986, RA VON 2003). 
Ook gezien het biotoop is het onwaarschijnlijk dat er amfibieen in het plangebied 
voorkomen, mogelijk met uitzondering van de Bruine kikker. Door het frequent 
schonen van de sloten is water niet geschikt is als voortplantingsgebied. Door het 
gebrek aan ruige delen is het plangebied ook weinig geschikt als zomerbiotoop. 

Reptielen 
In het verleden zijn in het plangebied en omgeving geen reptielen aangetroffen 
(Bergmans & Zuiderwijk 1986, RA VON 2003). In het plangebied zijn, gezien het 
biotoop, geen reptielen te verwachten. 

Voge!s 
In het westelijke deel van de Noordoostpolder, op enkele kilometers afstand van 
het plangebied komen hoge aantallen foeragerende en rustende Kleine en Wilde 
zwanen en Toendrarietganzen voor (van Roomen et al. 2002). Het aan de 
Noordoostpolder grenzende deel van het IJsselmeer wordt gebruikt door 
overwinterende watervogels als Tafeleend, Kuifeend, Toppereend en Nonnetje. 
Het plangebied en directe omgeving zijn niet van belang voor grote groepen 
foeragerende en rustende watervogels. Kleine aantallen komen wel rondom het 
plangebied voor. Naast overv'/interende watervogels op het IJssc1mccr maken 
soorten als Kleine zwaan en Smient gebruik van de westelijke Noordoostpolder, 
door te foerageren op de vele akkers in dit gebied (van Roomen et al. 2002). 
Soorten als Wilde eend, Meerkoet en Kleine zwaan foerageren in de winter 
overdag, terwijl Kuifeend, Tafeleend en Smient voornamelijk nachtactief zijn. 

Tijdens het ve1dbezoek in december 2003 zwommen tientallen Meerkoeten en 
Wilde eenden, alsmede enkele Tafeleenden en Kuifeenden in het IJsselmeer 
(buitendijks) ter hoogte van het plangebied (tabel 2). In het plangebied 
(binnendijks) komen (gezien het biotoop) algemene broedvogels als Merel, 
Huismus, Spreeuw en Koolmees tot broeden. 

Zoogdieren 
Over zoogdieren in het plangebied zijn geen concrete inventarisatiegegevens 
voorhanden. Daarom is gebruik gemaakt van de bestaande atlasgegevens 
(Broekhuizen et al. 1992, Limpens et al. 1997) op basis van SxS-kilometerhokken, 
waarin het plangebicd zich bevindt. 

In de omgeving van het plangebied komen volgens de geraadpleegde literatuur vijf 
vleermuissoorten voor die vallen onder de Flora- en faunawet en staan vermeld op 
Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (tabel 2). Watervleermuis en Ruige 
dwergvleermuis zijn voornamelijk boombewonende vleermuizen. De 
Meervleermuis, de Laatvlieger en de Gewone dwergvleermuis hebben hun 
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kraamkolonies meestal in gebouwen (Limpens et al. 1997). Uit (de nabije 
omgeving van) het plangebied zijn geen kolonieplaatsen van vleermuizen bekend 
(Limp ens 1997). In het plangebied zijn momenteel geen geschikte verblijfplaatsen 
aanwezlg. 

Mogelijk foerageren de Gewone dwergvleermuis, de Ruige dwergvleermuis en de 
Laatvlieger rondom het plangebied. Deze soorten zoeken daarbij vaak de verlichte 
en/of de luwe gedeelten op, waar zich tegen de avond veel insecten bevinden. 
Opgaande begroeiingen in de vorm van beplanting geven 'steun' bij de 
plaatsbepaling, aangezien vleermuizen met behulp van sonar hun positie bepalen en 
hun prooi pakken (Kapteyn 1995). De Meervleermuis en de Watervleermuis jagen 
daarentegen dicht over het wateroppervlak van brede, lijnvormige elementen als 
kanalen en meren, zolang deze niet te veel verlicht zijn. Het IJsselmeer vormt een 
geschikt foerageergebied voor deze twee vleermuissoorten. 

In de (wijde) omgeving van het plangebied komen volgens de zoogdierenatlas en 
andere naslagwerken diverse andere soorten zoogdieren voor, die beschermd 
worden in het kader van de Flora- en faunawet (tabel 2). De meeste van deze 
soorten zijn min of meer cultuurvolgers, die algemeen zijn in Nederland: 
verschillende soorten muizen (Woelrat, Dwergmuis), kleine marterachtigen (Wezel 
en Bunzing), de Egel, de Mol, de Ree, Vos en de Haas. Op basis van het biotoop 
van het plangebied kan worden aangenomen dat Woelrat, Mol en Haas 
daadwerkelijk in het gebied voorkomen. Op het voormalig boerenerf zal ook de 
Egel voorkomen. Voor de Haas, de Wezel, de Bunzing en de Ree geldt, dat zij als 
passanten van het gebied gebruik maken. Van deze dieren zal dus geen vaste 
verblijfplaats op het terrein aanwezig zijn. 

Samenvatting ecologische kwaliteiten 
Uit de beschouwing van de huidige situatie en de beschikbare ecologische gegevens 
komt naar voren dat de omgeving van het plangebied een aantal beschermde 
soorten voorkomen. Het gaat hierbij om kleine zoogdieren, enkele 
vleermuissoorten en in de omgeving van het plangebied overwinterende 
watervogels. 

Het plangebied fungeert voor Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger en Gewone 
dwergvleermuis mogelijk als foerageergebied. Van deze drie vleermuissoorten zijn 
geen kolonies in het plangebied aanwezig. Het plangebied vormt in de huidige 
situatie een vaste verblijfplaats voor Woelrat, Mol en Egel. 

Buitendijks (IJ sselmeer) komen in de omgeving van het plangebied Meerkoet, 
Aalscholver, Smient, Tafeleend, Kuifeend en Fuut voor, soorten waarvoor SBZ 
'IJ sselmeer' is aangewezen als beschermd gebied. Tevens is het plangebied zelf 
(binnendijks) in potentie geschikt als broedgebied voor enkele algemene 
broedvogels (Merel, Spreeuw, Huismus, Koolmees). 
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Tabel2. Overzicht van de beschermde planten- en diersoorten die in het plangebied en in 
de wijde omgeving voorkomen, met hun status volgens de natuurwetgeving en Rode 
Lijsten. Wettelijke bescherming: FF = Flora- en faunawet; RL = Rode Lijst: ge = 

gevoelig, kw = kwetsbaar, be = bedreigd, eb = ernstig bedreigd; overige bescherming: V-I 
= Vogelrichtlijn Bijlage I, H-IIIH-IV == Habitatrichtlijn Bijlage II dan wei IV. 
Voorkomen: + = aanwezig, i = incidenteel of zwervend aanwezig, - = ajwezig, (+) = 

mogelijk aanwezig, (i) = mogelijk in cidenteel of zwervend aanwezig,f = foeragerend. 

Soort Wettelijke Voorkomen Voorkomen 
bescherming Omgeving ~Iangebied 

Broedvoge/s 
Aigemene inheemse broedvogels FF + + 

Winter- en trekvoge/s 
Meerkoet 1 FF + 
Kleine zwaan1 FF + 
Taleleend 1 FF + 
Kuifeend 1 FF + 
Wilde eend FF + + 
Smient 1 FF + 

Zoogdieren 
Watervleermuis FF, H·IV + 
Ruige dwergvleermuis FF, H·IV + (I) 
Gewonc dwergvleermuis FF, H·IV + (0 
Meervleermuis FF, H·IV + 

Laatvlieger FF, H·IV + (D 
Dwergmuis2 FF + 
Woelrat2 FF + + 
Egel2 FF + + 
Mol2 FF + + 
Haas2 FF + + 
Bunzing2 FF + (i) 
Wezel2 FF + (i) 
Ree2 FF + (D 
VOS2 FF + !i) 

1 Vogelrichtlijngebied IJsselmeer is aangewezen als foerageer· en rustgebied voor deze overwinterende en trekkende 
watervogels. 

2 Geen van de in (de omgeving van) het plangebied voorkomende zoogdieren (m,u,v, vleermuizen) staat op de Rode Lijst of op 
Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, 
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5. Effecten 

Algemeen 
N aar aanleiding van het voorkomen van de in hoofdstuk vier beschreven soorten en 
de in hoofdstuk 2 beschreven plannen worden in dit hoofdstuk de te verwachten 
effecten op de ecologische kwaliteiten in bee1d gebracht. In zijn algemeenheid is bij 
de herinrichting van een gebied sprake van directe en indirecte, en van permanente 
en tijde1ijke effecten. Onder directe effecten worden effecten verstaan waarmee 
planten en dieren rechtstreeks te maken krijgen als gevolg van de realisering van de 
herinrichting. Verlies van habitat en kwaliteit zijn directe effecten en bovendien 
permanent. Indirecte effecten, zoals verstoring, werken via andere mechanismen. 
Bij verstoring spe1en de aanwezigheid van mensen, licht en ge1uid een rol. 
Verstoring tijdens de herinrichting is tijde1ijk, maar de verstoring ten gevolge van 
het toegenomen menselijke activiteit en verlichting heeft een permanent karakter. 
Naast verlies aan habitat en verstoring ten gevolge van de plannen, is in het 
onderhavige geval ook emissie van ammoniak en de effecten daarvan op de 
omgeving een aandachtspunt. 

Habitatverlies 
Habitatverlies ontstaat door de herinrichting van het plangebied. In de situatie van 
voor de beoogde varkenshouderij bedroeg de bebouwde oppervlakte ongeveer 0,15 
ha. Na inrichting zal de bebouwde en verharde oppervlakte 0,7 to 0,8 ha bedragen. 
Het habitatverlies bedraagt zo tussen de 0,55 en 0,65 ha grasland en boerenerf, die 
fysiek ongeschikt wordt voor een aantal moge1ijk aanwezige, algemene broedvoge1s, 
insecten en zoogdieren om zich voort te planten of te foerageren. Voor vleermuizen 
die het gebied moge1ijk gebruiken om te foerageren zal nagenoeg geen potentie1e 
foerageerruimte verdwijnen. De betrokken soorten zijn min of meer cultuurvolgers, 
die vaakjagen in de buurt van menselijke bebouwing (Limpens et a11997, Kapteyn 
1995). Ook het foerageergebied van de betreffende watervoge1s (te weten 
Meerkoet, Wilde eend en Smient) wordt niet wezenlijk kleiner. Ditze1fde geldt 
voor in de op het IJsselmeer overwinterende voge1s. 

Versnippering 
Versnippering van leefgebieden is in Nederland voor weinig mobie1e flora en fauna 
een van de grootste bedreigingen. Populaties kunnen getsoleerd raken waardoor ze 
genetisch verarmen en de kans op uitsterven toeneemt. Uitzwermende dieren 
hebben daarnaast minder kans in geschikt habitat terecht te komen, waardoor de 
kans op uitwisseling en (her)kolonisatie gering is. Een van de manieren om de 
effecten van de sterke versnippering in ons land te verzachten is de aanleg van 
verbindingszones. De nieuwbouw van de varkenshouderij zal geen extra 
versnippering veroorzaken, aangezien de varkenshouderij wordt gerealiseerd op een 
perceel waarop ook voorheen een agrarisch bedrijf was gevestigd. De 
landschappe1ijke situatie zal voor plant- en diersoorten niet wezenlijk veranderen. 
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Verstoring 
De bouwactiviteiten zorgen voor een tijdelijke verstoring van de directe omgeving. 
Er broeden geen kritische vogelsoorten in het plangebied, waardoor verstoring van 
deze kwetsbare groep geen rol speelt. Permanente verstoring docJr menselijke 
activiteiten (geluid) is tevens beperkt tot het planperceel. Omdat het planperceel 
voorheen eveneens een agrarisch gebruik kende, is geen sprake van een duidelijke 
toename van verstoring ten gevolge van de varkenshouderij. 

Verlichting De geschiktheid van de omgeving van het plangebied als 
overwinteringsgebied voor watervogels is mede afhankelijk van de verlichting. Op 
de in de omgeving liggende akkers rustende en's nachts foeragerende (water)vogels 
kunnen negatieve gevolgen ondervinden van verlichting (de Molenaar et al. 1997a,b 
2000). Tevens kan verlichting een nadelig gevolg hebben op het functioneren van 
de provinciale ecologische hoofdstructuur (PEHS) welke zich op ca. 300 m van het 
plangebied bevindt. Uitstraling van licht kan een belemmerende factor zijn voor 
dieren om van de verbindingszone gebruik te maken. Het kwantitatieve effect van 
verlichting op de dichtheid van broedvogels en op de kwaliteit van de PEHS hangt 
samen met de hoeveelheid verlichting, de plaats van de lantaarns en de lichtsterkte. 
De mate van verstoring op de PEHS hangt af van de mate van verlichting en de 
hoeveelheid licht die doordringt in de PEHS. 
Verstnring Ten gevolge van de nieuvlbouVl van de varkcnshouderij kan iiiogelijI<.. 
een zekere mate van verstoring (geluid en licht) optreden. Deze verstoring is vooral 
van belang voor de foeragerende en rustende watervogels die in het voor- en najaar 
en de winter van SBZ IJsselmeer gebruik maken (aan de andere kant van de dijk). 
De hoge zeedijk Jie zich tussen de varkenshouderij en de SBZ 'IJsselmeer' bevind, 
heeft een geluid- en lichtwerende werking. Het effect van de varkenshouderij op de 
beschermde watervogels van SBZ IJsselmeer zal derhalve marginaal zijn, vanwege 
de genoemde licht- een geluid werende hoge zeedijk. 

Ammoniakemissies 
Ten gevolge van de normale bedrijfsvoering van de varkenshouderij, zal een 
ammoniakemissie optreden. Op basis van het aantal in de varkenshouderij 
aanwezige dieren wordt de ammoniakuitstoot geschat op ongeveer 16774 kg per 
jaar (Beschikking No. 96-056 van de gemeente Noordoostpolder). Hiervan zal 8 % 
binnen een straal van 100m vanaf de varkenshouderij neerslaan, ca. 20 % komt 
binnen een straal van 1 km vanaf de varkenshouderij neer (Stichting Waterpakt en 
Stichting N atuur en Milieu 2000). Ammoniak kan een verzurende en eutrofierende 
werking hebben op voedselarme en slecht gebufferde bodems. De invloed van de 
door de varkenshouderij geemiteerde ammoniak op de omgeving zal in deze 
situatie naar onze inschatting gering zijn. De ruime omgeving van het plangebied, 
alsmede de SBZ IJsse1meer en de PEHS in de omgeving van het plangebied, 
bevinden zich op bodems van jonge zeeklei. Deze zijn doorgaans kalkhoudend, 
waardoor ze niet gevoelig zijn voor verzuring, en zeer voedselrijk. De invloed van 
de ammoniakuitstoot van de varkenshouderij zal daarom verwaarloosbaar zijn, en er 
zullen geen negatievc effecten op de nabijgelegen SBZ IJsselmeer (en op PEHS
gebieden) optreden. Het dichtstbijzijnde, voor verzuring gevoelige gebied 
(Voorsterbos) ligt op enkele kilometers van het plangebied. 
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Samenvatting 
De belangrijkste dieren die (tijdelijke dan wel permanente) effecten kunnen 
ondervinden van de nieuw te bouwen varkenshouderij zijn algemene broedvogels 
en enkele algemene zoogdieren. De te verwachten ammoniakemissies hebben naar 
verwachting geen nadelige effecten op de nabijgelegen SBZ lJsselmeer of op de 
directe omgeving. Indien de verlichting van het terrein conform de aanbevelingen 
wordt toegepast, zal naar verwachting geen significant negatief effect optreden op 
de in het gebied voorkomende diersoorten, de soorten op waarvoor de nabijgelegen 
SBZ 'IJsselmeer' is aangewezen, of op de nabijgelegen Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur. De effecten van de geplande nieuwbouw van de varkenshouderij 
op de ecologische waarden in en rond het plangebied zijn samengevat in tabel3. 

Tabe13. 
Overzicht van de verwachtte efJecten van de nieuwbouw van de varkenshouderij te Creif 
op de ecologische waarden en de omgeving. 

Effect Nieuwbouw varkenshouderij te Creil 
Habitatverlies Verlies van ca. 0,55 - 0,65 ha ecologisch weinig waardevol gebied met mogelijk 

aanwezige. algemene soorten beschermde vogels en zoogdleren 
Versnippering Versnippering speelt geen rol, want de varkenshouderij wordt gerealiseerd op een 

perceel waarop ook voorheen een agrarisch bOOrljf was gevestlgd 
Verstoring Mogelijk lichtverstoring van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Permanente en 

tijdelijke verstoring betreffen voornamelijk (vrij) algemene broed- en wintervogels en 
zOOQdleren 

Relatie met SBZ Ten gevolge van ammoniakemissies zijn geen gevolgen Ie verwachten op de 
nabijgelegen SBZ (en omgeving); verstoring (licht, geluid) ten gevolge van de 
varkenshouderij van SBZ zal rnarginaal zijn 
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6. Beoordeling en conclusies 

De plaats waar de nieuwbouw van de varkenshouderij plaats vindt, kent in beperkte 
mate ecologische kwaliteiten, waarbij het vooral gaat om de functie als leefgebied 
voor beschermde vogels en kleine zoogdieren. Daarnaast komen in en rond het 
plangebied algemene so orten broedvoge1s en kleine zoogdieren voor. 

Uit een vergelijking met de regelgeving blijkt het volgende: 
• De nieuwbouw van de varkenshouderij veroorzaakt door verlichting en geluid 

een marginale verstoring voor de trekkende en overwinterende watervogels van 
SBZ IJsselmeer. De uitbreiding stuit echter niet op bezwaren in het kader van 
de Vogelrichtliin en de Habitatrichtliin (in de zin van Speciale 
Beschermingszones), omdat geen sprake is van significant negatieve effecten in 
het kader van deze regelgeving. 

• Voor de Flora- enfaunawet is ontheffing nodig voor een aantal soorten: 
+ Voor de in het plangebied aanwezige Bijlage-IV-soorten Gagende 

vleermuizen) treden geen significant negatieve effecten op in de zin van de 
Habitatrichtlijn (ho. 3, paragraaf 'Habitatrichtlijn)j hiervoor is geen 
ontheffing no dig. 

+ Voor de algemene so orten, zoals de aanwezige algemene zoogdieren, is 
formeel weI ontheffing nodig voor overtreding van artikel 9 - 11 bij de 
uitvoering van de plannen. Het gaat daarbij in om Woelrat, Egel en 
Mol.Deze dient aangevraagd te worden bij de Dienst LASER van het 
Ministerie van LNV te Dordrecht. De verantwoordelijkheid voor de 
aanvraag van de ontheffing berust hij de initiatiefnemer. 

• De algemene lijn die het ministerie van LNV hanteert voor vogels betekent dat 
moet worden aangevangen met de werkzaamheden die verstoring van nesten 
teweegbrengen (zoals het graven en verwijderen van begroeiing) buiten het 
broedseizoen (afhankelijk van de situatie maar meestal 15 maart - 15 juli), 
opdat de werkzaamheden geen schade berokkenen aan de reeds in het gebied 
broedende vogels en hun nesten. In de praktijk komt het er op neer dat voor 
vogels geen ontheffing verleend kan worden. 
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Tabel4. 
Overzicht van de artikelen uit de Flora- en faunawet die overtreden worden bi} de 
uitvoering van de bouwplannen. Voor aile soorten m.u.v. de vogels moet onthejjing 
worden aangevraagd in het kader van de Flora- en faunawet bi} de Dienst LASER van 
het Ministerie van LNV. De tekst van de verschillende artikelen staat onder de tabel 
vermeld. 

Soorten van de Flora- en Extra bescherming Strijdig met Strijdig met Strijdig met 
faunawet van de soorten art.9 art.10 art.11 
Broedvoge/s 
Aile vaarkamende saarten Nee Nee1 Nee1 Nee1 

Zoogdieren 
Egel, Mol, Waelrat Nee Ja Ja Ja 

1 Mits werkzaamheden plaatsvinden buiten de periade 15 maart tat 15 JUIi. 

Artikel9. 
Het is verboden dieren, behorende tot een beschcrmde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te 
vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 
ArtikellO. 
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te 
verontrusten. 
Artikell1. 
Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, 
behorendc tot een beschcrmdc inheemse dicrsoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te 
nemen of te verstoren. 

7. Aanbevelingen 

Op grond van het huidige plan en de ecologische informatie zijn enkele 
aanbevelingen te doen op het gebied van inrichting en beheer. Deze zijn: 

• Gehruiken van gedempte en naar beneden stralende verlichting Overwinterende 
en broedende vogels alsmede enkele overige diersoorten zijn gevoelig voor 
verstoring ten gevolge van licht. Lichtverstoring kan worden tegengegaan door 
weinig lampen aan te brengen of door het uitwaaierend licht te verhinderen. 
Dit kan bewerkstelligd worden door de noodzakelijke lichtpunten laag bij de 
grond te bevestigen en/of zoveel mogelijk af te schermen van de omgeving. 

• Buiten vogelbroedseizoen Volgens de Flora- en faunawet is het verboden om 
broed- of rustgebieden van vogels te verstoren. De kritieke werkzaamheden, 
zoals het bouwrijp maken van de verbouwingslocaties, mogen daarom niet in 
het broedseizoen (15 maart - 15 juli) worden uitgevoerd 

• Ammoniakemissie Het wettelijk kader inzake ammoniakemissies door een 
veehouderij, wordt gevormd door de 'Wet Ammoniak en Veehouderij'. Een 
beoordeling in het kader van deze wet valt buiten deze opdracht en is derhalve 
niet in dit rapport opgenomen. De voorgenomen plannen dienen niettemin te 
worden getoetst aan de 'Wet Ammoniak en Veehouderij'. 
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BIJLAGE 1. RELEVANTE WETGEVING EN PLANOLOGIE 

Voor de beoordeling van de 
voorgenomen ingreep zijn de Europese 
en Nederlandse wetgeving van belang. 
Van toepassing zijn de Europese 
Vogelrichtlijn (1979), Europese 
Habitatrichtlijn (1992) en Flora- en 
Faunawet (1998). Van de relevante 
wetgeving wordt hieronder een overzicht 
gegeven. Eveneens wordt een aantal 
relevante opmerkingen over de 
planologie gemaakt. 

HabitatrichtIijn 
De Habitatrichtlijn IS III 1992 door de 
Europese Unie uitgebracht. Deze beoogt 
de biologische diversiteit te waarborgen, 
door het instandhouden van de 
natuurlijke en halfnatuurlijke 
leefgebieden en de wilde flora en fauna. 
De Habitatrichtlijn is gericht op de 
bescherming van soorten en natuurlijke 
habitats. Op 19 februari 2003 heeft de 
Nederlandse overheid een lijst met 
aangemelde Habitatrichtlijngebieden 
gepubliceerd in de Staatscourant. Het 
plangebied en de nabije omgeving zijn 
niet aangemeld als Speciale 
Beschermingszone in het kader van de 
Europese Habitatrichtlijn (richtlijn 
92/43/1::1::U). Voor meer informatie zie 
www.minlnv.nl/llatura2000, 

De Habitatrichtlijn is ook relevant 
wanneer er plant- of diersoorten 
voorkomen die van 'communautair 
belang' zijn. Voor alle duidelijkheid: 66k 
wanneer die dier- en/of plantensoorten 
voorkomen buiten de aangemelde 
Speciale Beschermingszones. De 
bedoelde soorten zijn vermeld in Bijlage 
IV van de Habitatrichtlijn (zie ook artikel 
12 lid 1 ad b en d). Voor so orten die 
genoemd zijn in Bijlage IV is ten allen 
tijde strikte bescherming geboden. In 
artikel 12 van de richtlijn staat, dat het 
verboden is de Bijlage-IV -soorten 
opzettelijk te verstoren, vooral tijdens de 
voortplantingsperiode, de overwintering 
en de trek. Tevens is het verboden de 
voortplantings- of rustplaats te 
beschadigen of te vemielen. In aIle 
gevallen waarin een project of plan 
significante effecten kan hebben op de 
betrokken soorten is een 'passende 
beoordeling' nodig. 

Vogelrichtlijn 
De Europese Vogelrichtlijn (richtlijn 
79/409/EG) stamt uit 1979. De Europese 
Unie heeft deze richtlijn ingesteld ter 
behoud van de vogelstand. De 
Vogelrichtlijn is complementair aan de 
Habitatrichtlijn en heeft voor een groot 
deel dezelfde werking. Waar het vogels 
betreft is de Vogelrichtlijn van 
toepassing, terwijl voor aIle andere flora 
en fauna de Habitatrichtlijn van 
toepassing is. De Vogelrichtlijn regelt de 
bescherming, het beheer en de regulering 
van vogelsoorten. Voor bedreigde vogels 
en voor trekvogels zijn ter bescherming 
van hun leefgebied Speciale 
Beschermingszones (SPA's) ingesteld. In 
bijlage I van de Vogelrichtlijn staan de 
soorten waarvoor de speciale 
beschermingszones moeten worden 
ingesteld. Ook vum nier op deze bijlage 
voorkomende soorten (bijvoorbeeld 
trekvogels) moeten voor zover relevant 
door de Lidstaten beschermende 
maatregelen genomen worden. Oit komt 
grotendeels overeen met de nieuwe 
Flora- en faunawet. 

Flora- en faunawet 
Per 1 april 2002 is het soortcn
beschermingsonderdeel van de 
Natuurbeschermingswet (Nb-wet) oude 
stijl (hoofdstuk V, Staatsblad 1967, 572, 
laatstelijk gewijzigd Staatsblad 1994, 
135) vervallen en is de Flora- en 
faunawet (Staatsblad 1998, 402) in 
werking getreden. In de Flora- en 
faunawet heeft de overheid planten- en 
diersoorten aangewezen die beschermd 
moeten worden. AIle van nature in 
Nederland voorkomende soorten 
zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieen 
en vissen worden in deze wet als 
beschermd aangemerkt. Uitzonderingen 
hierop vormen Zwarte en Bruine rat, 
Huismuis, gedomesticeerde zoogdieren, 
gedomesticeerde vogels en een aantal 
vissoorten waarop de Visserijwet 1963 
van toepassing is. 

De bescherming houdt in dat het 
verboden is dieren, behorende tot een 
beschermde inheemse diersoort, 
opzettelijk te verontrusten. Het is tevens 
verboden nesten, holen of andere 



voortplantings- of vaste rust- of 
verblijfplaatsen van beschennde 
inheemse diersoorten te beschadigen, te 
vemielen, uit te halen, weg te nemen of 
te verstoren (artikelen 9 tot 12 van de 
Flora- en faunawet). Deze artikelen 
lui den letterlijk als voigt: 

Artikel8. 
Het is verboden planten, behorende tot een 
beschennde inheemse plantensoort, te 
plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te 
steken, te vemielen, te beschadigen, te 
ontwortelen of op enigerlei andere wijze van 
hun groeiplaats te verwijderen . 
Artikel9. 
Het is verboelen elieren, behorende tot een 
beschennele inheemse diersoort, te doelen , te 
verwonden, te vangen, te bemachtigen of met 
het oog daarop op te sporen. 
ArtikellO. 
Het is vcrboden dieren, behorende tot een 
beschennde inheemse diersoort, opzettelijk te 
verontrusten . 
Artikeill. 
Het is verboden nesten, holen of andere 
voortplantings- of vaste rust- of 
verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een 
beschermde inheemse diersoort, te 
beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te 
nemen ofte verstoren. 
Artikel12. 
Het is verboden eieren van dieren, behorende 
tot een beschcnnde inheemse diersoort, te 
zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te 
beschadigen of te vel1lielen. 

Activiteiten die een bedreiging voor deze 
soorten inhouden, zijn zonder ontheffing 
op grond van de Flora- en faunawet niet 
toegestaan. In situaties waar geen 
bevredigende oplossing bestaat, kan het 
Ministerie van LNV ontheffing verlenen 
van de verbodsbepalingen. In de 
artikelen 60 tot en met 82 (vooral de 
artikelen 67, 68 en 75) van de Flora- en 
fauna wet zijn de ontheffings
mogelijkheden nader uitgewerkt. Daarbij 
gelden de volgende bepalingen (die 
hieronder enigszins vereenvoudigd zijn 
weergegeven): 

• Artikel 75, lid 4: vrijstellingen en 
ontheffmgen worden slechts verleend 
indien geen afbreuk wordt gedaan 
aan een gunstige staat van 
instandhouding van de soort. 

19 

• Artikel 75, lid 5: voor so orten van 
Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, 
voor aile inheemse Europese 
vogelsoorten (uitgezonderd 
gedomesticeerde vogels) en voor bij 
AMvB (Algemene Maatregel van 
Bestuur) aangewezen beschennde 
inheemse en plant- en diersoorten 
wordt slechts ontheffing verleend 
wanneer er geen andere 
bevredigende oplossing bestaat: 

1. Ten behoeve van onderzoek, 
onderwijs, repopulatie en 
herintroductie; 

2. Teneinde het onder strikt 
gecontroleerde omstandigheden 
mogelijk te maken om so orten te 
vangen; 

3. Met het oog op andere, bij 
AMvB aan te wijzen belangen 
(besluit van 28 november 2000: 
besluit vrijstelling beschennde 
plant- en diersoorten; staatsblad 
2000-525), zoals: 
• het onderhouden van 

wateren, waterkanten, 
oevers en graslanden; 

• dwingende redenen van 
groot openbaar belang, met 
inbegrip van redenen van 
sociale, economische of 
milieubeschennende aard. 

Per 1 juni 2002 is artikel 75 van de 
Flora- en fauna wet gerepareerd, 
waardoor een ander beschermingsregime 
dan aileen het regime van de 
Habitatrichtlijn in artikel 75 1S 

opgenomen. Op tennijn (waarschijnlijk 
in 2004) zal aanvullend een Algemene 
Maatregel van Bestuur (AMvB) 
verschijnen waarin wordt vastgesteld 
welk regime voor welke so orten geldt. 
Totdat deze AMvB is gepubliceerd, zijn 
in beginsel de beschenningsbepalingen 
uit de Flora- en faunawet van kracht voor 
aile soorten (ook de algemene soorten) 
die genoemd worden op de bij de wet 
horende lijst. De AMvB houdt in, dat er 
waarschijnlijk verschillende categorieen 
van so orten komen, waarbij voor in elk 
geval de soorten van Bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn de zware toetsing van 
deze richtlijn geldt en waarschijnlijk de 
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zeer algemene soorten worden 
vrijgesteld van ontheffingplicht. De 
zware toetsing houdt in, dat pas 
ontheffing kan worden verkregen 
wanneer aan de volgende drie 
voorwaarden wordt voldaan: 
1. Er zijn geen andere bevredigende 

oplossingen dan weI altematieven 
mogelijk voor de voorgenomen 
plannen (dit dient serieus onderzocht 
te worden); 

2. Er is sprake van dwingende redenen 
van groot openbaar belang, met 
inbegrip van redenen van sociale of 
economische aard, en voor het 
milieu gunstige effecten, en 

3. Er wordt geen afbreuk gedaan aan 
een gunstige staat van 
instandhouding van de soort. Dit 
betekent dat compenserende en/of 
mitigerende verzachtende 
maatregelen getroffen dienen te 
worden om te voorkomen dat de in 
het geding zijnde populaties 
uitsterven of dat het beschermde 
gebied helemaal verloren gaat. 

De soortenlijsten zullen pas openbaar 
gemaakt worden door LNV wanneer de 
l~isten definitief zijn: voorlopig is dit nog 
niet aan de orde en dient voor wat betreft 
de ontheffingen de wet gevolgd te 
worden. De in voorbereiding zijnde 
AMvB geldt bovendien niet voor vogels. 
Formeel kan voor vogels geen ontheffing 
worden verleend bij infrastructurele 
werken e.d. (artikel 75, lid 5, onderdeel c 
van de Flora- en faunawet) in verb and 
met de strenge regelgeving van de 
Europese Vogelrichtlijn. V oor vogels 
wordt de vuistregel gehanteerd dat altijd 
buiten het broedseizoen moet worden 
aangevangen met de werkzaamheden, 
opdat de inrichtingsplannen geen schade 
berokkenen aan de reeds in het gebied 
broedende vogels en hun nesten. 

Rode Lijst 
Nederland he eft voor een aantal 
bedreigde en kwetsbare planten- en 
diergroepen Rode Lijsten samengesteld, 
als 'gereedschap' bij het bepalen van 
prioriteiten bij natuurbescherming2

. De 

2 vaatplanten: van der Meijden et a/. 2000 ; 
mossen: Siebel et a/. 2000; korstmossen: 
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doelstelling van de Rode Lijst is het 
bieden van een duurzame bescherming 
aan een soort en zijn leefgebied. De 
Rode Lijst bestaat uit een selectie van 
Nederlandse so orten, die vanwege het 
aantalsverloop of hun kwetsbaarheid 
speciale aandacht no dig hebben om hun 
voorkomen in ons land 'veilig te stellen. 
Hoewel de Rode Lijsten voor de meeste 
soortgroepen weI officieel door het 
Ministerie van Landbouw zijn 
vastgesteld, hebben ze geen juridische 
status. WeI zal in de Flora- en faunawet 
en in de toekomstige AMvB van die wet 
waarin nadere informatie wordt gegeven 
over de bescherming per soort (zie 
hiervoor) vrijwel zeker rekening 
gehouden worden met de status van 
soorten in Nederland; de Rode Lijsten 
zijn daarbij dan een belangrijk 
hulpmiddcl. 

Ecologische hoofdstructuur 
De ecologische hoofdstructuur (EHS) is 
onderdeel van het rijksbe1eid voor een 
netwerk van natuurgebieden door 
Nederland. De glob ale invulling van de 
EHS stamt uit 1990 en is opgenomen in 
het Natuurbeleidsplan. De ecologische 
hoofdstruGtu1Jf omvat kemgebieden 
(natuurreservaten), natuurontwikkelings
gebieden en ecologische verbindings
zone 

Aptroot et a/. 1998; vogels: Osieck & 
Hustings 1994; zoogdieren: Lina & van 
Ommering 1994; reptielen en amfibieen: 
Hom et a/. 1996; vissen: de Nie & van 
Ommering 1998; dagvlinders: van 
Ommering et a/. 1995; libellen: Wasscher 
1999. 
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1. Inleiding 

In 2004 is door A&W ecologisch onderzoek een beoordeling waarin het plan van 
de nieuwbouw van een varkenshouderij aan het Zuidermeerpad te Creil wordt 
getoetst aan de Flora- en faunawet (Schut 2004). Tijdens dit onderzoek is, conform 
de opdracht, specifiek onderzocht in hoeverre door de Flora- en faunawet en de 
daarin verwerkte Europese Habitat- en de Vogelrichtlijn beschermde dier- en 
plantensoorten voorkomen in het plangebied. Daarna is een beoordeling gemaakt 
in hoeverre de nieuwbouwplannen effecten kunnen hebben op de beschermde 
soorten, en of de pI ann en in strijd zijn met de Flora- en faunawet. 

Voor de nieuwbouw van de varkenshouderij is momenteel de MER in behandeling 
bij de provincie Fievoland. Hierbij is de vraag naar voren gekomen in hoeverre er 
zeldzame korstmossen voorkomen in de omgeving van het plangebied en in 
hoeverre de in bedrijf name van de varkenshouderij effecten zal hebben op deze 
korstmossen. Deze soortgroep is eerder niet onderzocht, omdat op de Flora- en 
faunawet geen korstmossen worden vermeid. Korstmossen kennen derhalve in 
Nederland geen wettelijke bescherming. Deze notitie vormt een aanvulling op 
eerder uitgevoerde beoordeling in het Kader van de Flora- en faunawet (Schut 
2004), in het Kader van de MER-procedure. Voor de achtergronden met 
betrekking tot de plannen, de situering van het plangebied en de resultaten van de 
beoordeling in het Kader van de Flora- en faUIl<lWel, de V ugelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn wordt verwezen naar Schut (2004). 

2. Korstmossen en luchtverontreiniging 

Hoewel een korstmos in het veld lijkt op een plantje, bestaat het in wezen uit een 
samenwerking van twee verschillende organismen: een alg en een schimmel 
(Aptroot & Van Herk 1994). Korstmossen (Iichenen) zijn in staat om onder zeer 
extreme omstandigheden te groeien. Waar hogere planten en bladmossen in staat 
zijn voedsel te onttrekken uit de bodem waar ze op groeien (het substraat), zijn 
korstmossen voor hun voedsel geheel afhankelijk van wat zij vanuit de atmosfeer 
(via depositie) kunnen bemachtigen. Deze aanpassing geeft ze het voordeel dat ze 
kunnen groeien op plaatsen waar planten en mossen, door een gebrek aan 
voedingsstoffen in het substraat, ontbreken. Ruwweg zijn korstmossen in te delen 
in drie groepen: boombewonende soorten, stenenbewonende soorten en 
bodembewonende soorten. In het ' Kader van dit onderzoek zijn de 
stenenbewonende soorten van belang, waarbij de basaltglooiingen op de 
IJsselmeerdijk een belangrijk potentieel substraat zijn. 

Door luchtverontreiniging is sinds het begin van de 20' eeuw 12,5 % van de 
korstmossoorten die in Nederland voorkwamen, verdwenen. Van de 662 soorten 
die voorheen in ons land werden aangetroffen wordt nog eens 37 % bedreigd (Roos 
& Vintges 2000, Aptroot et al. 1998). Omdat korstmossen voor hun 
voedselvoorziening afhankelijk zijn van wat wordt aangevoerd via het regenwater of 
via atmosferische depositie, zijn ze gevoelig voor luchtverontreining. Waar 
voorheen vooral de uitstoot van zwaveldioxide (afkomstig uit de verbranding van 
aardolieproducten) een probleem was voor korstmossen, is dat tegenwoordig door 
het sterk toegenomen gebruik van aardgas veel minder het geval. De door de 
intensivering van de landbouw sterk toegenomen uitstoot van ammoniak zorgt er 
tegenwoordig voor dat sommige soorten het moeilijk hebben. (Roos & Vintges 
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2000, Aptroot & Van Herk 1994). Vooral soorten die van een zuur substraat 
houden, zijn gevoelig voor ammoniak. Daarbij is niet het bemestende effect van 
ammoniak de belangrijkste factor, maar de stijging van de pH ten gevolge van 
amrnoniak. Dit kornt doordat in een korstrnossubstraat geen bacterien aanwezig 
zijn die amrnoniak ornzetten in salpeterzuur (zoals in de bodern gebeurt); 
ammoniak is imrners een base. Door de pH stijging verdwijnen bepaalde soorten, 
en wordt de plaats vaak ingenornen door andere, basenminnende soorten (Aptroot 
et al 1998). 

3. Werkwijze 

Het herkennen van korstmossen in het veld is lastig werk, waar in Nederland 
slechts weinig rnensen in gespecialiseerd zijn. In augustus 2004 is in het kader van 
dit onderzoek een veldhezoek gebracht door dr. A. Aptroot, een expert op het 
gebied van korstmossen. Tijdens het veldbezoek is de aandacht speciaal gericht op 
zeldzame soorten, zoals het Zeedarnbordje. Omdat de bodem te voedselrijk is voor 
een rijke korstmossenflora en er geen geschikte born en groeien voor de 
boombewonende soorten, is met name gezocht naar stenenbewonende soorten. 
Geschikte groeiplaatsen voor deze soorten in het plangebied en de directe 
omgeving zijn te vinden op de verharde delen van de Westermeerdijk, die direct 
ten westen van de varkenshouderij ligt. In het kader van dit onderzoek is het 
dijk1ichaam ca. 250 m zuidelijk en ca. 250 m noordelijk van de varkenshouderij 
nauwkeurig onderzocht op korstmossen. Het onderzochte dijktraject IS 

weergegeven in figuur 1. 

Figuur 1. Kaart van de omgeving van het plangebied, met het onderzochte dijktraJect 
daarop in rood aangegeven. 
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4. Resultaten 

De binnenzijde van de dijk, alsmede de bomen langs de weg zijn niet nauwkeurig 
onderzocht. Zij bevatten slechts een klein aantal van de zeer algemeen 
voorkomende korstmossen. In tabel 1 is de lijst van aangetroffen soorten 
weergegeven, waarbij het su bstraat waarop ze zijn aangetroffen is vermeld. 

Het onderzochte dijktraject is aangegeven in figuur 1. Alle in tabel 1 genoemde 
oorten komen v~~r op de IJsseimeerzijde (westzijde) van de lJsselmeerdijk ter 

hoogte van het plangebied. Het bovenstc dee} van de dijk is begroeid met gras, het 
onderste gedee1te is verhard. Van het verbarde dee1 bestaat de bovenrand wt 
graniet, het onderste gedee1te is bekleed met basaltblokken, dat doorloopt tot in het 
Water. Dit verschil in substraat is voor veel korstmossen van belang. Graniet is een 
ZUUI' substraat, basalt vormt een basische ondergrond (http://www.biodiv.nl). Dit 
heeft tot gevolg dat op beide substraatsoorten een elkaar uitsluitende korstffiosflora 
voorkomt. Naast basalt en graniet komen zeer kleine areaJen van de eveneens 
basische substraten kalksteen, baksteen en beton v~~r. Hierop groeien vaak 
dezelfde soorten als op het basalt. 



5 

Tahe11. De in het onderzoeksgebied aangetroffen korstmossen, met vermelding op de 
Rode lijst (Aptroot et al 1998); KW='kwetsbaar; BE='bedreigd'. Naast de status op de 
Rode lijst is het landelijke voorkomen vermeld: aaa = zeer algemeen, aa = algemeen, a= 
redelijk algemeen, z = vrij zeldzaam, zz = zeldzaam, zz Z= zeer zeldzaam.In de laatste 
kolom ishet substraattype waarop de so orten zijn aangetro.ffen vermeld. Van twee van de 
aangetrofJen korstmossoorten is geen Nederlandse naam voorhanden. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Landelijke Rode lijst Substraat 
voorkomen 

Bruin steenschubje Acarospora fuscata z basalt 

Grijzig dambordje Aspicilia caesiocinerea zz KW basalt 

Plat dambordje Aspicilia calcarea aa kalksteen 

Zeedambordje Aspicilia leprosescens zz BE basalt en graniet 

Dijkenlichtvlekje Bacidia viridifarinosa zz basalt 

Bleek dijkzonnetje Caloplaca britannica aaa basalt 

Gewone citroenkorst Caloplaca citrina aaa basalt 

Mandarijnkorst Caloplaca coronata aaa basalt 

Stoffige citroenkorst Caloplaca decipiens aaa basalt 

Bleek dijkzonnetje Caloplaca subpallida zzz KW graniet 

Grove geelkorst Candelariel/a vitellin a aaa basalt 

Cementkorst Oiplotomma alboatrum aa basalt 

Kastanjebruine schotelkorst Lecanora campestris aaa basalt 

Lecanora cenisia zzz graniet 

Geelgroene schotelkorst Lecanora poly/ropa aa graniet 

Gewone granietkorst Lecidea fuscoatra graniet 

Grijsgroene steenkorst Lecidel/a scabra aaa basalt 

Bruin hunnebedschildmos Neofuscelia loxodes zz KW graniet 

Rond schaduwmos Phaeophyscia orbicularis aaa basalt 

Kapjesvingermos Physcia adscendens aaa basalt 

Stoeprandvingermos Physcia caesia aaa basalt 

Heksenvingermos Physcia tenel/a aaa basalt 

Doolhofschijfje Polysporina simplex a graniet 

Steen·olievlekje Porina chlorotica aaa basalt 

Dunne blauwkorst Porpidia soredizodes aaa basalt 

Donker landkaartmos Rhizocarpon reductum basalt 

Donkerbruine schotelkorst Rinodina gennarii aaa basalt 

Roze rivier1<orst Staurothele frustulenta z basalt 

Wit sterschoteltje Trapelia placodioides aaa basalt 

Bleke waterstippelkorst Verrucaria praeterrnissa z basalt 

Verruca ria umbrinula aa basalt 

Oranje dooiermos Xanthoria calcicola aaa basalt 

Groot dooiermos Xanthoria parietina aaa basalt 

De korstmosflora van de Westermeerdijk ter hoogte van het plangebied (figuur 1) 
is met 33 soorten niet bijzonder rijk, maar landelijk gezien bovengemidde1d. De 
meeste aangetroffen soorten zijn algemeen. Een re1atief groot aantal soorten (9) is 
echter vrij ze1dzaam tot zeer ze1dzaam in Nederland. De meeste daarvan zijn sterk 
gebonden aan dijken. De Roze rivierkorst (Staurothele frustulenta) en de Bleke 
waterstippe1korst (Verrucaria praetermissa) komen ter plaatse massaal voor in de 
onderste spatzone. De overige ze1dzame soorten zijn ter plaatse slechts plaatse1ijk 
aanwezig, de Bruin hunnebedschildmos (Neofuscelia loxodes) ze1fs maar met een 
exemplaar, dat zich min of meer toevallig moet hebben gevestigd. Alle overige 
soorten zijn ook op andere dijktrajecten aangetroffen. 

Er zijn 4 soorten aangetroffen die op de Rode Lijst van Nederland staan. Een soort 
(Lecanora cenisia) is pas na het opstellen van de Rode Lijst voor het eerst in 
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Nederland gevonden, maar is ook zeer zeldzaam. Het Bleek dijkzonnetje (Caloplaca 
britannica) is sterk gebonden aan rivierdijken, en recent sterk achteruit gegaan door 
de dijkverzwaringen. Het Grijzig dambordje (Aspicilia caesiocinerea) is een soort van 
allerlei dijken, zowel langs de zee als langs rivieren. Het Zeedambordje (Aspicilia 
leprosescens) is een soort van mariene omstandigheden, die langs het verzoetende 
IJsselmeer goed stand weet te houden, in tegenstelling tot de meeste andere 
mariene relicten. 

5. Beoordeling en conclusies 

Langs de Westermeerdijk is sprake van een bijzondere en soortenrijke 
korstmossenflora. Er komen in totaal 33 soorten voor, waarvan er vier op de Rode 
lijst van bedreigde en kwetsbare korstmossen van Nederland staan (Aptroot et al. 
1998). Van deze soorten zijn er 9 zeldzaam tot zeer zeldzaam in Nederland. 

De meeste aangetroffen soorten zijn stikstofminnend. Dit geldt ook voor het 
Zeedambordje en het Grijzig dambordje, twee zeldzame soorten uit de spatzone. 
Enkele soorten zijn wellicht gevoeliger voor een hoge ammoniakuitstoot. Gezien 
de overwegend westelijke windrichting is de verwachting dat er geen belangrijke 
negatieve effecten tengevolge van de varkenshouderij zlillen optreden op de 
korstmossenflora bij de Westermeerdijk. De overheersende windrichting ter hoogte 
van het plangebied is westelijk, waardoor lucht over het IJsselmeer wordt 
aangevoerd en niet vanaf de varkenshouderij. Bovendien is een oostelijke wind 
meestal droog en richt in een dergelijke situatie weinig schade aan, omdat de 
korstmossen dan ook droog zijn (ze drogen snel uit op de kale steen) en niet 
metabolisch actief zijn. 

Meestal is de nadelige invloed van ammoniakuitstoot op korstmossen niet direct 
maar indirect van aard. Ammoniak bevordert namelijk de groei van 
sIikstofminnende plantensoorten (vooral brandnetels) in de tussenruim ten tussen 
de stenen waarmee een dijk bekleed is. Daardoor wordt de levensruimte van 
korstmossen beperkt, wat ten koste gaat van de korstmossen. Op het onderhavige 
dijktraject zijn de stenen rechthoekig en sluiten goed op elkaar aan. Er is 
nauwelijks of geen ruimte voor plantengroei zodat deze indirecte invloed van 
ammoniak op korstmossen nagenoeg ontbreekt. 

Samenvatting 
• Langs de Westermeerdijk komen 33 korstmossoorten voor, waaronder Vier 

soorten van de Rode lijst 
• N egen van de 33 soorten zijn in Nederland zeldzaam tot zeer zeldzaam 
• De meeste van de aangetroffen soorten zijn stikstofminnend 
• Gezien de overwegend westelijke windrichting heeft de vestiging van de 

varkenshouderij hoogstwaarschijnlijk geen belangrijke negatieve effecten op de 
korstmossenflora 

• Korstmossen worden niet vermeld op de Flora- en faunawet en zijn derhalve 
niet beschermd. 
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~\n'sterie 'Jan Landbouw, 

, .. ~tuur en VCled,ell<.w.Utelt 
Ag'lnt5chap LASER 

LA5f1! III!!!tiglng Dordrecllt 
Burg. de Rudtliingel 59 

Pa&t;l.dreJ: Postbus 1191 

3~OO BO Oordracht 

Tel!!!!)Cln! oBoO·l2;1;13:l.2 

F~I(: 078·639S~94 

K orpolder 
t. .V dhr. A. Struthof 
Z idennee!"pad 4 
CEll 

laser 

u brlefl,lan uwkenmerk COS kenfMrk d;lltUI'l'! 
1 maart 2004 

F 7SCl2004/17l. 

G achte heer Straathof, 

toftk.FF.2004C.171.ea 4 augIJstus 2004 
daorlciesnum mer 

0800-2233322 

bijligen 

:I. 

N ar iilZinleiding van uw ve oek van 16 meart 2004 en aangel/uld op 6 april ;c!004, geregi. 
st eerd onder aanvraagnu mer FFI7SCl2004/171, om een ontheffing ali bedoeld in artikel 
7 .vfUl ~e FLQr~" en faun~w t te krfjgen, deal ik u het volgende met!. 

H erbij ontvangt u de onth ffing die \J heeft aangevraagd, vln de verbodsbepalingen ge
n emd in de artikeLen 9, 1 III en 13 van de FLora- en faunawet, voor 1-over dit betreft het 
o zettelijk verontrusten; b schadigen, vernieLen, verstoren van holen of andere voort

ntings- of I/ute rust- of erblijfplaatsen van de mol en woelrat; het vangen, bemachtf-
n of met het DOg daarop opsporen; vervoersn en onder zlch hebban van de egel. Verder 
deze brief staat vermeld at daarvoor de redenen zi]n. 

aanvraiilg 
atlnvraag heeft betrekk ng 01' het wijzigen van een rundvlel!~bedrijf naar een fok~ en 

V esvilrkensbedrijf in de 9 meente Noord Oost PoLder. De runderen maken plaats voor de 
f kvarkens, ge5peende big en, beren en vleesvarken$. Om dit te reaLiseren vindt fir nieuw
b uw plaats veor de fok- e vleesvl!lrkens op de ptuts waar than5 de oude staLien staan. 

ntheffing wordt gellrClag van de verbodsbepiillingen genoemd in de artikelen 9, 10. 11 
13 van de FLora- en fau Zlwet, voor wat betreft exempLaren van de exemplaren van de 

verwegtngen 
t Li'ka r 

tI egel, mol en woeLril't zi n bescherrnde inheemse diersoorten als bedosld in artikel4. Lid 
onder 8, van de Flora- e faun~wet. Geen viiln de soortfi!n waar\loor ontheffing is aange

raagd behoort tot de bes hermde soorten genoemd in bljlage IV viiln de EU
labitatnc\"ltlijn. 

p grond van de artikele 
erboden om beschermd 
emac:htigan of met het 

9 10 11 en 13 van de Flora- el' faunewet 1$ het onder meer 
I J " 

inheemse diersoorten te doden, te verwonden, te vangen, te 
09 daarop op te liporen; opzettelijk te verontrusten; 



Vervolgbla d 

2 

n ten, holen of andere vo rtplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen te besc:hadigen te 
ve n1elen, uit te halen, weg e nemen of te verstoren; te vervoeren of onder zich te heb-

I 

b 
grand van artlkel 75, lid 4 van de Flor2l- en fllunawet worden ontheffingen slechts ver

nd wanneer er geen afbr uk werdt gedaan aan een gunstige staat Van instandhouding 
va de soort. 

o theffing veor artikel9 Vii de Flora- en faunawet, vaar zover dit betreft het daden en 
ve onden van dieren nodi gea~ht. Volstaan kan worden voor de unvang van de werk
za mh@den de soorten te v rjagen of indien nodig te verplaatsen (met uitzondering van 
d mol). 

van de S 0 

egal, mol en waelrat zij fn Nederland -algemeen voorkamende diersoorten. Er is voor 
soorten voldoende leefg bied in de directe omgeving aanwezig. Rond de nieuwe ge
uwen wordt erfbepliinti 9 aangebracht. Met in achtneming van de in de ontheffing 

o gelegde voorwaarden k mt de gunstige staat van instal"ldhouding niet in het gedrang. 

van de Flori:!- 'en fa-unawet volgende zorgpU"cht, ;s het nobdza
k iJk dat alLe redelijke han elingen worden verricht of nagelaten om te voorkomen dat 
n· delige gevotgen voor flo a en fallna veroorzaakt worden. 

C ndusie 
G let op het voorgaande v rleen ik u bljgaande ontheffing ex artike175 van de Flora- en 
fa nawet. Aan due onthef ing zijn voorwaarden verbonden. 

D. ontheffing en de voorw arden treft u hierbij aan. 

ien u het met deze basli sing niet eens bent kunt u hiertegen binnen 6 weken na ver-
z nding van dit schrijven b z.waar maken. Oak een andere belanghebbende kan teger .' .. 
b sluit in bezwaar komen. Het bezwaarschrift client te worden ge:tonden ilan LASER D\.. , 
d echt, afdeling bezwaarsc riften. Hl!t lIdres vindt u in de linkerkantlijn van dit schrijven. 
G ef in uw brief duideUjk an wat uw bezwaren zijn en de motiver1ng daarvan. vermeld in 
d linkerbovenhoek van h t bezwaarschrift duidelijk hit volgende: ontheffing artikeL 75 
F ra- en faunaw~t en het anvraagnummer. U wordt tevens verzocht een afsc:hrift van 
d Zi!! brief biJ het belwaar chrift te voegen. De un;tmanager van lASER zal narnens de 

in;ster van Landbouw, N tuur en Voedselkwaliteit op het bezwaarichrift beslissen. 

uw, NATUUR EN VOEDSElKWAUTEIT, 



DE INfSTER VAN LAND OUW. NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT 

Verleent hierbij aan 
Adres: 

Nag( aanleiding v () het verzoek van dhr. A. 5traathof 
Narnens Knorpolder, op 6 maart 2004 en aangevuld op 6 ~pril2oo4 

gelet op arttkel 5, lid 4 van de Flora- en faunawet 

Postc:ode en woon aats: 

Knorpolder 
Zuidermeerpad 4 
CREIL 

Voor het tijdvak va 

Van de verbodsbe 
dit betraft het op 
plantings- of vast 
woelrat (Arvicola 

.. Het gabied Waarv 
Noord Oost Polde 
ten projectplan e 
aan het Zuiderme 
d.d. 8 maart ~004. 

4 augustus 2004 tim juL; 2006 

NTHEFFINQ 

fF/75C/2004l171 

alingen genoemd in de artikelen 10, 1:1 en 13 van de Flora- en faunawet, voor zover 
tteLijk verontrustem be chadigen. vernielen, verstoren van holen of .. ndere VDort
rust- of verblijfplaat5e van de mol {Talpa europ~QJ, agel (~rinQt;eus eUfopeus) en 
rr-ertris); het vervoere en onder zit:h hebben van de egel (ErinQ~eus europeuIi). 

or"de ontlfeffir'Tg .qeldt, 's het pen::eel Zaidermeerpad 4. "ten "Westen "Vim ereil, in de 
en grenst aan het Usset eer Cop een afstand van lSO m&ter). conform het bijgesLo~ 
het rapport fEcologisch beoordeUng van de ontwikkeling van een vilrkenshouderij 
rpad te Creil, in het ka er van de Flora~ en faunawet' van Altenburg &. Wymenga B.V. 

Aan d~:m onthem 9 ;!ijn de volgend~ voor 

Algemene voorw arden 
1. Da onthe: ng wordt slechts voer d hierboven genoemde 500rten en beschreven verboden hande

lingen ver eend. 

2. De onthe 'ng geldt allean voor de itvoering van de werkl!!':aamheden, zoaLs vermeld in de project
emschrijv og voor zover In de onth ffing zelt niet anders aiimgegeven. 

3. Indien bij ihet uitvoeren van de wer zaamheden van het project andere besc:hermde 500rten dan de 
genoemd worden aangetroffen 0 ilnde~e hindehngen noodzakeLijk zijl"l, dient de onthefftnghou~ 
der onve -jld contact op te nerne met LASER vestigiog Oordrecht. 

4. Knorpol r, (hier na te noemen: d ontheffinghouder) blijft te allen tijd~ verantwoordelijk voor de 
strlkte n eving van de voorwaard n van deze ontheffing , Ook voor de uitvoering. bekostiging en 
het behe r van dez~ maatregelen lijft de ontheffinghoucier ~rima;r verantwoordelijk en Slansprake-

lijk-
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Datum Groen Label: 

29-10-1998 

Behorende bij aanvraag 

BB 95.12.031 Vi 



Secrelariaal Stichtlng Groen Label 

Groen Labelnummer: 

Toegekend op: 

Vervangt nummer: 

Geldigheid voor het systeem: 

Naam van het svsteem: 

Diercategorie: 

BB 95.12.031 VI 

29 oktabar 1998 

BB 95,12.031 Toegekend op: 17 december 1995 

Tot herroeping door het Bestuur van de Stichting Groen Label 

Mestgoat met schuine wand en mestafvoersysteem 

Gespeende biggen 

Korte omschrijving van her sralsysteem: 

~ 
Postblls 70 

2280 AS Rijswijk 
tel. 070 4144700 
fax 070 4144702 

De ammoniakuitstoot wordt beperkt door verkleining van het mestoppervlak (i!lin wand van de mestgoot geplaatst onder een hoek van 
45° tot en met 55°), verdunning van de mest (door extra watertoevoeging) en door regelmatige mestafvoer (na efloop van elke biggenop
fokronde). 

Eisen aan de uitvoering: 
1) Mestgoot 

a. de mestgoot is onder de roosters gelegen en is minimaal 50 em en maximaal100 em diep Igemeten tussan onderzijde roosters en 
bovenzijde plItvloer); 

b. de mestgaot heeft een schuine wand; 
c. de schuine wand wordt onder de voorzijde van de hokken geplaatst; 
d. de schuine wand heeft een helling die ligt in de range van 45" tot en met 550 ten opzichte van de putvloer; 
e. de schuine wand dient gemaaktte zijn van een niet mestaanhechtend materiaal zoals b.v. polyester, polyethyleen, roestvast staal, 

heton voorzien van coating of geglazuurde tegels. 
2) Watervulsysteem 

a. voor het vullen van de mestgoten met water wordt gebruik gemaakt van een vlottersysteem of van een waterdoseercomputer; 
b. bij het gebruik van een vlotlersysteem dient in de wateraanvoerleiding naar elke afdeling een geijkte waterpulsmeter te worden 

gemonteerd. Vervolgens komt op deze leiding een aansluiting voor de ~ogedrukreiniger en een anap naar de mestgoot.ln de mest
goot is de aftap voorzien van een kunststof vlotter met een doorlaatcapaciteit von circa 2 ~ 3 liter per minuul Meslophopmg op de 
vi otter moet worden voorkomen Oit kan door boven de vlotter I!ell plaat. gemaakt van niet mesl aanhechtend malerias l. te monteren. 
Deze plaat moet zodanig zijn geconstruccrd dat hierop geen mest kan bliiven liggen; 

c. dp. hierlJoven beschreven uitvoenng van het vlottersysteem geldt bi) toepassing van Allin· All Out per a/deling. Indien Allin · All Out 
per afdeling niet wordt toegepasl, moe! bij de aanwezigheid van meerdere mestgoten per sIdeling, een geijkte wlllerpulsnl!!lAI in de 
watera8nvoerlciding worden gemonteerd; 

d. bij het gebruik van een waterdoseercompuler kan wordell volslaan met een centraal opgestelde geijkte waterpulsmeter. Na de 
waterpulsmeter komt de wateraanvoerleiding naar de afdelingen, Por mestgoof wordt een aftakkmg van de wat.eraarwoerleiding aan· 
gebracht. Oeze aftakking is achtereenvolgens voorzien van een door de waterdoseercomputer aangestuu rde alsluiter, een aansluitlTlg 
voor de hogedrukreiniger en een aftap naar de meSlgoot. De allap is in de rnestgoot votH7ien van eell nivll2uschakelaar of sensor; 

e. de hierboven beschreven uitvoerrng van hot systeem met een waterdoseercomputer geldl bll de aanwezigheid van een mestgoot per 
afdeling. Bij de aanweligheiu van meerdere mestgoten per of de ling en de toepassing van All in· All Out per aldeling ken worden vol· 
staan met een aansluiting veor de hogedrukreiniger per atdeling; 

f. de vlotter bij het vlottersysteem of de niveauschakelaar 01 sensor bij het svsteem met een wllterdosecrcompuler moet ziin mgesteld 
op een vloeistofniveau van minimaal 12 en maximaal15 cm. 

3) Mestafvoersysteem 
a. in de vloer van de mestgoot moet tenminste een afvoeropening worden aangebracht met een diameter van minimaal200 mm; 
b. in hel afvoersysteem van elke mestgoot moet een vloeistofdichte en mestbestendige afsluiter worden aangebrHcht. Bij gp.slol~n 

IIfsluiter moet de vloeislol in de meslgool worden vaslgchouden. De afsluiter mag OIet door de mestdruk worden geopend. 
c. de buizeJl van hel mestalvuersy~tp.em djanan vervaardigd Ie zijn van PVC en te voldoen aan KOMO, SRL 2001 (NEN 7045). De 

hulpstukken dlanen geproduceerd te ~ijn volgens NEN 7046, Buizen en hulpstukken dienen tevens te voldoen aan sterkteklasse 41; 
de rubbersil ringen v~~ r het koppelen van de buizen en de hulpstukken dienen van het type SBR te ziin en te voldoen aan BRL 2013 
··Rubberringen en flenspakkingen voor verbindlngen in drinkwater en arvalwaterleidingen". Aile verbindingen voor het koppelen van 
buile!) en hulpslukken dienen met manchettcT1 te gebcuren. Controle op vloeistofdichtheid dient te gebeuren voor het betonstorten 
d.m.v. hel vullen van de mnstafvoerleiding met water. 

Eisen aan het gebruik: 
1) Na afloop van elke biggenopfokronde, maar voor het schoonmaken van de aldeling, moet de mest uit de mestgoot worden afgelaton 

door de centrale aisluiter te openen. Het aflaten van meSI na het vullen van de yool mel water en voor het einde van de biggen-
opfokronde is niet toegestaan. . 

2) Na afvoer VHn de lTIest dient de mestgoot te worden gevuld met water. Het vloeistofniveau dient minimaal12 en maximaal15 cm te 
bedragen. De hoeveelheid water die hiermee overeenkomt is afhankelijk van de maatvoerin£ van het mestkanaal met de mestgoot. 
Het water bestaa! uit opgevangen re inigingswater, eventueel aangevuld met schoon water. 

3) Ten behoeve van do contrale van de watervulling en hel allaten van de mest moeten de volgende gegevens worden geregistreerd: 
a. de opleg· en aflcvordata van de gespeende blggen per afdeling; 
h. het tijdstip van allaten van de mest; 
c. het totaal waterverbruik inclusief reinigingsvvater. 
Van deze gegevens moet een overzicht van de laatste 7 a 8 weken op het bcdrijf aanwczlg ziJn. Een logboek vormt een hulpmiddel voor 
het registreren van deze gegevens. 

Nadere bijzonderheden: 
1) Mel heliulp van de onder eisen aan het gebruik geregistreerde gegevens is een voldoende watervulling en hel voldoende vaak aflaten 

van de mest te conlroleren. 
2) lijdens een bedrijfscontrole kan de werking va n het Volilulomill lsch vullcn van de mestkelder met water worden gatest. 
3) Het svsteem mag ook toegepasl worden vaol grot e yruHpen geslleende biggen (groepsgrootte <: 30 biggen). 
41 De beslissing van het Bcstuur IS genomen Op basis van: 

8 . doorde aanvrager overlegde meetgegevens welke eeTJ gerneten emissle aangeven van 0,13 k~ NH3 per dierplaats per jaar bij 
huisvesttng met maxlmaal 0,3.5 m2 1eefruimte per dierplaats; 

b. d.oor de Werkgroep emissiefactoren uit de voornoerr.dc mCCIgogevens, door berekening, herleide emlssie van 0,16 kg NH3 per 
dierplaals per jaar hii hltlsvesuny mel maer dan 0.35 m2 1eefruimte per dierpla also 

Tckrmingen: 
Zie ommezijde voor een schematisch overzicht en een dwarsdoorsnede van de stal. 

Aangevraagd door: 
Sondag Voeders b.v. te Erp, tel. 0413214234. 
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Secretariaat Stlchting Groen Label 

Groen Labelnummer: 

Toegekend op: 

Vervangt nummer: 

SS 97.07.056 V2 

29 oktobar 1998 

BB 97.07 .056 V1 Toegekend op: 11 juni 1998 ~ 
Geldigheid voor hel svs1eem: 

Naam van het svsteem: 

Diercalegorie: 

Tot herroeping door het Bestuur van de Stlchting Groen Lab el 

Mestkelders met (water- en) mestkanaal, de laatste met 
schuine putwand(en) en met metalen driekantroosters 

Vleesvarkens 

Korte omschri;ving van het sta/systeem: 

Postbus 70 
2280 AS Rijswijk 
tel. 070 4144700 
fax 070 4144702 

De ammoniakuitstoot wordt beperkt door verkleining van het mestoppervlak per dierplaats. Aan de aehterkant wordt de mest opgevangen in een breed 
mestkanaal, vaorlien van een metalen driekantrooster en schuine putwand(en). 

Eisen aan de uilvoering: 
I) Mestkanaal 

a. de breedte van het mestkanaal dient minirnaall,10 meterte zijn; 
b. het emitterend mestoppervlak mag: 

maximaal 0,18 m2 per dierplaats bedragen, of; 
meer dan 0,18 m2 per dierplaats bedragen, maar moet dan kleiner zijn dan 0,27 m2 per dierplaats; 

c. her eminerend oppervlak van het mestkanaal moet worden beveiligd door een overloap; 
d. het mestkanaal dient voorzien te zijn van een metalen driekamrooster; 
e. het roosteroppervlak boven het mestkanaal moet gelijk zijn aan of groter zijn dan het roosteroppervlak boven het waterkanaal; 
f. het mestkanaal mag niet in verbinding staan met het waterkanaal of andere kana len Ibijvoorbeeld met het kanaal onder de dichte bolle vloer of 

onder de schuine wand): 
g. de schuine wand dient gemaakt te zijn van niet mest aanhechtend materiaal (bijvoarbeeld palyerhyleen/polvpropyleen, roesNast staal of materiaal 

voorzjen van een coating); 
h. de wand tegen de bolle vloer dient uitgevoerd te worden onder een helling die ligt in de range van 45° tot en met 90° ten opzichte van de pUNloer; 

de schuine wand tegen de achTermulir is niet vereist, indien wei toegepast dient de wand een helling van minimaal60° ten opzichte van de 
puMoer te hebben; 

j. de montage van een schuine wand dien! vloeistofdicht te gebeuren; 
k. ook is het mogelijk om een goat toe te passen. 

2) Hokuitvoering en roostervloer 
a. er zijn twee soorten hokuiNoeringen mogelijk: 

het hok wordt uitgevoerd mot gedeelteiijk rooster, waarbij hel hok vooraan bestaat uit een diehte vioer. Aehterin het hok bevrndt zieh het 
mestkanaal. Het mestkanaal moet worden voorzien van schuine putwand(en) en een metal en driekantrooster; 
het hok wordt lIitgevoerd met in het midden een bolle vloer. Aan de voorkant bevindt zieh een kanaal voorlien van cen rooster. 
Het is toegestaan am dit kanaal als een zogenaamd waterkanaal uit te voeren 
Aan de aehterkant wordt de mest apgevangen in een mestkanaal, voorzien van een metalen driekantrooster. 

b. indien het voorste kanaal als een zogenaamd waterkanaal wordt uit~evoerd, dan geldt voor het voorste kanaal: 
het voorsle Icanaal mag zow'!!1 met als Lander gOlen of schuine purwand(enl worden uitgevoerd; 
het roosteroppervlak boven het waterkanaal mag nooit grater ziln dan hel roosteroppervlak hoven het megtkanaa!; 
de brcedte van het watcroppcrvlak mag niet meer bedragen dan 0,60 metor. 
Om dil te realiseren kan het waterkanaal worden uitgcvoerd met een sehuine wand tegen de bolle vloer. Deze dient uitgevoerd te worden onder 
een helling die ligt in de range van 45° tot en Illet 90° ten opziehte van de pUNloer. Oak is het mogelijk am twee schuine wanden in het 
waterkanaal te gebruiken of een goot. 
het waterkanaal mag niet in open verbinding staan met mestkanalen; 
na elke mestronde dient het waterkanaal afgelaten te worden waarna het hok gereinigd kan worden; 
na reiniging en voor aallvang van een nieuwe ronde moet het waterniveau in het waterkanaal minimaal 0,10 meter zijn. 

c. Voor beide type hokuitvoering geldt: 
het hok mag worden uitgcrust met cen brij- of droogvoerbak at met een Idwarsltrog; 
de hokafscheiding kan open of dicht worden uitgevoerd 
per dlerplaats dient een dicht vloeroppervlak van minimaal 0,3 m2 aanwezig te zijn. 

3) Mestafvoer: 
a. voor de afvaer van de mest uit het mestkanaal moet een rioleringssysteem worden aangebracht, zodat de mest frequent en restJoos uit de 

mestkanaien kan worden afgevoerd.; 
b. de doorsnede van de afvueropening di~nt l1linimaal150 mm te zijn, de afvoerbuisdiameter minimaal200 mm; 
c, verder dient de afvoer van mest zodanig te zijn gewaarborgd dat het emltterend mestoppervlak nooit grater wordt dan O,lB m2 respectievelijk 

0,27 m2 per dierplaats. Dit moet worden gcrealiseerd middels een overloop met een minimale doorlaat van'75 mm waarvan de instroomopening 
zi:htbaar in het mestkanaal is aangebracht. Voorts moet de overloop zijn vaorlien van een stankafsluiter. De overloop mag niet worden aangeslo 
ten op de hoofdleiding van her rioleringssysteem: 

d. In het afvaersyst99m van het waterkanaal moet een Icentralel afsluiter worden aangebraeht die vloeistoldicht en mestbestendig is. Bij gesloten 
afsluiter moet het water in het waterkanaal worden vastgehouden. De atslUlter mag met door de opwaartse druk van mest worden geopend; 

e. het rioleringssysteem heef! per mestkanaal een centrale afsluiter. Deze atsluiter moet vloeistofdicht afsluiten en mestbestendig zijn. Voorts mag 
een gesloten afsluiter niet door de opwaartse drlJk van mest worden geopend. 

1. de buizen van het nolerrngssys!eum dlanen vervaardigd te zijn van PVC en te valdosn aan de KDMO, BRL LOOI (NEN 10451. De hulpstukken dienen 
ge.produceerd Ie. zijn volgens NEN 7046. Builen en hulpstukken dienen tevens te voldoen aan sterkteklasse 41. De rubberen flOgen voor het koppe· 
len van de buizsn en hulpstukken dienen van het type SBR te lijn en fe valdaen aall BRl2013 "Rubberringen en flenspakkingen voor verbindingen in 
drinkwater en afvalwa'lerle dingen', Aile verbindingen voor het kOPllel~1I vall bul~en en hulpstukken dienen met manchenen te gebeuren. Controle 
op vloeistof-dlchtheid dient te gebeuren voor het betonstorten d.m.v. het vullen van de afdelingsleiding met water. 

Eisell aan het gebruik: 
No elKe ronde dienen de kanalen afgelaten te worden, waarna het hok gereimgd kan worden. Na reiniging dient het waterniveau in hel waterkanaal 
minimaal 0,10 meter te bedragen. Verder dienen de schuine wand(en) in het mestkanaal na clke ronde schoongcspotcn to worden 

Nadere bijzolldarhcdcf1: 
I) De aanvrager noemt dit stalsysteem "IC·V systeem met metalen driekantrooster" . 
21 De beslissing van het Bestuur is genomen op basis van: 

a. door de aanvrager overlegde meetgegevens welke een gemeten emissie aangeven van 1,0 kg NH3 per dierplaats per jaar bij een emitterend 
oppervlak van het mestkana al van maxlmaal 0, 18 m~ por dierplaats; 

b. dool' de Werkgroep emissietactoren uit meetgegevens, door berekening, herleide emissie van 1,4 kg NH3 per dlerplaats per jaar bij meer dan 
0,18 m' maar kleiner dan 0,27 m2 eminerenrf oppervlak VHn het mestkanaal pel dierplaats. 

Tc/ccningcn: 
Zie ommezijde voor een schematisch overzieht van de stal met detailtekeningen VBn mogelijke uitvoe-ringsvormen van de mestafvoer, 

Aan!;evraaqd door: 
Inter Continental B.V. Le Helmond. tel. 0492 545505. 
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De ammoniakemissie wordt beperkt door de ventilatielucht te behandelen in een chemisch luchtwassysteem Dit systeem bestaat uit vertlcaal 
gaplaalste elementen. waarover minimaal am de 20 mmuten de aangelllllrde wasvloeistof gedurende 1 minuut gesproeid wordt. Blj passage Vdn de 
ventilatielueht door het luchtwassysteem word! de ammoniak afgevangen in de wasvloeistof, waarna de gereinigde ventilatielucht het systeer.: 
verlaat. Middels toevoeging van lwavelzuur aan de wasvloeistof, wordt continu de ammoniak omgezet in een zout. 

Eisen aan de uirvoering: 
11 Chemisch luchtwassysteem 

Een chemisch luchtvvassysteem kan de ventilatielucht va n een of meerdere afdelingen behandelen Op de situatietekening van het total~ bedr ,/: dlant 
dir dLiidelijk Ie worden aangegeven. 

21 Vcntilatielucht 
a. van elke afdeling waarvoor de lag ere emlssiewaarde van kracht is, dient aile ventilatielucht via het ehemisch luchtwassysteem de sial te verlaten; 
b. bij het gebruik van een centraal afzuigkanaal moet het doorstroomoppervlak van dit kanaal tenminste 1 em1 per m3 per uur maximale ventilatle

capaciteit bedrBgen. Voorts moeten de door het Klimaatplatform vastgeslelde normen voor maximale vp.ntilalie in acht worden genom en. 
31 Registralie instrumenten 

Ten behoeve van de wekelijkse controle (zie bijlage 2), moeten een urenteller en een geijkte waterpulsmeter worden aangebracht. De urenteller is 
nodig v~~r het registreren van de draaiuren van de clrculatlepomp. Door de watermeter word! de hoeveelheid spuiwater geregistreerd Deze 
waarden moeten continll warderl geregistreerd en niet vrlj toegankelijk worden opgeslagen, 

41 Zuuropslag 
De inhoud van de opslag moe! snel en accuraBt kunnen worden afgelezen. 

5) Atvoer spuiwater 
Het spuiwater mag niet worden afgevoerd naar een mestkelder die in open verbindlng staat met de dieren. Aanbevolen wordt om het spuiwate ~ af te 
voeren naar Ben aparte opslag waarin zich geen mest bevindt. 

Eisen aan het gebruik: 
1) Conform her monstername protocolizie bijlage 1) dient elk half jaar een monster van het waswater te worden genomen. De analyseresultaten Glenen 

binnen de aangegeven grenzen te liggen. Indien deze buiten de grenzen liggen dient de gebruikel en/of leverancier aetie te ondernemen. 
Monstername, vervoer en analyse van het waswater en de rapportage daarvan dienen door een STERIN/STERLAB gecertificeelde instelling te 
worden uitgevoerd. 

2) Door vervuiling van hetfilterpakkot z;)1 de vontilatielucht een hogere weerstand ondervinden Om deze reden dient hclluchlwassysteem minimaal elk 
jaar te worden gereinigd. 

31 Er dient een logboek te worden bilgehouden met betrekking tot enerzijds metingen. ollderhoud, analyseresultaten van het waswater en optredende 
storingen en anderzijds de wekelijkse controlewerkzaamheden (zle blJlage 2). 

4) Het chemisch luchtwassvsleem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaai 95%. 
5) Er di~nt een onderhoudseontract en een adviescontract afgesloten te zijn met de leverancier In hel onderhoudseontract moet een jaarlijkse controle 

en onderhoud van het luchtwassysteem zijn opgenomen. Voorts zijn in dit contract taken van de leverancier opgenomen_ Bijlage 2 geeft informatie 
over de standaardinhoud van het onderhoudscolilracl. Het adviescontract biedt steun bij vragen over de procesvoering van het luchtwassyste"m, 

Nadere bijzollderherlen: 
11 Bil de vergunningaanvraag dient het dimensioneringsplnfl van het luchlwassysteem. conform hettoelatingscertificaat iwaaruit onder meer de relatie 

met het aantal dieren per diercatcgoflc blijkt) en het monsternameprotocol te worden overlegd. 
2) Het monstern~meprotocol en de bedieningshandieiding dienen op een centrale pleats bij de instaliDtIe Ie worden bcwaard. 
3) Dc bcstemmlllg van het spuiwater van het chemisch luchtvvassysteem moet ouidelijk worden aangegeven. De Stichting Groen Label wijst het 

bC'Joegd ge2ag, de !uchtwasserprcducentileverancier en de vergllnnlllghouder er op dat verwijdering en afzet van het spuiwater binnen de vigerende 
regelgeving dlenen plaats Ie vinden Daarnaasl dian! de lucgtvvasserprodueent/leverancier de veehouder hier expleciet op te wijzen. 

4) De vergunningverlener kan voorschrijven een rendementsmeting van het chemisch luchtwassysteem lIit Ie voeren in de periods vall 3 lot 9 llIo8nden 
nonat het sysleelll is ge·'-nstalleerd. Om op langere termiin het ammoniakverwijderingsrcndemcnt van het chemlsch luchtwassysteem aan te tonen karl 
de vergun~mgverlener voorschrijven tot het herhalen var, de rennementsmellng. In bijlage 3 is een beschrijving opgenomen van de wijze waarop de 
rendementsmeting moet worden uitgevoerd. 

5) Chemische luchtwassystemen worden gekellmelkt door het vrijkomen van spuiwater en extra ener~ ieverb rulk door de ventilatoren. 
6) Het gehalte aan ammoniumsufaat in het spuiwater moet minimaall,2 mol/liter bedragen 
7) VIlOI de opslag van en het omgaan met zwavelzuur zijn door de arbeidsinspoctio en de Commlssle Preventle van Rampen voor gevaarlijke stofien 

flchtlljnen opgesteld (P-blad 134.4 en CPR-richtlijn 15-1) Het niet nakornell van deze richtlijnen kan ernstige ongelukken tot gevolg hebben. 
B) De aanvrager noemt dit chemisch luchtvvassysteem: "UnIQ-95". 
9) De besllssing vnn het Bestuur is genomen op basis van een door de aanvrager overlegd meetmpport. Dc emlssic bcdraagt: 

a. Gespeende biggen 
- 0,03 kg NH3 per dierplaats pe r jaar bij huisvesting met maKimaal 0,35 mZ leefrUlmle per dlerplaats; 
- 0,04 kg NH3 per dierplaats per J?ar bij hlJisvp.stillY IIIet lIIeel dan 0.35 m2 1eefruimte per dierplaats , 

b, Kraamzeugen 
0,42 kg NH] per dierplaats per jzz 

c. Guste en dragende zeugen 
- 0,21 kg NH3 per dierplaats pe, ;33r bii IIldividuele hl,isvcsting ; 
- 0,21 kg NH3 per dierplaats pe r ';; nr hij groepshui~vesting _ 

d. Dekberen 
0,28 kg NH3 pel diel plaats per i<"; 

e. Vleesvarkens 
- 0,13 kg NH3 per dierplaats pe: .3ar bij huisvesting met maxlmaal O,B m2 leefrulmte per dierplaats; 
- 0,1 8 kg NH3 per dlerplaats pel :oJr bij huisvesting met meer dan O,B m2 1eefruimte per dierplaats. 

10) De bovenvormelde bljlagen 1, 2 en :' ,~jn opgenomen In de bijlagen behorende bij ctlHlII lsr.he luchtVlassystemen 

Tehellillgell ; 

Zie ommezijdc voor een schematls: Jverzlcht van het ehemisch :uchtwassysteem en dp. integratie vall he t luchlwassysteem 111 de SIal. 

Ai'lfIgevrflflgd dorJr' 
Uni-Q-Fill InternatIOnal B V. to Moye' :el. 077 ~661200 . 
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BJJLAGEN BEHORENDE BIJ CHEMISCHE LUCHTWASSERS 
d.d. 15 juni 2000 lvervangt de bi jlagen van 4 november 1999) 

BIJLAGE 1: MONSTERNAME PROTOCOL 

Postbus 70 
2280 AB Rijswijk 
tel. 070 4144700 
fax 070 4144702 

Hel is esselltieel dat er een representatief monster van het in het luchtwassysteem aanwezige WBswater wordt genomen. Het waswater dient op de 
hieronder aangegeven parameters te worden geanalyseerd. En de analys~resultalen dienen binnen ee 1 bepaalde bandbreedte te liggen. 

Monstemame plaats: 
In de leiding van de recirculatiepomp naar de sproeiers is een aftappunt 8anwezig voor het bemonHeren van het waswater. 

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

Analyse. 
Het waswater dient in een laboratorium met STERLAB erkennmg volgens daartoe geschikte norme~ [ 9 worden onderzocht op pH, ammonium 
(NH.' ·N). en sulfaat (SO/I. Het gehalte aan ammoniumsulfaat is systeem afhBnkelijk. 

Bandbreedte van de analyses: 

component 

pH 

Onafhan!:elijke inspectie: 

resultaat 

afwijking < 0,5 pH eenheid 
afwijking > 0,5 en < 1 pH eenheid 
afwijking > 1 pH eenheid 
afwijking < 10% 
afwijking > 10% en < 20% 
afwijking > 20% 

actie gebruiker Ileverancier 

geen actie 
aandachtspunt 
reparatie/onderhoud 
geen actie 
aandachtspunt 
reparatie/onderho ud 

Degene die de monsters neemt controleert het spuidebiet en de werking van de recirculatiepomp. !~ dat kader worden de standen van de 
IIr~ntp.lIp.r ell de watermeter afgelezen en geregistreerd. Gecontroleerd moet worden of het spuiwa"erdebiet overeenkomt met de door de 
leverancler opgegeven waarde. 
Voorts moet het zuurverbruik worden va stgesteld. Dit verbruik moet voor wat betreft de orde van g' ~; Jtte overeenkomen met de geschane 
ammoniakemissie over de afgelopen periode. 
Indier, blijkl dal de gemetel1 waarden niet liggel1 binnen de aangegeven range (zie bijlage 21 moet dt veehouder samen mel de leverancier aetie 
ondernemen am de werking van het chemisch luchtwassysteem te optimaliseren. 
Ten behoeve van deze controle moeten de volgende gegevens bij het luchtwassysteem beschikbaa: lijn: 
a. staltype; 
b di~rbeleniny ovel de afgelopen perlode, sinds de vorige inspectie (opleg- en afleverdata en aar ,al dierenl: 
c. aanvullingen van de zuurvoorraad, sinds vorige inspectie (data, volume van het ZtllIr en pakbonr.£n); 
d. spulwaterdebiet loals door de leverancier is Ingesteld. 

Rapportage. 
Uitkomsten van de analyses moeten worden verzonden aan de veehouder en deleverancier Bij de: 'lpportaye rnoelellill iader yeval de volyellde 
gegevens worden vermeld: 
a. (typelnummer van de luchtwBsser; 
b. dalum Val11ll0llsternallle ; 
C, naam, adres en woonplaats van de inrichting waar de luchtwasser is geplaatst; 
d, meterstanden van de urenteller en de spuiwater debietmeter; 
e. zuurverbruik; 
f. evenluel~ oplTlerklllgen. 
Het inspectie laboratorium beoordeelt de uitslagen van de waswatermonSl8rs en meterstanden orr, 'i~st Ie slellen of de cllemisclle luchtwassel 
op goode wllze heeh gefunctlOneerd . Over deze beoordeling dient jaarlijks te worden gerapporteerc. Een beoordeling van het jaarlijkse 
technische onderhoud en het logboek maken deel uit van deze jaarlijkse rapportage. Verzending va~, het rapport moet plaatsvmden aan de 
veehouder, de level ancier en de gemeente waarin de inrichting is gelegen. 

BIJLAGE Z; STANDAARD ONDERHDUDSCONTRACT 

Het stanoaard onderhoudscontract dlent mlnlmaal de volgende elementen te bevatten: 
11 Minimaal eenmaal per jaar dient de leverancier een onderhoudsbeurt uit te voercn, 
21 Wekelijkse controle vall de veellouder op de volgende punten; 

a pH van het waswater (bijvoorbeeld met een lakmoespapier); 
b. vJaswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand urentelier, volgens voorschr ,'" van de leverancierl; 

spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter, volgens voorschrift van de leverancier); 
venlilatie (volgells voorschrift vall de leverancier); 

e luurdoseerinstaliatie (volgens voorschrih van de leverancierl; 
, luurverbruik. 
De bandbreedte van de waarnemingen en bijbehorende acties zijn In ondersta<Jnde tabel wccrgcge!cn. 

31 Incidenteel reinigen van h~tluehlwassysteem (volgens voorschrift van de leverancierl. 
4 Het mogelijk maken van controle door de veehouder ten behoeve van de leverancier 
51 In geval de veohouder verpl!cht wordt am een rendementsmetlllg uit Ie laten voeren moet in he! onderhoudscontract worden vastgelegd dal de 

leverancier voor het uitvoeren van dele meting vera ntwoordelijk is. 



Bandbroedte van de controlepunten: 

controlepunt resultaat 

sproeibeeld * goed 
5uboptimaal 
sleeht 

waswaterdebiet afwijking < 10% 
afwijking > 10% en < 20% 
afwijking > 20% 

draaiuren waswaterpomp afwijking < 5% 
afwijking > 5% 

spuiwaterdebiet ** afwijking < 10% 
afwijking > 10% 

drukval over pakket afwijking < 20% 
afwijking > 20% en < 40% 
afwijking > 40% 

goed: sproeibeeld is regelmatig en bestrijkl het gehele oppervlak 

actie gebruikerfleverancier 

geen aetie 
aandaehtspunt 
repa ratie/onderh oud 
geen aetie 
aandaehtspu nt 
reparatie/onde rhoud 
geen aetie 
verklaring vragen 
geen aetie 
reparatie/onderhoud 
geen aetie 
aandaehtspunt 
repa ratie/o nderh oud 

suboptimaal: sproeibeeld is niet regelmatig of bestrijkttot circa 80% van het oppervlak 
slecht: sproeibeeld is niet regelmatig en bestrijkt minder dan cilca 80% van het oppervlak 
Spuiwaterdebiet, ultgedrukt In liter/jaar/dierplaats, bedraagt: 
VARKENS 
- gespeende biggen, leefruimte maximaal 0,35 m< per dierplaats 9 
- gespeende biggen, leefruimte meer dan 0,35 m2 per diel plaats 11 
- kraamzeugen 125 
- guste en dragende zeugen 65 
- dekberen 85 
- vleesvarkens, leefruimte 1!l3x,maal o,B m2 per dierplaals 40 
- vleesvarkcns, leetrulmte IT,?; r dan 0,8 m< per dierplaats 65 
PLUIMVEE 
- vleeskuikens 
- vleeskuikenouderdieren 
- legkippen: voliere- en grondtlUlsvestingssystemen 
- opfokdieren van legrasser, : voliere- en grondhuisvestingssysteman 

0,7 
8,1 
4,5 
2,4 

Bovenstaande debieten zijn nerekend op basis van de eillissicfactoren die in 1999 geld en voor troditionele stDllen. 

De resultaten van de wekelijkse controle moelcn worden geregistreerd In het logboek. Afwijkingen ten opzichte van het monstername protocol of 
op andere wijze opgemerkt door ce veehouder, bijvoorbeeld in de vorm van plotseling tocnemende stankoverlast, die dUlden op drelgende 
calamiteiten, moeten direct aan de leverllncier worden gemeld. Aile afwijkingen dienen in het logboek te worden opgenomen Ook de inc ldentele 
reiniging en controlebeurt door :1e leverancier dient te worden vermeld in het logboek, met daarbij de bevindingell . Bij de verplichting tot het 
ultvoeren van een rendementsrr·eting moet de datum waarop dele meting is verricht in het logboek worden geregistreerd 

BIJLAGE 3: RENDEMENTSMETING 

De vergunllingverlener ken voorschr ijven een rendementsilleting vall hel chelTliseh luchtWHSSystcclTI uil Ie voeren. Dele bestaat uit aen 
natchemische bepaling van het am'l1oniakgehalte IfI zowel de ventilatielucht voor de wasser als de ventilalielucht na de wasser. Conform de 
voorschriften van de NER diant riit t~ gebeuren gedurende drie maal een meting van een half uur tijdsils piekbelasting van de wasser Idit betekent 
voor de veehouderij overdegl. Het vcrwijderingsrendement van ammoniak door het luchtwassysteem dient hierbij minimaal het in de vergunning Wet 
Milieub~heel aangehouden reductiepercentage te zijn. 





Dimensioneringsplan ventilatie I ventilatoren Iluchtwassers 

Kraamafdelingen. luchtafvoer via centraalafzuiginstallatie en luchtwassers: 

diersoort: Kraamzeugen 
aantal dieren: 306 stuks 

ventilatiecapaciteit per dier: 250 m3/uur 
gelijktijdigheidsfactor: 75% 

Totale ventilatiebehoefte: 

Dimensionering centraal afzuigkanaal: 
Max. snelheid in het kanaal: 2,5 m1/sec 

kanaal afmeting: 

Dimensionering ventilatoren : 
Ventilatortype: Stienen SGS - 92 

capaciteit: 22.000 m3 
aantal ventilatoren: 3 stuks 

Dimensionering wassers: 
Wasser: 

aantal wassers volgens berekening : 
30.000 m3/stuk 

2 stuks 

57.375 m3/uur 

6,4 m2 

Wachtstal + 2 kraamafdelingen. luchtafvoer via centraalafzuiginstallatie en luchtwassers: 

diersoort: dragende zeugen 
aantal dieren: 338 stuks 

ventilatiecapaciteit per dier: 
gelijktijdigheidsfactor: 

150 m3/uur 
95% 

Ventilatiebehoefte : 

diersoort: Kraamzeugen 
aantal dieren: 57 stuks 

ventilatiecapaciteit per dier: 
gelijktijdigheidsfactor: 

250 m3/uur 
75% 

Ventilatiebehoefte: 

48.165 m3/uur 

10.688 m3/uur 

Totale ventilatiebehoefte: 
Dimensionering centraal afzuigkanaal: 

Max. snelheid in het kanaal: 2,5 m1/sec 
kanaal afmeting: 

Dimensionering ventilatoren: 
Ventilatortype: Stienen SGS - 92 

capaciteit: 22.000 m3 
aantal ventilatoren: 3 stuks 

Dimensionering wassers: 
Wasser: 

aantal wassers volgens berekening : 
30 .000 m3/stuk 

2 stuks 

58.853 m3/uur 

6,5 m2 

biz 1 van 3 



Dragende zeugen, luchtafvoer via centraalafzuiginstallatie en luchtwassers: 

diersoort: dragende zeugen 
aantal dieren: 401 stuks 

ventilatiecapaciteit per dier: 150 m3/uur 
gelijktijdigheidsfactar: 95% 

Totale ventilatiebehoefte: 

Dimensionering centraal afzuigkanaal: 
Max. snelheid in het kanaal: 2,5 m1/sec 

kanaal afmeting: 

Dimensionering ventilatoren: 
Ventilatortype: Stienen SGS - 92 

capaciteit: 22.000 m3 
aantal ventilatoren: 3 stuks 

Dimensionering wassers: 
Wasser: 

aantal wassers volgens berekening: 
30.000 m3/stuk 

2 stuks 

Dragende zeugen. luchtafvoer via centraalafzuiginstallatie en luchtwassers: 

diersoort: dragende zeugen 
aantal dieren: 401 stuks 

ventilatiecapaciteit per dier: 
gelijktijdigheidsfactor: 

Dimensionering centraal afzuigkanaal: 

150 m3/uur 
95% 

Max. snelheid in het kanaal: 2,5 m1/sec 

Dimensionering ventilatoren: 

Tatale ventilatiebehoefte: 

kanaal afmeting : 

Ventilatortype: Stienen SGS - 92 
capaciteit: 22.000 m3 

aantal ventilatoren: 3 stuks 

Dimensionering wassers: 
Wasser: 

aantal wassers volgens berekening : 
30.000 m3/stuk 

2 stuks 

57.143 m3/uur 

6,3 m2 

57.143 m3/uur 

6,3 m2 

biz 2 van 3 



Dekafdeling + 2 wachtstal. luchtafvoer via luchtwassers: 

diersoort: guste + dragende zeugen 
aantal dieren: 211 stuks 

ventilatiecapaciteit per dier: 
gelijktijdigheidsfactor: 

150 m3/uur 
95% 

Ventilatiebehoefte: 

diersoort: dekberen 
aantal dieren: 

ventilatiecapaciteit per dier: 
gelijktijdigheidsfactor: 

3 stuks 
250 m3/uur 

95% 
Ventilatiebehoefte : 

30.068 m3/uur 

713 m3/uur 

Totale ventilatiebehoefte: 30.780 m3/uur 
Dimensionering ventilatoren : 

Ventilatortype: Stienen SGS - 92 
capaciteit: 22.000 m3 

aantal ventilatoren: 2 stuks 

Dimensionering wassers: 
Wasser: 

aantal wassers volgens berekening : 
30.000 m3/stuk 

1 stuks 

Algemene opmerking: 
Aile ventilatoren zijn voor de luchtwassers geplaatst, de afte voeren stallucht wordt door de 
luchtwassers gedrukt. Dit heeft een positief effect op: 

- energetisch vermogen van de ventilatoren 
- levensduur van de ventilatoren 
- geluidsbelasting 
- verdeling van de lucht over de wasser 

biz 3 van 3 
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. Milieuhygienische rarrdvoorwaarden voor verwijdering van spuiwater van luch:wassystemen in de 

veehouderij 

Bijgesioten treft U un een notitie, waarin de milieuhygienische randvoorwaarden vc::;r verwijdering van 
spuiwater bij toepassing van luchtwassytemen in de veehouderij zijn beschreven. 

Door toepassing van luchtwassystemen lean in de V'eehoudcrij de emissie van ammorjak uit de stal aa."lZienlijk 
(met 70 tot naar verwachting meer dan 90o/Ii) worden beperkt. Ook uit het oogpunt van stankhmder kart 
toepassing van luchtwassysternen een positief effect hebben. Naast deze positieve mllieueffecten heeft de 
tcchniek ook potentieel milieubelastcnde neveneffecten. waaronder het ontstaan van 5puiwater. Bijgevoegde 
notitie geeft een overzicht van de milieuhygienische randvoorwaarden die gelden bij de verwijdering van het 
spuiwater. Wanneer aan deze randvoorwaarden wordt voldaan. is er wat de spuiwate,~)roblematiek betreft geel. 
bezwaar tegen toepassing van een luchtwassysteem. 

\ 

De notitie is tot stand gekomen in overleg met de ministeries van Landbouw, Natuu!'.:Jehecr en Visserij en van 
Verkeer en Waterstaat. Tijdens de voorbereiding is cen concept-notitie verspreid. D,;arop is een reactj~ ontvangen 
van de VNG, verschillende gemeenten, het IPO, L TO-Nederland. Infomil en producenten van luchtwassystemen. 
De reacties zijn verwerkt. Voorts is rekening gehouden met het standpunt van de Technische commissie 
bodembescherming van I juli 1999, kenmerk TCB S43(1999). 

Toepassing van een luchtwassysteem moet in de milieuvergunning worden vastgelegd. 
Bij een aantal van de beschreven verwijderingsopties is aangegevcn, dat de a:mvaadbaarheid athankclijk is van 
de specifieke situa[ic. Hc[ is raadzaam om in het kader van het vooroverleg met de ·/ergunningaanvrager tc 
bezien. welke voorwaarden voor zijn specifieke situatie gelden. Mocht blijken dat wepassing van het 
luchtwassysteem in zijn situatie niet mogelijk is. dan kan de ondememer kiezen VQe: cen ander emissiearrn 
stalsysteem. 



· DWLl20000S5147 1 8 HEI 2000 2 

Blj de reeds geplaatste luchtwassystemen zal verwijdering van spuiwater niet altijd pla::,csvlnden in 
overeenstemming met de in de notitie aangegeven randvoarwaarden bij de verschillende opties. Dit spedt voora! 
voar de chemische wasser. Tot nu toe werd daarbij het mengen met dierlijke mest biru::::n de inr:chting als een 
aanvaardbare venvijderingsoptie gezien. Nadere beschouwing van deze optie heeft tor de conclusie geleid, dat het 
mengen met mest en afvoer van het mengsel buiten het bedrijf veelal zal neerkamen G? verspreiding van zwavel 
richting de bodem. Vanuit dit oogpunt moet het mengen van spuiwater met mest en afioer van het mengsel 
voortMn a.ls milieuhygienisch onwenselijk worden aangemerkt. hetgeen in de notitie :.5 verwoord. 

Bedrijven die reeds een luchtwassysteem toepassen en daatbij spuiwater met de mest :::.engen, kunnen in beginsel 
deze vervrijderingsoptie (met inachtneming van eventueel in de vergunning daaraan g.~stelde voorwaarden) wei 
continueren. Gelet op het beperkte amtal bedrijven waar het mengen met mest plaatsv:ndt zal dit naar 
verwachting niet tot milieuproblemen leiden. Het eventueel alsnog aan de vergunning verbinden van 
voorschrifteo m.h.t. de verwijdering van spuiwater is mogelijk binnen de ruimte die ar.fkel 8.23 van de Wet 
milieubeheer biedc. Voor bedrij ven. waarvoor een yergunningprocedure in verband m.:· ~ toepassing van een 
luchtwassysteem loopt, waarin uitgegaan wordt van mengen met mest. is het aan de b~;)ordeljng van het bevoegd 
gezag. in hoeverre in redelijkheid nag het stellen van voorwaarden nan het mengen me'! mest, het voorschrijven 
van cen andere verwijderingsroute voar spuiwater oft6epassing van een andere emis::.;ereducerende teclmiek kan 
worden geeist. 

Watmeer u vragen he eft met betrekking tot de notitie kunt u zich wenden tot: 
InfoMil (Infonnatiecentrum Milieuvergunningen) 
telefoon: (070) 361 05 75 
fax: (070) 363 33 33 
Postbus 30732 
2500 GS DEN HAAG 

\ 
lk hoop u met het bovcnstaande voldoende te hebben geTnformeerd_ 

-H.A.P.M. Pont 

J • 

( 

:: 
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MiIieuhygienische randvoorwaarden voor verwijdering V:1D spuiwater bij 
toepassing van luchtwassytemen in de veehouderij 

Door toepassmg van luchtwassystemen kan in de veehouderij de emissie van ::.rmnonia!.;: uit de stal 
aanzienlijk (met 70 tot naar verwachting meer dan 90%) worden beperkt. Ooj uit het oogpunt van 
stankhinder kan toepassing van luchrw-assystemen een positief effect hebben. -'hast dit positieve 
milieueffect heeft de techniek ook potentieel milieubelastende neveneffecten, "lIaaronder het ontstaan 
van spuiwater. In deze notitie worden de milieuhygienische randvoorwaardeti. "oor de verwijdering 
van spuiwater beschreven. 

In luchtwassystemen wordt ammoniak uit de stal1ucht opgenomen in een wa~ ..rloeistof Bij chemische 
luchtwassystemen wordt een zuur aan het waswater toegevoegd, waardoor de cpgeloste ammoniak 
wordt vastgelegd. Bij biologlsche luchtwassystemen wordt de wasvloeistof in ~ontact gebracht met 
bacterien, die de ammonlak ornzetten in nitriet enlofnitraat. De overmaat aan .':asvloe-istofwordt als 
spuiwater uit het systeem verwijderd. 

Bij de bioJogische wasser worden aan het waswater geen chemicalien toegev ~egd. Tijdens het proces 
komen in de wasvloeistof (water) uitsluitend staffen terecht afkomstig uit de s~allucht. In verhouding 
met de chemi~he wasser ontstaat meer spuiwater. en is het stikstofgehalte 12.g;:;r. Ter illustratie: bij 
vleesvarkens komt 0;8R O;9 m3 spuiwater per jaar per vleesvarkenplaat5 vrij, d:,.~ circa), kg/m3 aan 
stikstof bevat. 

Bij de chemische wasser ontstaat minder spuiwater, en is bij vergelijkbaar recLdement :1et 
stikstofgehalte dus hager. Naast stikstofbevat het spuiwater oak zwave] (uitg~J.nde vaP. 
stoechiometrische verhouding 1 t 14 kg zwavel per kg stikstof, in de praktijk n:,)gelijk meer). De 
zwavel is afkomstig uit zwaveIzuur, ciat aan het waswater wordt toegevoegd om ammoniak afte 
vangen. Ter illustratie: bij vleesvarkens komt per jaar per vleesvarkenplaats 1.,/) tot 80 liter spuiwater 
vrij, er komen oak vee! hogere stikstof en zwavelgehalten VDor (tot 60 kglm3 stikstof en een daarmee 
overeenkomende hoeveelheid·zwavel in de vorm van ammoniumsulfaat). 
Het is in theorie mogelijk am ook andere zuren dan zwavelzuur te gebruiken. ,')p dit moment wordt 
daar in de praktijk geen gebruik van gemaakt. 

Milieuhygienisch verantwoorde verwijdering van spuiwater 
Randvootwaarde voar de toepassing van Iuchtwassysternen is een milieuhygi·2nisch verantwoorde 
verwijdering van spuiwater. 
Wanbeer de ondernemer heeft besloten am een emissieann stalsysteern toe te )assen, r:eeft hij keuze 
uit verschillende alternatieven. Toepassing van een luchtwassysteem is een V2.Il die mogelljkheden. 
De ondememer zal bij de keuze van het systeem waannee ammoniakreductie ';iordt gerealiseerd de 
spuiwaterproblematiek vanuit zijn specifieke bedrijfssituatie moeten beoorde~en en laten meewegen 
in de beslissing. Magelijk zal daarbij overleg met het bevoegd gezag nodig z~jr.: over de voorwaarden 
die aan een bepaalde verwijderingsoptie verbonden zijn. Oak deze kwmen na::lehjk afhankelijk zijn 
van de specifieke situatie. 

Voar het verwijderen van spuiwater bestaan in themie verschillende opties. 
Voor de biologische wasser: 
• op de badem brengen van spui water 
• denitrificatie + hergebruik + het op de bodem brengen van spuiwater 
.. lozing spuiwater op riolering 
• denitrificatie + hergebruik + lozing spuiwater op riolering 
• afvoer spu\water naax: een rwzi 
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Voor de chemise be wasser: 
• afvoer van spuiwater als meststof 
• behandeling van spuiwater (op bedrijf of elders) 
• op hetbedrijfmengen met mest, waama het mengsel op de bodem word gebracht 
• op de hodem brengen van spui water 
Onderstaand worden de verschiUende opties nader beschouwd, waarbij per u?rie de randvoorwaarden 
(zowel inhoudelijk als juridisch) voor een milieuhygienisch verantwoorde vtrwijdering worden 
aangegeven. Macht de ondememer na beschouwing van de verw1jderingsopt~es tot de conclusie 
komen, dat geen daarvan in zijn specifieke geval toepasbaar is, dan is een lu~htwassysteem in zijn 
situatie: niet toepasbaar, en zal voor een ander emissiereducerend systeem gtK::lZen moeten worden. 

De verwijderingsopties nader beschouwd 

Biologiscbe wasser + op de bodem brengen van spuiwater 
Voor het brengen van onbehandeld spuiwater op de badem is een ontheffing van het Lozingenbesluit 
bodembescherming vereist (onbehandeld spuiwater kan niet a[s kunstmeststci" worden aangemerkt, 
zodat het Lozingenbesluit van toepassing is). Burgemeester en wethouders V:'...'1 de gemeente waar de 
lozing in de bodem plaatsvindt zijn bevoegd gezag. Dlt geldt zowel bij het uit..rijden over d~ eigen 
Ianderijen als bij uitrijden over landerijen van derden. 
Volgens art. 25 van het Lozingenbesluit bodernbeschenning kan de ontheffin~ worden verleend, 
indien: 
a) een aansluiting op de riolering of cen andere wijzc van afvoer van de vlotistof niet rnogelijk is, en 
b) door het op de bodem brengen wat amrnoniak, nitrieten en nitraten betreft ook op de lange tennijn 

geen gevaar voor de verontreiniging van de bodem bestaat. 
Aan het gestelde onder b) zou in theorie 1cunnen worden voldaan wanneer de roediening van srikstof 
met het spuiwater afgestemd is op de landbouwkundige behoefte . Zowel de r,oeveelheid toegediende 
stikstof als het tijdstip van toediening is daarbij relevant, en zou in de onthef5ng aandacht moeten 
krijgen. Degene die op de grand waarover spuiwater zal worden uitgereden gt wassen teelt, zou aldus 
in kader van de ontheffmgsaanvraag aan het bevoegd gezag gegevens moete!.i overleggen, waaruit kan 
worden afgeleid dat toepassing in het specifieke gcval afgestemd is op de larrdbouwkundige behoefte 
aan stikstof. Dit is te meer van be lang daar de stikstof uit deze afvalwaterstroom niet l1.1s aan,':oerpost 
in de MINAS systematiek is opgenomen, waardoor sturing op minimalisatie van srikstofverliezen 
ontbreekt. Bij de beoordeling van de door de ondememer aangedragen gegevens zou het bevoegd 
gezag er op moetcn toezien, dat de totale stikstofgift (spuiwater + dierlijke rr.est + kunstmest) op de 
gronden, waarover het spuiwater wordt uitgereden, de richt1ijnen veor stiksto:'bemesting die voor het 
betreffende gewas gelden niet te hoven gaat, en dat in de periode waarin voo:- meststoffen een 
uitri}verbod geldt ook het spuiwater niet wordt uitgereden. 
Wanneer op de betreffende gronden geen dierlijke mest en stikstof-kunstmes: zou worden gegeven, 
zou in theoric de adviesgift volledig door het op de bodem brengen van spuiwater kunnen worden 
gerealiseerd. In avenge situaties (bijvoorbeeld wanneer spuiwater als bijbemesting gedurende het 
groeiseizoen zou worden gebruikt), zou de stikstofgift als gevalg van toedien!'1g van het spuiwater 
lager moeten zijn. Wanneer de ondememer kiest voor deze optie, moet hij du~ voldoende grond ter 
beschikking hebben, en moet oak opvang van spuiwater zijn voorzien om per; ()des wanneer niet 
uitgereden wordt te overbroggen. Voorbeeld: uitgaande van 1 000 vleesvarke~s , een gift van 170 
kglhaJjaar N via spuiwater, en het gedurende 5 maanden moeten opslaan van het spuiwater (0,85 m3 
per v\eesvarken per jaar, 2 kg/m3 sCikstot), zou voor het uitrijden 10 ha grond :1odig z1jn en een 
ops[ag van circa 350 m3 . Naarmate de stikstofgift \da het spuiwater lager is, moet de ondememer 
meer grand ter beschikking hebben. De verwachting is, dat gelet daarop deze uptie nier vaak 
toc:pasbaar zal zijn. 

Biologische wasser + denitrificatie/hergebruik + het op de bodem brengen van spuiwater 
Door toepassing van een denitrificatietrap kan zowel de hoeveelheid 5puiwatc; a[s de VTachc aan 
"tik!:tr.f WMnl"n tr-nn,p .. hr:H": l,t 
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De verlaging van de hoeveelheid spuiwater en het stikstofgehalte leidt er toe, :iat bij uitrijden op het 
land de ondememer ten opzichte van een systeem zonder denitrificatietrap nU2lder grond ter 
beschikking hoeft te hebben. en dat ook met een beduidend kleinere opslag k2..~ worden volstaan. De 
beschouwing die doorlopen moet worden bij het beoordelen van de ontheffmgsaanvraag in leader van 
het Lozingenbesluit bodembescherming is wat stikstofbetreft niet wezenlijk 2::'lders dan bij een 
systeem zonder denitrificatietrap (zie hierboven). Gelet op het lagere volume ;::1 stikstofvracht zal 
ontheffmg bij deze optie naar verwachting vaak weI verleend kunnen worden. Omdat bij denitrificatie 
een koolstofbron (bijv. melasse) moet worden gebruikt. kan een restant daar-lo.n in het spuiwater 
aanwezig zijn. Rieraan dient in kader van de ontheffingsaanvraag aandacht te worden besteed. 
Door veriaging van de hoeveelheid spuiwater zou het zelfs mogelijk kunnen ~.;;f.)rden. om dit spuiwater 
niet apart uit te rijden, maar met de mest te mengen. Gelet op het feit dat via !\HNAS s:uring op 
minirnalisatie van de stikstofverliezen plaatsvindt behoeven aan het mengen I:1d mest "fan spuiwater 
van het bilogische luchtwassysteem geen voorwaarden te worden verbonden. "'iNel moet, wanneer het 
na. denitrificatielhergebruik resterende spuiwater op grond van het gehalte aa:.·, stikstofverbindingen 
een gevaarlijke afvalstaf is, het mengen nadrukkelijk in de vergunning worde:1 wegestaan. 

Eiologische wasser + afvoer van spuiwater op de riolering 
De lazing van afvalwater op de rioleting wordt gereguleerd in de vergunning op grand van de Wet 
milieubeheer of, voor zover het bedrijf onder algemene regels op grand van dt: Wet mi!ieubeheer va It, 
in die algemene regels. 
Uitgangspunt da.a.rbij is de zogenaamde "vangnetbepaling", die voortvloeit uit Europese regelgeving, 
en als voIgt luidt: 
Bedrijfsafvalwaterwordt overigens slechts in een openbaar riool gebracht, ind:en door de samen
stelling, eigenschappen ofhoeveelheid ervan: 
a) de doelmatige werlOng niet wardt belemmerd ~an cen openbaar riool, een COOT een besttlUrsorgaan 

beheerd zuiveringstechnisch werk., of de blj ecn zodanig openbaar riool of ~~iveringstechnisch 
werk behorende apparatuur. 

b) de verwerlcing niet wordt belemmerd van slib. verwijderd uit een openbaar joo1 of een door een 
bestuursorgaan beheerd zuiveringsteclmisch werle, en 

c) de nadelige gevolgen veor de kwaliteit van het oppervlaktewater zoveel mGgelijk ""orden beperkt 
Ofbinnen deze uitgangspunten lozing van spuiwater op de riolering mogelijk is, hangt af van het 
specifieke geva1. In overleg tussen de ondernemer, de gemeente en de waterkwaliteitsbeheerder zal 
moeten worden bezien, oflozing mogelijk is. en zo ja. binnen welke voorwahl"den. 
Zowe! de hoevedheid te lozen water als de hoeveelheid te lozen stikstofkan een zodanig probleem 
VOImen, dat lozing niet lean worden toegestaan. orndat deze overbelasting van net systeem tot gevolg 
zou hebben. Dit speelt va oral wanneer uit meerdere bedrijven spuiwater op heuelfde steisel wordt 

"\ 
geloosd. 
Bij lozing op de riotering is een verontreinigingsheffing op grond van de Wet -·.rerontreiniging 
oppervlaktewateren verschuldigd. 

Biologiscbe wasser + denitrificatje/hergebruik + lozing spuiwater op riole:-ing 
De verlaging van de hoeveelheid en de stikstofvracht als gevoIg van de denitrii:!catietrap vergroot de 
bns, dat bij aanwezigheid van riolering lozing daarop mogelijk is. Overleg hEsen ondernemer, 
gemeente en waterkwaliteitsbeheerder zal hierover uitsluitsel moeten geven. 

Biologische wasser (+ denitrificatie/hergebruik) + afvoer spuiwater naar !yvzi 
Wanneer lozing op de riolering niet mogelijk is in verband met afwezigheid carvan of omwille van 
de beschenning van de doelrnatige werking van de riolering, maar behandelir.g van her al dan niet 
behandelde spuiwater op een rwzi uit het oogpunt van beschenning van het opoervlaktewater en de 
rwzi niet bezwaarlijk is. kan afvoer van spuiwater naar de rwzi op een andere wijze dan via een 
riokling (tankauto) worden overwogen. > 



Chemise he wasser + afvoer spniwater als meststof 
Naast toediening van stikstof kan oak toediening van sulfuat op de bodem ( .:'.1 landbouwkundige 
redencn gewenst zijn. Gewassen hebben zwavel nodig. Om in deze behoeftt .~ ~ voorzi~n, is een 
zwaveltoevoeT noodzakelijk. Deze varieert afhankelijk van het gewas. V oor granen, a'ardappelen, gras 
en mais (90% van het grondgebruik) is een toevoer van 25.40 kg Slha noow.kelijk. Via depositie en 
toediening van dierlijke mest wordt al zwavel aangevoerd: via depositie 8-1-:- kglha, met het uitrijden 
van dierlijke mest rand 12 kglha. Wanneer een extra toevoer van zowel stik<~ofals zv<'avel 
noodzakelijk is, zou het spuiwater daarin in theorie kunnen voomen, en ald.'2 ·, als meststofkunnen 
worden aangewend. 
Het spuiwater, zoals dat op dit moment vrijkomt, voldoet niet aan de eisen cr,:·genamer, in de Lijst van 
Meststoffen (artikel 2 en 3 van het Meststoffenbesluit 1977), en kan als ge'!cig daarvm niet als 
meststofworden vervaerd ofverkocht. Van dit verbod kan, al dan niet ond!::' voorwac.rden, 
ontheffing worden verleend. Een ontheffing zal alleen worden verleend, indi:::1 de aar:vraag duidelijk 
aIle aanwezige nutrienten in ogenschouw neernt en de dosering gebaseerd is 0? het eefst limiterende 
nutrient. Zo zal va or de huidige chemise he wassers de aanwezigheid van ZO\·, t! stikst-:;[ als zwavel in 
het spuiwater in de benaming naar voren moe ten komen en moet de dosering s ebaseed zijn op zowel 
stikstof als zwavel. Wanneer de ontheffing verleend is, ka"!1 degene aan wie ~:=ze is verleend, het 
spuiwater onder de in de ontheffing gestelde voorwaarden, als meststofvenr.)::ren eru ofverhandelen. 

rln het geval van spuiwater ligt het stellen van voorwaarden aan de antheffin7 v~~r de hand, dit am te 
voorkomen dat bij toediening het rnotiefvan verwijdering van het spuiwater C\J{aarde:' weegt dan het 
motief van benutting van meststoffen. Het is echter de vraag of dergelijke vc ::rwaarden aan de 
ontheffing verbonden 1cunnen worden. B lij kens jurisprudentie kunnen, gelet \) ? het fei t dat met de 
Meststoffenwet 1947 beoagd is de koper te beschermen tegen bedrog bij de ·t. mdel in meststoffen en 
niet om het milieu te beschermen, aan de ontheffing geen veorwaarden wOrdt",1 verbonden die 
uitsluitend dientn ter bescherming van het milieu, en niet kunnen worden he::;;:id tot ;1et door de wet 
beseherrnde belang. 
Het verJenen van de ontheffing heeft gevolgen v~~r de toepasselijkheid van ::'.::t Lozingenbesluit 
bodembeschenning op het op de bodem brengen van het spuiwater (spuiwak:- is een ·f!oeistot). 
Wanneer een ontheffmg van het bepaalde in artikel 2 v~ het Meststoffenbe~~:.lit 1977 is verkregen, is 
het spuiwater te beschouwen ais meststof. Voor zover het spuiwater wordt toegepast met het oog op 
de gewasproductie, is daarop 'het Lozingenbesluit bodembeschenning niet Veri toepassing (art. 2, 
ecrste lid, onder k), en is aldus veor het op de bodem brengen van het spuiw:2.[e:r geen ontheffing 
nodig op grond van dat besluit. Macht het op de bodem brengen duidelijk m Gt een ander oogmerk 
plaatsvinden (bijv, verwijdering van afvalstot), dan is het Lozingenbesluit w,'O~ van toepassing. Van 
het op de hadem brengen met een ander oogrnerk dan de gewasproductie is ;::: ieder geval sprake, 
wanneer als gevolg van toediening van spuiwater de stlkstofgift meer bedraa£it dan de adviesgift voar 
het ~etreffende gewas, of wanneer spuiwater wordt toegediend in periodes w a::meer er uit oogpunt van 
gewasprociuctie geen behoefte is aan stikstof. 

Voorts is van belang, dat gelet op het ontbreken van de mogelijkheid om in b .der van de ontheffing 
Meststoffenwet 1947 voorscluiften rer beschenning van het milieu te stellen., :'n provinciale 
milieuverordeningen soms voarwaarden worden gesteld aan het gebruik van i.::epaalde meststoffen. 
Voor zover deze regels oak op het spuiwater van toepassing zijn, gelden dez,~ ~iteraard naast 
eventuele aan de ontheffing verbonden voorv.raarden. 

Chemische wasser + behandeJing van spuiwater 
Het spuiwater van de: chemische wasser is in theone zowei op het bedrijfals ::3 inzameling op 
verschillende manieren verder te behandelen. De betrekke!ijk constante samt:is telling . zowel wat 
l?etreft de Janwezige stoffen als de eaneentraties daarvan - is hierbij een voar,iee!. DOJr de 

behandeling kan de samenstelling zodanig wijzigen, dat nuttige toepasslng bi:: !1en ofouiten de 

landbouw mogelijk word!. Of de theoretisch bes taande technische mogelijkhcden van verdere 

behandel ing in he! licht van een specifieke bedrijfssituatie ook praktisch toep:.lsbaar z:jn is een 
afweging die de bo!trokken ondernemer moet maken. De afweging van de kos~en van behandeling 
tegen de baten die toepassing van de wasser brengt zal daarbij doorslaggevend zijn . Gdet op de tor nu 

( 



~ , · . . 
. ' I 

toe bestaande mogelijkheid om spuiwater met de mest te mengen bestond er ::! de praKrijk geen 
behoefte aan een verdere behandeling. Er zijn daarom op dit moment in de py-aktijk geen systemen 
operationeel. Wei zijn, volgens informatie van de leveranciers van luchtw~ysternen. systemen in 
ontwikkeling. 

Chemische wasser + op bedrijf mengen met mest 
Hierboven is reeds aangegeven, dat onder bepaalde voorwaarden er geen ber·/3ar is tegen de 
toediening van stikstof en sulfaat afkomstig uit het spuiwater op de bodem. D~ze toediening lean in 
theorie zowel afzonderlijk als gemengd met dieriijke mest plaatsvinden. 
Ten opzichte van het als meststof op de markt brengen van het spuiwater he(::~c het me~1gen met mest 
als nadeel dat de mogelijkheden om de meststoffen uit het spuiwater optimacL in te_zetten met het oog 
op een goede benutting door gewassen geringer worden. Immers, bij toepassi::-_g van dierlijke mest 
spelen meer overwegingen cen rol dan optima Ie benutting van stikstof en zwavel uit het spuiwater. 
Om tach een goc:de benutting te waarborgen zouden aan samenstelling en toe'"';assing van het mengsel 
eisen moeten worden gesteld. In ieder geval zal duidelijkheid moeten bestaan aver de vraag waar de 
mest zal worden aangewend, dit am te kunnen beoordeIen of toediening van sL',:faat om 
!andbouwkundige redenen gewenst is. Bij afzet van mest b:.liten het bedrijfwcr-dt dit niet als een reele 
optie gezien. Afzonderlijk afvoer van het spuiwater verdient dan de voorkeur, Slechts wanneer 
toepassing van het mengsel binnen het eigen bedrijf plaats zou vinden, ZOll rr:,engen van het spuiwater 
met mest een optic: kunnen zijn. Daarbij zou echter vast moeten staan (bijvooroeeld aa.1 de hand van 
een grondanalyse en daaraan gekoppelde richtljjnen voor zwavelbernesting) dc:t toedie".1ing van 
zwavel gedurende langere tijd am landbouwlamdige redenen gewenst is. Wa:.-l'1eer doo!' de 
ondernemer blijkens de aanvraag om een milieuvergunning uitgegaan wordt '-':n1 het op het bedrijf 
mengen met mest, zal aldus uit die aanvraag moeten blijken dat het mengsel binnen het eigen bedrijf 
wordt aangewend op gronden waar om landbouwkundige redenen toediening 'lan sulfaat gewenst is. 
Uit toetsing van de gehalten in het 5puiwater aan de grenzen van het Besluit a:mwijzing gevaarlijke 
afvalstoffen blijkt overigens, dat het spuiwater van de chemische wasser een g:evaarlijke afvalstof is 
(concentratiegrenswaarde bij droge stofgehalte van mindcr dan 0,1 gewichtsF:-ocent bedraagt 20mg/l 
aan amrnoniak en ammoniumverbindingen)_ Voor het mengen van het spuiwater met mest moet gelet 
op de "anti·meng"clausuIe in het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen coor het bevoegd gezag 
(gemeente) i~ de milieuvergunning uitdrukkelijk toestenuning worden gegeVtll. Aan de toestemming 
kurinen zo nodig voorwaarden worden verbonden met het DOg op een goede b~nutting van stikstof en 
sulfaat Deze voorwaarden lcunnen bijvoorbeeld betreffen de vcrhouding waarin het spuiwater en de 
mest worden gemengd. 

Chemiscbe wasser + op de bodem brengen van het spuiwater 
BU h~t spuiwater van de biologische wasser is als een van de opties beschoU\lvd het uiuijden van het 
spuiwater met een ontheffing van het LozingenbesIuit bodembescherming. Voor het S'puiwater van de 
chemise he wasser biedt het juridische kader deze mogelijk.~eid niet, wanneer :,et spuiwater in het 
betreffende geval als afvalstof zou worden aangemerkt. Omdat het spuiwater een gevcarlijke afvalstof 
is, staat artikel 2, tweede lid van het Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen er aan in de 
weg om vla een onthe:ffing van het Lozingenbesluit bodembeschenning het br:::ngen op de bodem toe 
te staan. 



Lamellenfilter 

DORSETB.V. 
Postbus 228 
7120 AE Aalten 
Nijverheidsweg 28 
7122 AB Aalten 
Telefoon 0543-472103 
Fax 0543-475355 
E-mail: info0)dorsetbv.nl 
Internet: www.dorsetbv.nl 



Voorwoord 

In deze brochure wil Dorset B.V. aandacht besteden aan het lameIIenfiIter. (Zie foto) 
De vent ilatoren blazen de met ammoniak verontreinigde stallucht door het lamellenfilter. 
Het lamellenfilter heeft een ammoniakemissie van 95%, dit is het hoogst haalbare. 
Dit valt onder Groen Label nummer: BB.00.02.084 

Voar verdere vragen kunt U contact met de heer ten Dolle of de heer Srinke opnemen. 

Dorset Mil ieutechniek B.V. 
Nijverheidsweg 28 
7122 AB AALTEN 

Tel. 0543 - 472103 
Fax 0543 - 475355 

E-mail infouv.dorsetbv.nl 
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1. In leiding 

Dorset B.V. levert sinds 1995 BiotricklingJilters voor stalluchtreiniging. Hiervoor wordt 
samengewerkt met Tauw Milieu b.v. te Deventer. 
In 2000 hceft Dorset Milieutechniek haar productenpakket uitgebreid met eeo lamellentilter. 
Hierbij is gebruik gemaakt van de kennis en matcrialen van Uni-Q-Fi ll International b.v. 
Bij dit filter wordt ZUUT verbruikt en is een ammoniakreductie van 95% mogelijk. 
Dit filter heef! het va lgende Groen Label certificaat: B8.00.02.084 
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2. Lamellenfilter 

Het Lamellenfilter van Dorset B.V. heeft een ammoniakverwijderingsrendement van 95%. 
De stallucht wordt middels ventilatoren door het Lamellenfilter geblazen. De lucht wordt 
gezuiverd doordat de ammoniakdeeltjes zich binden aan de lamellen die zich in het filter 
bevinden. 
Deze lamellen zijn gefabriceerd van synthetische carbonaatvezels die ammoniakdeeltjes 
binden. De zeer fijne structuur van de vezels levert een 5 tot 20 keer zo hoog 
absorptievermo gen. 
Het dragermateriaal wordt periodiek gedurende een minuut schoongespoeld met een 
aangezuurde wasvloeistof. Vervolgens worden dan de ammoniakdeeltjes die zich bevinden in 
de lamellen gebonden door middel van het aanwezige zuur waardoor het neutrale 
ammoniumsulfaat gevormd wordt. 
De werking van ons lamellenfilter is volledig geautomatiseerd. De besturing is gebaseerd op 
de zuurgraad van de wasvloeistof (PH), en deze wordt weer constant gemeten met een pH
sensor. 
Ais de wasvloeistof een zuurgraad van 3,9 heeft bereikt, wordt de helft van de wasvloeistof 
gespuid. De wasvloeistofwordt aangevuld met een vaste verhouding water en zwavelzuur 
zodat de pH van de wasvloeistofweer 0,5 is. Door het invangen van een dee I ammoniak met 
een deel zwavelzuur stijgt de pH langzaam. Als de pH is gestegen tot 3,9, wordt er opnieuw 
gespuid. Als de pH stijgt tot boven de ingestelde waarde door het invangen van ammoniak, 
wordt er automatisch zuur aan het waswater toegevoegd. 
Omdat niet continu de lucht wordt gewassen maar slechts periodiek de lamellen worden 
schoongespoeld, wordt een aanzienlijke energiebesparing gerealiseerd t.o.v. chemische 
luchtwassers. 
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3.1. Technische kenmerken Lamellenfilter 

• 95% vermindering van de ammoniakemissie 

• Volledig geautomatiseerd systeem 

• Geen constante waswatertoevoer 

• Het Lamellenfilter is gemakkelijk in bestaande stallen in te bouwen 

• Er wordt voor iedere stal maatwerk geleverd 

• Bijna volledige RVS-uitvoering 

• Er is een geringe drukval op een groot filteroppervlak 

• Er wordt een beperkte hoeveelheid spuiwater geleverd 

• De lamellen zijn geproduceerd van synthetische carbonaatvezels 

• Laag verbruik van water en elektra 

• Geen stagnatie van bedrijfsproces bij installatie 

3.2. Technische gegevens Lamellenfilter 

• Het lamellenfilter is opgebouwd uit units 

• De afmeting van een unit bedraagt 1900 x 1100 x 1700mm 

• De capaciteit van een unit is 20.000 m3 
/ uur 

• Het lamellenfilter is bijna geheel uitgerust met RVS-materiaal 
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4. Kosten Lamellenfilter 

De gebruikskosten van een lamellenfilter met een maximale ventilatiecapaciteit van 
3 20.000m / uur ( ± 250 vleesvarkenplaatsen 1 

Eenheid Verbruik per jaar Kosten per T otaaJ kosten in 
eenheid in fl. fl. 

Elektra KWh 845,00 0,21 177,45 
Water M3 14,00 2,78 38,92 
Zuur Liter 965,00 0,52 501,80 

Spuiwater M3 9,75 400O 390,00 
Onderboud 350,00 

'otale kosten per jaar fl. 1.458,17 
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Bijlagen 

Secretariaat Slichting Groen Label 
Groen labelnummer: 

TOBgokond op: 

Vervanot nummer: 

Ge ldigheid voor het systeem: 

Naam van het systeem: 

Diercategorie: 

B B 00.02.084 

24 februari 2000 

n.v.1. Tosgakond op: n.v.!. 

Tot herroeping door het Bestuur van de Stichting Groen label 

Chemisch luchtwassysteem 95% 

Vleesvarkens, kraamzeugen, gusto an dragende zeugen, 
gespeende biggen en beren 

KDrte .mschriil'ing van her .lalsysI88m: 

~ 
Post bus 70 

2280 AB RIJswijk 
tel. 070 4144700 
tax 070 4144702 

De ammoniakomissio wordt beperkt door de ventilatlelucht te behandelen in een cnomisth luc htwu&V.1DOm. Oit sysle.m bostaat uit varticeel 
geplaatste elementen, waarover minimaal am de 20 minulen de aangewurde wlIsvloolslOI gcduronde 1 mlnuul ~esproeld wordt Bij passage van de 
ventil.tielucht door het luchtwessysteem wordt de ammoniak algev.ngen in de wasvloeislol, waarna de oereinigda ventiletielucht het systeem 
verlaat. Middols toevaeging VBn zWBvelzuur aan de wasvloeistof, wordt continu de emmoniei( omgozet in un 10UL 

Eisen 'lin de uitvo",ing: 
11 Chemisch luchtwassysteem 

Een chemisch luchtwassysteem kan do ventilntielucht vall hn of meerdera sideling an behandalen. Op de situetiatekening VBn het totale bedrijl dionl 
d~ duidelijk ta worden BBngegeven. 

21 Ventil.,ielucht 
a. van elko "Idating wnarvoor de legere emissiew •• rde van kracht is, dient aile ventilalielucht via het chemisch luchtwassysteem de sIal te verlaten; 
b. bij het gobruik van een contraal afzuigkanaBI moet het doorstroomoppervlak van dit keneal tenminsle 1 em' per m3 per uur meximale vantilatie · 

capacita it bedrogen. VOOI'lS moel." de door het KlimaBtplatform vastgestelde normen voor meximale ventilatie in 9cht worden genomen. 
3\ Registratie Inslrumentan 

Ten behoeve van do wekelijkse controla Izio bijlage 2\, maetan een urenteller en een geijkte waterpulsmeter worden aangebrecht Oe uranteller is 
nodig vaor het registreren van de draBiuren van d. circulatiepomp. Door de watermoter wordt de haeveelheid spuiwater geregistreerd. Oeze 
waarden moaten continu wordell geregistreerd en niot vrij toegankelijk wordon opgeslagen. 

4) Zuuropslag 
De inhoud van de opslsg moet snel en accuraat kunnen wUlden algelezen. 

5) Afvoer spuiwater 
Het spuiwBter mag niet worden afgevoerd near een mestkelder die in open verbinding staat met de dieren. Aanbevolen wordt am het spuiwater ef te 
voeren na6r een aparte apslag wearin zich geen mest bevindt. 

Eison o.n hel gebruik: 
I) Conform hal monstername protocol (zie bijlege I) dient elk hall jnr een monS.lor van het waswater I. worden gonomon. De analysorasultaten ~ienen 

binnen de eangugovon grenzen te liggen. Indien deze buiten do gronlon I1ggen dient de gebruiker en/of leveraneier actie te ondernomen. 
Mon,sle/nama, vorvoer en analyse van het waswaler en de rapponage durven dian en door een STERIN/STERLAB geceniliceerde instelling te 
worden uitgavoerd. 

2) Ooorvervuiling van hel filtorpakket 181 de vonlilaticlucht el!n hogoro weerstand ondervinden. Om daze reden dient het luchtwassysteem minimaal olk 
j.e. te wordOll goroinlgd. 

3) Er diant een logbook Ie worden bljgehourlon mOl botrokking 101 cnerzijds matingan, onderhoud, onalyseresultaten van het waswater ell oplredende 
slorlngen en enderrllds de wekelijk~c controlewelklHmhcden Ilio b~IBge 21. 

4) Hel chemlsch luchlWllssyst80nl mOlt een ammonlBkverwoldenngsrcndoment hobbon van minimaal 95%. 
5) Er diem aen onderhoLJd.colllr1lCI an een odvioseOntrDct 8!gesloto" Ie zijn mel dol8varancier. In het anderhoudscontract moet oen jearlijkse canlrole 

on ondarhoud van hut luc hlwussysleom ~i)n opgengmen. Voons ziln In dlt conlract luken von de leverancier opgenomen. Bijlage 2 geeft inlormatie 
Over dQ SlBndaardlnhoud van hel ondorhoudscOnllacl. Hut adviesconlrllct biedt steun bij vregen over de praeesvouring van hetluchtwassysteem. 

N.der. bijlOnd.rheden: 
11 Blj de vergunllingaa nvraag dlunt hot dllnansloneringsplan ~an het luchtwBssysteem. conform het toelatingscenifica8t Iwaaruit onder meer de rel.tie 

mel hOI nontal dieren pcr diQrnetcgoric blllkti en het monS1em~mep(OtotOI te worden overlegd. 
2) Hel monsl.rnamaplotocol en de bedioningshandlolding dltnon op een centrale pleats bij de inslailetie te worden bewaard. 
3) Oe besteonmlng van hOI spuiwDler von het chamiscb luchlwessys\Oom moet duidalijk worden eangegaven. O. Stichting Groen lebol wijst het 

bevoagd gezag, de luchtw.sscrproducont/1ovorancior on do vergunnlnahouder or OP dal Yorwijderlng on allel yan hot spulwaler blnn.n de vlgoronde 
rege lgevlno dlenen plaals te vinden. OearneaSI dient de lucgtw.sserproducentllBvorancier de veehouder hier oxpleolet op te wilzen. 

41 De v8rgunnlngvcrlener ken voor5thoijveo een rendomontsmeling van hot chemis.h luchtwossysl8am uit Ie voersn in de periode van 3 lot 9 ",aanden 
nedal hat SYSloom 1& geTnstalleerd. Om op lang ere termijn het ommonlokve.wijderingsrendement van hOI chel11isch luthtwusSystoem aan to tonen kan 
de vorgunnlngverlenor voo,cchrijvon 101 het hethalen von do rendomenl!Jmetlno. In bijlago 3 Is eon beschrijving opgonomen van de wijle weerop de 
rondemontsmeting moet WOlden uit~evoerd. 

5) Chemische luc.hcw8ssyslemen warden gekenmarkt door hot v.rijkomen .an spuiwater en extra energieverbruik door de ventilatoren. 
6) Hel geholtc aon ommoniumsul.Blln het spulwBter moel mlnima.1 1.2 moVlitor bedragen. 
71 Voor de opsleg vln on het omgaan mOl zwavolzuur zijo door de • • beidstnspeetie en de Commissie Prevontie van Rampen voor gevsorlijke stoffen 

richttijoon Opgeslold fP·blad 13U en CPR-lichllijn 15· 11. Hot nlet oakomen van deze richtlijnen kan ernstige angelukken tot gevolg hebben. 
8) 00 aenyregor no011l1 dit chemisch luchtwassysteem: ·UniQ·9S·. 
9) De beslissing van hel Bcstuur la genoman op bas.s van een door d. "anvrager overlegd meolrapport. De emissie bedraBgt: 

D. Gespoonde biggen 
· 0,03 kg NH3 per dierplaat' per jaer bij huisvesting met maximaal 0.35 m2 leeFruimte per dierplaats; 
· 0,04 kg NHJ per dierplaats par jaar bij huisvesting met meer dan 0,35 m2 1eelruimto per dierplaats. 

b. Kraamzeugen 
0.42 kg NHJ per dierplaats per jaar. 

c. Guste cn dragende zeuyen 
• 0.21 kg NH3 per dierplaats per jaar bij individuele hui,vesting; 
· 0,21 kg NH3 per dierplaats per jaar bij groepshuisvesting. 

d. Dekberen 
0.28 kg NHJ pcr dierploats per joar. 

e. Vleesvarkens 
·0,13 kg NH J por diarplaols per jaar bij huisvesting mel maximaal 0,8 m2 1eelruimte per dierpl.ats; 
·0.18 kg NHJ per dierplaats per jaar bij huisvesting met meer dan 0.8 m2 1eelruimte per dierpleats. 

101 De bovenvermelde bijlagen 1,2 en J zijn opgenamen in de bijlagen behorende bij chemische luchtwassystomen. 

Tokeningcn: 
Zie ommezijde va or een schemalisch avarzicht van het chemisch luehtwassysteem en de integratie van het luchtwessysteem in de stal. 

A.ng9vraagd door: 
Uni·Q·filllnternBtionel B.v. te Meyel, lei 077 4661200. 
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Secrct';;'iaat Stichting Groen Labe 

BIJLAGEN BEHORENDE BIJ CHEMISCHE LUCHTWASSERS 
d.d. 15 juni 2000 (vervangt de bijlagen van 4 november 1999) 

BIJLAGE 1: MONSTERNAME PROTOCOL 

Postbus 7;; 
2280 AB Riiswij ,~ 

tel. 070 41447CO 
tax 070 41447J:<' 

Hel is essentieel dat er een representatief monster van het in het luchtwassysteem aanwezige waswater wordt genomen. Het waswate r diant op de 
hieronder aangegeven parameters te worden oeanalyseerd. En de analyseresullBlen dienen binnen eell bepaalde bandbr .,: edte te liggen. 

Monstername plaais: 
In de leiding van de recirculatiepomp naar de sproeiers is een aftappunt aanwezig voor het bemonsteren van het was' vater. 

Monstername: 
De monstername vindt plaats door in een emmer onder het aftappunt circa 2 liter waswaler op te vangen. Hieruit worn 100 milliliter in een 
Illonsterflesje gebracht. De analyse dient binnen 48 uur te worden uitgevoerd. 

Analyse: 
Het waswater dient in een laboratorium met STERLAB erkennlng vo lgens daartoe geschikte normen Ie worden onderz ~ :ht op pH, ammonium 
(NH,'-Nl. en sulfaat (SO~2.1. Het gehalte aan ammoniumsulfaat is systeem afhankelijk. 

Bandbreedte van de analyses: 

component 

pH 

Onafhankelijke inspectie: 

resultaat 

afwijking < 0,5 pH eenheid 
afwijking > 0,5 en < 1 pH eenheid 
afwijking > 1 pH eenheid 
afwijking < 10% 
afwijking > 10% en <:: 20% 
afwijking > 20% 

actie gebruikerlleverancier 

geen actie 
aandachtspunt 
reparatie/onderho ud 
geen actie 
aandachtspunt 
reparatie/onderho ud 

Degene die de monsters neemt contraleert het spuidebiet en de werking van de recirculatiepomp. In dat kader worder. de standen van de 
IIr~nt!!lIer en de watermeter afgelezen en geregistreerd Gecontroleerd maet worden of het spuiwaterdebiet avereenl:iJmt met de door de 
leveraneler opgegeven waarde. 
Voorts moet het zuurverbruik worden vastgesteld. Dit verbruik moat voor wat betreft de orde van grootte overeenkom:r met de gesehane 
ammoniakemissie over de afge lopen periode. 
Indien blijkt dat de gemeten waarden niet liggen binnen de aangegeven range (zie bijlage 2) moet de veehouder samer; met de leverancier aetie 
ondernemen am de werking van het ehemisch luchtwassvsteem te optimaliseren. 
Tan beho6ve van daze controle moeten de volgende gegevens bij he! luchtwassysteem beschikbaal ;djn: 
a. staltype; 
b. dierbezetting over de afgelopen penode, sinds de vorige inspectie (opleg- en afleverdata en aantal dierenl; 
c. aanvullingen van de zuurvoorraad, sinds vorige inspectie Idata. volume van het Zllllr en pakbonnen): 
d. spUlwaterdeblet zoals door de leverancier is mgesteld. 

Rapponage: 
Uitkomsten van de analyses moeten worden verwnden aan de veehouder en de leverancier Bij de rapportage moele!' 'n ieder geval de volgene " 
gegevens worden vermeld: 
a. Itypelnummer van de luchtwasser; 
b. datum van monstername; 
c. naam, adres en woonplaats van de inriehting waar de luchtwasser is geplaatst: 
d. meterstanden van de UI enteller en de spuiwater debietmeter: 
e. zuurverbruik; 
f. evenluele opmel killgen. 
Het inspeetie laboratorium beoordeelt de uitslagen van de waswatermons!ers en meterstanden om vast Ie slelien of de chemiscl18 luchtwasse, 
op goede wllze heeft gefunctlOneerd Over deze beoordeling diem jaarlijks te worden gerapporteerct. Een beoordeling van he! jaarlijkse 
teehnische onderhoud en het logboek maken deel uit van deze jaarlijkse rappartage. Vcrzending van het rapport moe! rlaalsvinden aan de 
veehouder. de levelancier en de gemeente waarin de inrichting is gelegen. 

BIJLAGE Z: STANDAARD ONDERHOUDSCONTRACT 

Het standaard onderhoudscontract dlent mlllimaal de volgende elementen te bevatten: 
1) Minimaal eenll)aal per jear dient de leverancier een onderhoudsbeurt uil te voeren. 
21 Wek~lijkse contrale van de veehouder op de volgende punten: 

pH van het waswater Ibijvoorbeeld met een lakmoespapier); 
waswaterdebiet en verdeling over het pakket (noteren meterstand urenteller, volgens voorschrift van de leveranc:d l'i; 

c spuiwaterdebiet (noteren meterstand watermeter, volgens voorschrift van de leverancier): 
d ventilalie (volgens voorschrift van de leverancier): 
e. ZIIurdoseerinstallatie Ivolgens voorsehrift van de leverancier); 
f. zuurverbruik. 
De bandbreedte van de waarnemingen en bijbehorende aeties zijn In onderstaande tabel weergegeven. 

31 Inr.identeel reinigen van helluehlwassysteem (volgens voorsehrih van de leverancier) , 
41 Het mogeliJk maken van controle door de veehouder ten behoeve van de leverancier 
5) In gaval de veehouder verphcht wordt om een rendementsmetmg uit te laten voeren moet in het onderhoudscontract worden vastgelegd dat de 

ieverancier voor he! uitvoeren van deze meting verantwoordelijk is . 



Bandbreedte van de controlepunlen: 

controlepunt 

sproeibeeld .. 

waswaterdebiet 

draaiuren waswaterpomp 

spuiwaterdebiet .... 

drukval over pakket 

resultaat 

goed 
suboptimaal 
slecht 
afw ijking <: 10% 
afwijking> 10% en < 20% 
afwijking > 20% 
afwijking < 5% 
afwijking > 5% 
afwijking <: 10% 
afwijking > 10% 
afwijking <: 20% 
afwijking > 20% en <: 40% 
afwijking > 40% 

• goed: sproeibeeld is regelmatig en bestrijkl het gehele oppervlak 

actie gebruiker/leverancier 

geen aetie 
aandachtspunt 
repa ratie/onderh oud 
geen aetie 
aandachtspunt 
repa ratie/onde rh oud 
geen aetie 
verklaring vragen 
geen aetie 
reparatie/onderhoud 
geen aetie 
aandachtspunt 
reparatie/onde rh oud 

sliboptimaal: sproeibeeld is niet regelmalig 01 bestrijkr lot circ8 80% van het oppervlak 
slecht: sproeibeeld is niet regelrnatig en be~trljkl minder den cil ca BO% van het oppervlak 
Spuiwaterdebiet, ultgedruktln liter/jaar/dierplaals, bedraagt: 
VARKENS 
- gespeende biggen, leefruimte maximaal 0,35 m2 per dierplaats 9 
- gespeende biggen, leefruimte meer dan 0,35 m2 per dierplaats 11 
- kraamzeugen 125 
- guste en dragende zeugen 65 
- c1ekberen 85 
- vleesvarkens, leefruimte maxlmaal 0,8 m2 per dierplaats 40 
- vleesvarkens, leetrUlmte maer dan 0,8 m2 per dierplaats 65 
PLUIMVEE 
- vleeskuikens 
- vleeskuikenouderdieren 
- legkippen: voliilfe- en grondhUisvestingssystemen 
- opfokdieren van legrassen: voliiHe- en grondhuisvestingssystemen 

0,7 
8,1 
4,5 
2,4 

Bovenstaande debieten zijn berekend op basis van de emissiefactoren die in 1999 gelden voor traditionele staller.. 

De resultaten van de wekelijkse controle moetcn worden gereglstreerd in hellogboek, Afwijkingen ten opzlthte van !Jet rnonstername prOfocol of 
op andere wijze opgemerki door de veehouder, bljvoorbeetd In de vorm van plotseling toencmende stankoverlast, diG '~:Jlde n op drelgende 
calamiteiten, moeten direct aan de leverancier worden gemeld, Aile afwijkingen dianen in het logboek te worden 0Pf/etlOmen_ Ook de incidentele 
reiniging en controlebeurt door de leverancier dient te worden ve lmeld In het logbOf!k, mp.r daarblj de bevindingen, 8'i de verplichting tot hel 
uitvoeren VBn een rendementsmeting mOOI de datum waarop deze met.lng is verrichl in hel logboek worden gereg lstre;,~d . 

BIJLAGE 3: RENDEMENTSMETING 

Of! ver.oulllllngverlener kan voorschrljven een rendementsmeting van het chemisch luchtvvassystcem wt Ie voeren, Deze oestaat uit een 
n3tchemische bepall ng van het ammoniRkgehelt p. 10 lOwel de veillilatielucht voor de wasser als de ventilalielucht n8 de wasser. Conform de 
voorschlitten van de NER d,enl dit Ie gebeuren gedurende drie maal een meting van een half uur lijdens piekbelasting Vl:" de wasser idit betekent 
va or de veehDuderi j overdag), Het vcrwijdcril1gsrendement van ammon,sk door het luchtvvassysteem dient hlerbii mlnim2~ i het in de vergunning WeI 
Milieubehee, aangehouden reductiepercentage te zi jn, 



'l',' • .'. ,_.... ', :' , ' • •.• , .", ',: STALTECHNIF-K DORSET B.V. 
Nilverholclf';wog 26 
7122 AB Aa/tl!ll'l 
Tsletooli OM3·47~$1'I& 
Fax 0&43· .. 75356 
E-mail: InfoOdo ... tbv.nl 
In~m'l: www.do ... 81bv.nl 
Rabobank Aliiten nr. 30.02.83.619 
Handelarag. Amhem nr. O9OB748El 
BTW nr: NLOO1l784577E101 

Marius caspers 

Betreft Straathof 

Fax; 0485-382767 

1 Rullcontalners 

2 De doseerpomp zit direct boven de tank deze wordt van de bovenkant 
opgepampt, deze staat ca. 3 mtr. van de spoe/tank. 

3 Copy onderhoudscontracten 

4 De tank die gebrulkt wordt om spoelwater rond te pompen Is van kunststof 
en is gemaakt van polyethylene. 

S Monstername protocol zoals wlj die aanbleden :' 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd verblljven wlj 

Met vrlendelljke groeten, 
Staltechnlek Dorset BV. 

Ger8rd Brlnke 

•• '10" 
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All Plastic MultiBox CKMB 
Double Containment 

lnt..oouction 
Fulion KUUit,toffcn in Deventer, thr. Nt:I.herlnn~, is Pan: of the 
BOQllr P~tic, JiW'Ope dlvtlltcm of Low &. RnTlllt' and a lCltd11'l{l specia
list {1\ romtionHI mouldll1i (ISO 9001 c.errtffed), Fusion hus utill!ed 
1111 years of expcmonctl In working wl~h lIl<A lind coll.aborated with 
lu imluurlnl target gro"P w qevelop IJ cerLes of ~fe, economiCIII and 
hygwnlc IaQ for intl1nti"e use mainly In the cb~mjcQ} teetor. 
The "civ{tnced delf!!l'l 5Mid'lea environ[Jll.lnt.al, sufery I\nd durobillty 
n!qulrementll, TIle IDes arc made emlrc:ly (If pl\15tic and do not 
corrode. Thq :u~ UN-approvr.d, el\SY to d"'lIn and recyolable. 
Th!! Iltlrfl.ctlve d~ll/!l enhnnces tnt: user', corporate imasc, with Dl'I 

added ItIlVlUltl\ie boing Ihllt the IB<"'..$ are available In a choice o( 
colour C:()Joblnntlona And, optional. CHn ~ provfd~Q with 
company \ogoo. 

Fusion CKMB Double Containment ~ 
CKMB contll.lnel$ providu slgnlflcnnt 1.'9.lns In: ~ 

1. Safety 
• Double·walled rBe enti1;dy made of tough plt\~tlc. 
·/ntegrRred 6flill cantalnm~nt, which. prevt'I\(S It.nkllSc 

in omergenclCl. 
• The cnmencs IIrC! tlpdtnally pl'fl~[td by .3 walls. 
• The Int~lorcont1liner Is made ()f hlgh·gmde crosslinked polyethylene. 

TIlls 18 an IrnpaCvr~ist'l!\t toughl..'Tled pl03tiC. which Is proven to 'oil 
resistant alrll1nst ann the: rnOSt 1IiI""!IlIlve 811h<tlJnces. 

• High qualify 2" hal! valve. which can ,,1~(1 be Stlilk-d, 
• TI'Ie \':lIve section of Lhe outv.r C<)ntQlnor i~ dosed with II t'rM.!;pllJenr 

screw lid Juring 8talil!le ill\<! tIlln.,lOrt. 
• The IOC', nftty feal1uc:s a.re deslgn~ 00 

a m",;h hif:her 6tlUld:nd thlll\ dte fC1:tjulre
meors fur UN appr(lval. 

• The cl~hlol\ betwo~t1 Lnterfol' IIlId Oiiler 
ctltltain/il( pravldN AMcK·t\b$orpdOI\ DnO 
fBclllrate3 fun discharge. ' 

• MAAlm\un 6Pe!CIf'lC dm~lty of cont6J\l& Is 
1.9 kg IlLtte. 

2. Environment 
• Outet cOlltajn~t prevent.$ contentA tI. be spi1l~c.l dUring transport Q11d 

!torage. 
• Made of recyclable taw Ulatl;!riRis. 
• MQde of e:~y·to.t;bm polyethylet\e. 
• No cPfro~iOXl 
• Full t.HI:CMrge pf contcmts IneanlllellS chemical waste. i1\.e bo~eom II 

llpeclaJly de$ien~ to allow e~)lt\pleto dlschnFgc: ,,(the tw.)ttle conte~s. 

3. Durability 
• 5 yeai'll in accordance with the UN ~clfic.1tICJns. 
• Steel WOI!l' platCN (In the un.dl!fllide. 
• The top j~ closed by II cover, which kCIlPi out th~ tuimvfll~r and 

conbUNrumr&, 

4. BaBe of UfO 
.lmcgtllted 4-WilV pallet SY$tcm with fork b'Uides on rwo sld~8. 
• Srackable (maximum 3 high when filled). 
• VQrtou8 Mccessories (,.,g. fliT VOI\CS, CIIl\ be fltt.ed to tha container. 
• The \aliQ roaruu)le covor (30 em) make" th" lBC simple to flit and 

ollowt easy Ilc.~ fur irupectlnl.l the intorlor clmtoioer. 
• The: wide o('lll1Ung ()f the volve sectIon for eiUV ,-,petatlon of chtl 

bllU vwve is ckl6ed with a tlU1UJlllreL\t screw ~d during aaNport and 
storage, 

• Avni[lJble lrI Vl\M(lUS silaSl 495, 830 ~nd 9,0 litrCi. 

S, Corporate image 
• Artmctive, ,oUd de!!ign with wlique 'built·in' slifeLY f8\lcur(lli, 
• Large Id~ntlflcatlon pll\t~ \ITl the front. 
• Avail(\blc In varloua colour curnhlnatlom !tnt! BElf!Clnl ~omPllny 

colours or with company 1()It'II!. 
• Space for stlcken and \abe~ tin r(1\U sides. 
Usage: 
Imelll1.lve 11XC, f()t the tC&.TIlifKlrland storage nf UN ccrti/luu 6ubuD.nce4, 
In jlenetll!, the ClCMB eRn be used to 4fore find tmn"l'ort pac~inB 
~lUp 11 material,; . 
Cla.s$ 3 nurnb~rt: 3b. 4b, .'ill and 0, 17b. 31 c, 33c. 
ClwPt 5.1 numbern Ib Dn.Cl c. )lh. 
ClallO 6.1 nllrnbcl1l: 12b. 141>, 2?h, 
Class8 numbcm: lb, 2b, 4b. 5b, 7b, ab, 17h and c, 32b lU1d c, 4Oc, 

i2.b nnd c, 4.k, 44b, 6lh ond c, 63c. 
Alw~ co!'\!ult the APR or COntKCt Fusion If there L~ dOl.lbL whether 
the CKMB may bo ~l~ with cemtln chemicll16. . 

lAa8e 
Lease arra"gemo!1t~ for the contlliners can he pro'lLded. 

Technical iPocifi~tions: 
T~ CKMD 1.000 CKMa 800 CKMB SOO 

f--UN..;..'-.n- u-n-un- e·r·-I-.O-OO-...... 31 HH1!Y1"~··/Nl.IF~ion 03'1./7420/2060 
tJN·nummer 800 31 HI-I 1 1Y,· ... ,·/Nl./Bw;jot\ 107/6000/166$ 
UN-nummer SOO 31 HHlm"~-·/Nl./FLl.Ilon 0.551+140/1065 
OroS5 cllP_a.cl~-'-ln...,l:-ltt-e$·-·r--~......,l-=.OOO • 880 .s50 -
Net c.aPlclLV In line! ., 930 A30 .. 495 

~~~=:....;.;,;,..;.:,:,:,.:.--+--- . . .. ';.."=:::-
Width In mID .. " 1.000 \.000 600 
Depth in rum 1.200 1.260 L200-
HeighthHnm . ----1.'520 \.430 1.1]5 
Stllc:k height In mm 1.500 1.400 1 -ZOO 

+---"-I-"~ -~ Capacity outer 
~Ol\tll.il\or inJltr~ _ -.!.:!99. 890 6~~ 
Wel~f (empty) in lc.g. 165 HO 125 
lI1ax. m.eklng numbir •• -
when filled 3 J .~ 

....,..l.a· "~-:-l.tP-R-C-(1-ln-n-\m-·~+---=-:3!g·;n-r- 39.5)( l37 395 x 237 _.-

-v;iV'e-' 2" [l\lIYP10py'~ne, flbrl:'1I1ass reinfur~JJ;;iT 
\llllvt. with I" plus, Other llUtlecs IIvailablc 
I!.tl. quick COllplin!/, EPDM ~lOker (Vilon 
opt 101\:11). 

Materials 
1 nterior comalnen cr0S6linl.rd pO\Y"::IbylenQ 
Outer ePnto.lncJ' lind cover: LLDJ'E 
Manhole lid: cro~l\ltnked polvethylene with EPDM gIIKket (Vlron 
optional) 
VlIlv(: lU'etI (:f'1Ifer; LLDPS ... PC 
lntcgtated atl\C).:,ing IlUPPOtt5: Iflll\1lUli5(1d lrall. 

Acee~rle!i 
• A wide ral\lIe of aCce&sorlCK (see s~('Ialt\{e Ii~t) makl.lli it POiAihle to 

mudlfy thl: gmndard d~!ilI to suit the user'~ requtrcnltnt$. 
• Company 1\l~ C0n he prtwh.lL-d. 
• AVllilable in cusrornc:t'~ choi.ce of 001111.1". 

FUSION 

Pw;lun ]{USUfCltoffen B.V. 
7.weedBC!ijtmiH 610 J 0, 74 J It BB ~vtlmf<r 
P.O. i3l)lt 41, 7~OO AA ))&venter, Thtl Nerh!'rh:md~ 
Tel.: .0.+31 (0)570 . 660 701 
Fax: ++J 1 (0)570· 660.719 .. 

. :\ . . , 



Intermediate Bulk Containers (UN) 

All Plastic MultiBox ,CKMB 
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STALTf!:CHNIt;K DOFtSU B,V. 
Poslbll$ 22e 
7H!O AE "allen 
NijVEtrheldsWEIg 28 
7122 A8 Aalten 
Telafoon 0543-475596 
Fall 0543-475355 
I!·mall: Info.do .... tbv.nl 
InterMt: www.dOrMtbv.n, 
RabObank Aalten nr. OO.02.83.87Q 
Hand$18f'$Q. Arnh$m nr. 09067486 

Opleverlngs certificBat "/amellenfilterH 

De leverancier heeft geconstateerd dat hat a~nwezlge Il!Imellenfilter is geplaatst en 
aangesloten volgen5 de rlchtlUnen omschreven In het Groen label certfncaat onder 
nl,lmmer BS OO.O~LOe4 

De gebruiker Is vanaf dlt mornent verantwoordelljk voor het uitvoeren en til! handelen 
naar de rlchtlUnen welke zljn vermeld In het Groen Label certlficaat onder nummer 
BB 00.02.084 . 

Wlj danken u voor dez.e opJevering en zullen zorg dragen voor een correcte ultvoering van 
onze dienstverlenlng. 

Met vriendeUjke groeten, 

Leverancler: 

Staltechnlek Dorset 6V 
Nljverheldsweg 28 
7122 AB Aalten 

. ' J I . to I ·1" :' II ! 

voor akkoord 

gebrulker/veehouder 

Naam 
Ad res 
woonplaats 

Datum! ............. , ..... ...... . 

Pleats.:. t tt. t •• ' . "" I • ••• t ••••••• 

• ~I • •• :; -,i,' ~~ ': ., .~~' 111:- :. ::. '! ',' . . ' ~.: ',. ~ I: I :' ,:.:' ~ , ,,: " "~. i' 
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Lamellenfllter 

Gebrulkel"$ protocol & Ondemoudscontract 

Aigemeen: 

STAI.TI:'CHNIF.K P()A~f::T a ,v. 
POltbUll2~a 
1120AE AGlten 
NI/Vem~icf5wog 2E1 
7122 AS A\\llen 
Tol¢oon 0643-41'6506 
Fax QQ43-475355 
E-mail: Intoedar .. Uw.nl 
Intetnet: www.dorHtbv.nl 
AabObank AaltGn nr. 30,02.63.879 
Handel,reg, Arnhem nr. 090$;486 

De gebrulker en leverancier zljn gehouden a2ln de voorschrlften van het Groen L.abel 
onder nummer BB 0002.084 en ook zodanlg te hemdelen. 

Bljlage 1 Gebrulker5 protocol ( Ind. Le8f1at: Groen Label ) 
Storing analyse en ( deel ) oplossingen 

Bljlage 2 Monstemame protocol 

Onderhoudscontraet. 

Wlj denken u voor deze overeenkomst en %ullen zorgdragen voor een correcte ultvoerlng, 
Inmlddels verblijven wlJ, 

Met vriendelijke groeten, 

Leverancier: 

Staltechnlek Dorset BV. 
Nljverheldsweg 28 
1122 A.S Aalten 

I : . , 

voor akkoord 

gebrulker/veehouder 

Naam 
Adres 
Woonplaat$ 

Datum: .... ............... . 

PJaats: ... ....•.•••••••..•• , 



'1/ •. ',1 " ,., ',' STAl.'! l'.;CHNlfK nORSE" ltV 
Postbl.l$ 2~6 
7120 AE Aaltcm 
Nljverholdtweg 28 
7122 AS Aallen 
TetAfoon 0543-470506 
Pax 0543·47:5355 
e·m.lI,ln.oOdortetbv .... 1 
Inwmetl www.dorutbv.nI 
RIl~nk Aalten "t. 30.02,83.879 
HBndel&reg. Amham nr. OB0674S(l 

Lamellenfllter gebrulkers protocol 

De vqlgende punten moeten wekelijks door de Qebruiker gecontroleerd en geregistreerd worden: 

A. pH van het waswater noteren. 
Deze contrOle ultvoeren met een hand pH meter. Indlen de zuurgraad van het waswater een 
atwljklng heeft van meer dan 1 e:enheld van de normi/lle luurgraad, blnY\en 2 daoen contact 
op nemen met de /everancJer. Ind/en de zuurgraad boven 111gt moet blnnen 24 uur dlt 
probleem opgelost zljn 

B. WaswBterdeblet en verdellng over het ftlterpa\dcet. 
Dele eontrole houdt In dat u erop meet toezlen of tljdens het wassen het he Ie lamellenttlter 
wordt besproejd. Indien hat lamellenfllter vervuiling vertoond welke Inl/loed ken hebbtn op (Ie 
werking van Met lamellenfilttr dlent de gebrulker deze te reinlgen. De spoelpomp en het 
vl.!lInlter te controleren Oaarnaast moet In het Jooboek de urentetler van de spoelpomp 
worden bljgehouden. 

C. Spulwaterdebiet. 
Ol'!ze eontrole houdt In dat erop meet worden b:>egezlen dat de hoeveelheld spuiwater nlet 
meer Is dan de te verwachten hoeveelheld. Indien dit wei het gevalls moet u binnen 24 uur 
contact opnemen met de leveraneler. D!arnaast moet In het logboek hoteren hoevaak (Ie 
spUlklep Is gecpend. 

O. Zuurdoseer installatle. 
Deze contra Ie houdt in dat u erop moet: toezlen dat ct. zuurpomp geed functloneert is dit nlet 
het gev~1 moet u blnnen 24 uur contact opnemen met de leverancler. Daarneast moet in hit 
logboek (Ie bedrijfsuren vIn de luutpomp worden bijgehouden. 

E. Zvurverbrulk. 
Deze controle houdt In dat u erop moet tDezten dat warmeer het nlveau van de zuuropsktg 
onder de 5 werkdagen voorraad komt nleuw zuur wordt besteld. Bestelling dlent onder 
kantooruren te geschleden. 

F. Logboek b1Jhouden. 
De gebruiker dlent elke week bovenstaande punten te registreren In het logboek dat t,n aile 
tlJden ter Inzage dient te IIggen voor tnspectle. Verder dlenen aile storlngen en evt. oomken 
alsmede zuurleverantles genoteerd te worden. 

" " 
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STALTECHNIFK UOHS[T (i,V, 
Postbu$ ~2B 
7120AE ABila" 
NIJvl/lrheldlw8g 28 
7122 AS AaUen 
Talefoon OS43·4755ge 
Fax 05043·475a55 
E.",.II: InfoO(tQraetbv.nl 
In'.rnet: WWW.da ... tbV.ftl 
Rabobank ABltan nr. 30.02.8~MI79 
Handelsrltg. Arnhem nr,09067486 

storlngen en ( deel) oplosslngen 

Schilk~1 btl OOrlerhovdswMrmamhtltJtn tI ,/Ie til. d« stroom "it midde/s de tfer/c$chakWlr 

Gedetecteerde storingen 

Zuumlveau ( rood ) 

lie bedlenlng dIsplay 

Zuurvoorraad laag er meet zo spoedlg mogelljk voor 
een nieuwe vOOlT~(Sd zuur worden gezorgd. 
Afhankelljk van de Installatie is er nag voor enkele 
dagen zuur aanwezlg. 

PH-Coatroler: 

De pH-sensor mag noolt langer dan 2 uur droog staan ( de opnamesensor nlet In de 
vloelstof zIt.) Indien de luchtwaslnstallatle gedurende langere tijd Ult bedrljf Is en de 
vloeistoftank leeg Is, dient en teehnlcus de sensor te demonteren uit het kunststof T-stuk 
en deze In een bak met water te zetten zodat de sen$Or nlet ultdroogt. 

Pomp eil motoi zlj onderhoud vrlj. 
Pomp die gedurende een lange vorst perl ode nlet wordt gebrulkt, dlent te worden 
afgetaptl om schade te voorkomen. VelWljder de aftap en ontluchtingsplug en controleer 
of de pomp leeg Is. PI~8ts de pluggen nlet voordat de pomp weer gebrutkt wordt. 
Indlen een pomp gecontroleerd of gerepareetd meet worden dlent deze l!Iltljd vooraf 
gerelnlgd te worden, ook als daze ter reparatle aangeboden wordt. 

Storing: 

1 
lII; 

2 
III 

3 

* 
4 
It; 

Motor sturt nlet 
Thermlsch a/arm, geen jfJlste sp6nnlng, stuurspannlng nlet goed. 
Motor bevelllging schakelt ult. 
Geen jfJls~ S{JIJnnlng, fase Weg, fXJI77P geblokkeerrJ, atStelllng beveiliging te 18ag. 
Pomp opbrengst nlet constant. 
RIter of zU/'glel(ilng verstapt, /88gnlvelJu ~stof, spoe/k/ep nlet open ( verstoPt) 
Pomp heeft geen opbrengst. 
FII~r zuiU/sldlng verstopt, ZulfJ/e/dlng heeft lekkilge of lucht In rk zuigleidlng of 
pomp, spoelklep nlet gecpend of geen doorlollt. 

Bijlago I 
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Monstername plaats 

Monstername. 

Analyse 

Bandbreedte analyse : 

oOafbanJse!ljke Inspe~le.. 

STALTECHNI!':K DORSET B.V. 
PO&\\)I.I~ 223 
7'20 AE Aalt&n 
Nljverheldawflg 28 
7122 AS Aalten 
T&lefoon 0543-475596 
Fax O1i43-476305 
&-1'1'11111: InfDedortlet1W.nl 
Internet: www.dOJMtiw.nl 
Rllbobank Aalltm nr. 30.02.~.679 
Handeltreg. Arnhcnn nr. 09067486 

Monstemame protocol 

In de leldlng van de spoelpomp naar de sproeler 
een aftappunt gemonteerd voor het bemonsteren van het 
waswater 

De monstemame Vlndt plaats door een emmer onder 
het aftappunt te plaatsen en circa 2 liter spoelwater op te 
vangen. Hlerult wordt een monsterbeker gevuld. De analyse 
dlent binnen 48 uur te worden ultgevoerd. 

Het waiwate.r dlent een labo~torlum met STERLAB 
erkennlng volgens de daartoe geschlkte nOrmen te worden 
onderzocht op pH, ammonium (NH4+·N) en surfaat (5042). 
Kosten van de analyse z/jn voor rekentn; van de gebrulker. 

lie Groen Labelleaflat. 

Degene dIe monsters neernt controleert het spulwaterdeblet en de werking van de 
spoelpomp. In dat kader worden de standen Vlln de urenteller afgelezen en gereglweerd. 
Voorts moet het zuurverbrulk worden vastgesteld. Olt verbrulk moet voor wat betrert (1e 
orda van ~1t'Ootte overeen komen met de geschatte ammonlakemlssle over de afgelopen 
perl ode. Indlen blijkt dat de gemeten waarden nlet liggen btnnen de aangeven range moet 
de gebrulker samen met de leverancfer act/e ondernemen om werking van hlBt lamellenfilter 
te optlmallseren. 
Ten behoeve van deze controle moeten de volgende gegevens bij hat lame)lenfllter aanwezlg 
Zljn: 

A Staltype. 
8 Olerbezetting over de afgelopen perlode 
C Aanvulllng van de zuurvoorraad, sfnds /astste Inspeale ( datal' volume van het zuur 

en pakbonnen.) 
D SPUfwaterdebiet zoars door de leverancier Is Ingesteld 

B~jJngc 2 

I • • 
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8§p~rtage; 

STAl:rECHNI~K OO'~S£T B.V. 
I"()"'tbu~ 2;!.8 
1120 AE Aalten 
Nijverheidsweg 28 
7122 AB Aatt~n 
Telefoon 0543-4'5598 
"flX 0543·4.,535S 
E·malh Info@dor •• tbv.nl 
Intem9t: WII'Iw.doraetbY.nl 
~flbo~ank AellGn nr. 30.02.83.679 
Hand&lsrag. Arntt&m or. 09067~6 

Ultkomsten van de analyses moeten worden verzonden Ban de veehouder en de leverancler 
Blj rapportage moet in leder gevel de volgende gegevens worden vermefd. 
Type lamellenflltel', datum wn monstername, n2l8m, adres en woonplaats van de Inrlchtlng 
waar het lamellenfllter is geptaatst, meterstanden, %uurverbrulk en eventuele opmer1<1ngen. 

Het Inspectle laboratorium beoordeelt de ultslagen van de waswatermonsters en meter
s~nden om VDst te stellen of het lamellen"Iter op de goede wljze heeft gefunctlone¢r(l. 
Over deze beoordellng dlent jaarllJks te worden gerapporteerd. Een beoordelino van het 
jaerllJks technl$ch onderhoud en het Jogboek maakt deel uit van deze jPJarlljksa rappo~ge. 
Verzending vein het rapport moet plaatsvlnden PJan de gebrulker/veehouder, de ieverc'.lncler 
en de gemeente waarln de InrlCh!lng Is gelegen. 

• I , J , ," I I. 'j ' ~,"j4r : ., ' ", , '. <1'. l, • I . , .; "" ' 1' 
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S'fAL'1 [GIINIf"K nORSET IJ.V. 
POBtbuli 2211 
7120 AE Aallen 
NIJverh.it;lllW~g 28 
7122 .... 9 Afillen 
Telefoon 0549·475596 
f:"$/C 0543·475355 
E·mall: IntoflDdorMtbv.nl 
Internet: www.do..".b\l.1.I1 
Rabobank Aalten nr. 30.02,83,679 
Handelafeg. Arnhem nr. 09067466 

Onderhoudscontract 

Een keer per jaar zal door de leverancler een onderhoudsbeurt worden ultgevoerd deze 
omvat de volgende werk%aamheden: 

* 

A Vullvanger,spoelpomp en ventlelen controleren. 
B pH elektrode eontroleren 
C Spoeltank nlveauregeling controleren 
D Waterklep en Installatie controleren 
E Spulklep en Installatle controleren 
F Zuuropslag contr'oleren 
G Zuur doseerunlt controleren 
H Aan en afvoerleldingen t.b.v. zuur, water en spulwater controleren 
I Meetinstrumenten c:ontroleren en afljken 
J Lamellenfllter en spoelwater verdeling controleren 
K Logboek dQOrnemen met gebrulker en evt. opmerklngen reglstreren 

Hat mogeltjk maken van controle door de gebruiker/veehouder ten behoeve val'*! 
de leverancler. 
Indlen gebrulker/Veehouder verpllcht wordt om een rendementsmetlng I)lt te laten 
voeren lal de leveiclncler medewerklng verlenen aan het ultvoeren hlervetr'l 

De Ingangsdaltum van deze overeenkomst Is de datum waarop de gebruiker/veehouder en 
de leverantler deze overeenkomst hebben ondertekend. 

De kosten van het jaarlijks onderhoud zal ~en het op dat mom~nt geldende uurt8rtef 
en km vergoedlng worden berekend. 

Reperatie en/of vervanglng van onderdelen vallen butten het onderhoudscontractl 

alsmede de ko~en die voort vloelen ult reparaties en vervengen van onderdelen. 

Bijlage :; 
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Logboek LameHenfllter 

WalB'Yen5ei reJIer 

watervertJruj/( in irers 

Bedfijfsurenstand spoeJpomp 

Bedtf]fsuren zuurpomp 

PH aaswater display 

PH wa.swater handmatig 

V8lfeNJg waswaler O~ 6Jter 

SfJ:Jringen 

Omschrijving storIngen 

SlaItechniek Dor5et sv. 
Nijverheidsweg 28 
7122 AS Aalten 

jaar 21) ..... 

Week Week ---

J 

GoetI/foat Geed/rout 

la/nee la/nee 
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AKZO NOBEL 

Akzo Nobel is een wereldwijd 
opererend concern met 
vestlgingen in meer dan 50 
landen. Het hoofdkantoor 
bevindt zich in Arnhem. 
Nederland. Het produkten
pakket omvat zout en 
chemische produkten. verven 
en lakken. produkten voor de 
gezondheidszorg en vezels. 

De activiteiten zijn onder
gebracht in direct onder de 
Raad van Bestuur 
ressorterende business-units. 
geclusterd in vier groepen: 
Chemie. Coatings. Pharma en 
Vezels. Aan de business-units 
zijn in zodanige mate bevoegd
heden gedelegeerd dat alert 
op marktontwikkelingen kan 
worden geanticipeerd en 
gereageerd. 

Akzo Nobel voert een actief 
milieubeleid. zowel wat betreft 
produkten als bedrijfsproces
sen. In geografisch opzicht 
zijn de activiteiten vooral 
geconcentreerd in Europa 
en de Verenigde Staten. 

Ecosystems 
Ecosystems is een van de drie 
sub-business-units van de 
business unit Base Chemicals 
(chemie-groep). De produkten 
in het pakket van Ecosystems 
zijn zoutzuur. chloorbleekloog. 
natriumhydrosulfiet. zwavel
dioxyde. dimethyl ether 
(drijfgas voor spuitbussenl. 
zwavelzuur en oleum. 
Een belangrijke aktiviteit van 
Ecosystems is de commerciele 
dienstverlening betreffende 
de verwerking van chloor- en 
zwavelhoudende reststoffen. 
Ecosystems heeft twee 
recyclingsinstallaties waarin 
deze produkten worden 
verwerkt tot respectieveliJk 
zoutzuur (HCI) en 
zwaveldioxyde (S02)' 
Het sluiten van de kringlo 
door uit rest~ en afvalstoffen . 
nieuwe grondstoffen te 
maken. is een belangrijke 
doelstelling van Ecosystems. 

Op zwavelzuur en oleum 
wordt in deze brochure verder 
ingegaan. 

: 

24 
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2 Produktieproces 

3 Toepassi ngen 

4 . Chemische en fysische 
eigenschappen 

5 Verdunnen 

6 Wijze van aflevering en opslag 

8 Veiligheidsmaatregelen 

ZWAVELZii.1::_ 

I· 
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Zwave I h oud e~~:.. produ kten 
Proces van derden 

Zuurverbrandingsoven Zwavelzu u rfabriek 

----~ 

Lucht H,S04 en s-> 
-----!I>-

SO, + 0-> 503 

so, + H,O - O 

PRODU KTI EPROCES 

-<2- Oleum 

~--' Technisch zuur 

j'""t1---j Chemisch zuiver-

en vulzuur 

Zwavelzuur, H250" werd k_ 

het begill van de twintigste 
eeuw bereid volgens het zgn . 
lodenkamerproces. 
Tegenwoordig wordt zwavel
zuur via het contactproces 
bereid, waarbij zwaveldioxyde 
katalytiscil via zwaveltrioxyde 
wordt omgezet in zwavelzuur 
en oleum . 

Bij Akzo Nobel Chemicals in 
Amsterdam wordt zwavel
dioxyde, S02, bereid door 
verbranding van puur zwavel, 
van recycle-zwavelzuur en 
andere zwavelhoudende 
reststoffen in een roterende 
oven . 
In een aparte brochure 
wordt nader ingegaan op 
de zuurverbrandingsoven. 
Het zwaveldioxyde wOI-dt 
vNvolgens na reiniging in 0>

convertor omgezet in zwavel
trioxyde, 503 , waarna dit 
weer met geconcentreerd 
zwavelzuur omgezet wordt in 
zwavelzuur en oleum in de 
gewenste concentraties. 
De h iernaast afgebeelde 
figuur geeft in blokschema 
dit proces weer_ 



J' geemailleerde leidingen 
geleid en in speciale tanks 
opgeslagen . Dit in tegen
stelling tot technisch zuur 
en oleum die door stalen 
leidingen worden geleid en 
in stalen tanks worden 
opgeslagen. 

De specificaties van 
genoemde kwaliteiten zijn 
op aanvraag verkrijgbaar. 

- JUNI 20U3 TOEPASSINGEN 

Zwavelzuur is de meest 
geproduceerde chemische stof 
tel- wereld. 
De belangrijkste toepassingen 
zijn: 

- bereiding van kunstmest 
- bereiding van kunstvezels 
- bereiding van katalysatoren 

(voor het dragermateriaal) 
- bereiding van citroenzuur 

en melkzuur 
- bereiding van silicaten 
- in de farmaceutische industrie 
- in de verfindustrie 
- als katalysator 

(bij alkylatieprocessen) 
- als droogmiddel 
- als accuzuur 
- als beitsmiddel van metalen 
- als "sulfoneringsmiddel" 

(hier wordt ook wei oleum 
voor gebruikt) voor produktie 
van wasmiddelen en bij de 
produktie van kleurstoffen 
voor o.a. textiel 

- bereiding van lijmen 
- als zuurgraadregeling 

(o.a. afvalwaterzuivering). 



JUNI2003 

Tabel1 

CHEMISCHE EN FYSISCHE 
EIGENSCHAPPEN 

Zwavelzuur is een kleurloos 
tot grijs getinte, enigszins 
olieachtige vloeistof met een 
soortelijke massa van bijna 
tweemaal die van water. 

Dichtheid van zwavelzuur en oleum bij verschillende concentraties Bij kamertemperatuur en een 
concentratie van 96% of lager 

Zwavelzuur 

Concentratie Soortelijke 
massa 

[g1100g) [kglm') 
[15,6°C) 

0 1000 
5 1034 
10 1069 
15 1105 

. 20 1143 
25 1182 
30 1222 
35 1264 
40 1307 
45 1352 
50 1399 
55 1449 
60 1502 
65 1558 
70 1615 
75 1674 
78 1710 
80 1733 
85 1784 
90 1820 
95 1841 
96 1843 
98 1844 
99 1842 
100 1839 

Oleum 

Concentratie Soortelijke Equivalent 
vri] SOn massa zwavelzuur 
[gll00g (kglm') 
[15,6°C) 

0 1839 100,00 
2 1851 100,45 
4 1858 100,90 
6 1865 101,35 
8 1873 101,80 
10 1880 102,25 
15 1899 103,38 
20 1916 104,50 
25 1935 105,63 
30 1952 106,75 

Voorbeeld van een berekening van een equivalent sterkte; 
oleum met 25% vrij zwaveltrioxide; 

25 x 1,225[') 30,63% 
100 - 25 75,00% 

is equivalent aan 105,63% zwavelzuur 

[') 1,225 = 98180 = 
mol gew. H2SO4 

mol gew. 503 

is zwavelzuur praktisch reukloos. 
Bij hogere temperaturen en 
concentraties boven 98% komen 
irriterende zure dampen vrij. 
Zwavelzuur is een sterk zuur. Het 
reageert heftig met basen en is 
sterk corrosief. Het zuur 
reageert eveneens heftig met 
vele stoffen onder warmte
ontwikkeling . 
Zwavelzuur tast onedele metalen 
aan (behalve lood) onder 
vorming van brandbaar 
waterstofgas (explosiegevaar!). 
Zwavelzuur is hygroscopisch. 
Het absorbeert water uit de 
lucht waardoor het zuur in 
concentratie afneemt. 
De industrie maakt van deze 
eigenschap veelvuldig gebruik 
voor o.a. het drogen van gassen. 

Oleum is een rokende, kleurloze 
tot grijs getinte, viskeuze 
vloeistof. De "rook" is afkomstig 
van de ove'rmaat zwaveltr~pxYde. 

4 ZWAVELZUUR/OLEUM AKZO NOBEL H-+-H-++H-++-l-++H-+H-l--+ 
28 
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~c meeste eigenschappen zijn 
gelijk aan die van zwavelzuur. 

Analysemethoden 
Op aanvraag zijn Akzo Nobel 
standaard analysemethoden 
beschikbaar. 

Smeltpunten 
. In de figuur op pagina 4 is de 

smeltlijn voor zwavelzuur en 
oleum aangegeven. 
Voor zwavelzuurconcentraties 
tussen 80% en 90% en boven 
96%, alsmede voor aile 
oleumconcentraties, betekent 
dit dat met name in de winter 
rekening moet worden 
gehouden met bevriezingl 
kristallisatie. 

Viscositeit 
de figuur hieronder is het 

,,"rloop van de viscositeit van 
de verschillende concentraties 
zwavelzuur gegeven met de 
temperatuur als parameter. 

Dichtheid 
De tabel op pagina 4 geeft 
de dichtheid van zwavelzuur 
en oleum bij verschillende 
concentraties. 

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

VERDUNNEN 

Zwavelzuur en oleum kunnen 
verdund worden door ze te 
mengen met water of zwavel
zuur met een lager H2S04-
gehalte dan het uitgangs
materiaal. 
Denk er aan dat grote 
warmte-effecten optreden, 
met gevaar van wegspattende 
zuurdruppels door het koken 
van het water. 
Daarom moet altijd, onder 
roeren, zuur aan water (of aan 
zuur met het lagere gehalte) 
worden toegevoegd en niet 
andersom! 
Oleum nooit met water 
verdunnen, maar altijd met 
zwavelzuur of met oleum met 
een lager gehalte. Ook altijd 
oleum aan zwavelzuur of aan 
het lager geco'ncentreerde 
oleum toevoegen en niet 
andersom! 

Om te berekenen wat de 
verhouding van zwavelzuurl 
oleum met een verdunnings' 
middel moet zijn om een 
bepaalde concentratie te 
bereiken, kan men gebruik 
maken van de "rechthoek
methode". Deze methode 

wordt aan de hand van een 
voorbeeld verduidelijkt: 
De hoeken van een rechthoek 
worden door diagonalen met 
elkaar verbonden. 
De concentraties van de te 
mengen zuren (of zuur met 
water) worden, in gewichts
procenten, ingevuld bij de 
linkerhoekpunten. Water 
wordt hierbij aangenomen 
als 0%. Zwavelzuur en oleum 
worden 'uitgedrukt in 
equivalenten zwavelzuur. 
De gewenste concentratie 
in gewichtsprocenten wordt 
ingevuld op het snijpunt van 
de diagonalen. 
De lagere concentraties 
worden van de hogere afge
trokken langs de diagonalen 
en ingevuld bij de rechter
hoekpunten. 
Deze getallen geven de 
gewichtsverhoudingen aan 
van de concentraties op 
de linkerhoekpunten, zodat 
de gewenste concentratie 
(ingevuld op het snijpunt van 
de diagonal en) bereikt wordt. 

5 

Rechthoekmethode 

Vraag: 

Wat zijn de benodigde hoeveelheden 

zwavelzuur en water voor de 

bereiding van 100 kg accuzuur (37% 

zwavelzuur met een dichtheid van 

1,28 g/cm 3J. uitgaande van vulzuur 

96% (dichtheid 1,84 glcm3) en 

water? 

Antwoord: 

Gebruik makend van de rechthoek· 

methode. komt men tot de volgende 

conclusies: 

96% 37% 

0% 59% 

m.a.w.: 

37 kg vulzuur 96% levert, gemengd 

met 59 kg water, 96 kg accuzuur 37%. 

Voor de aanmaak van 100 kg 

accuzuur 37% is dan nodig: 

100196 x 37 kg - 38,5 kg vulzuur 

96% en 

100196 x 59 kg.: 61,S kg water. 

:\" 
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Transportgevarenklasse 
Weg- en railvervoer 

Zwavelzuur: 

ADR-klasse 8 ADR-itemnummer 

RID-klasse 8 RID·ltemnummer 

TREM-kaart CEFIC TEC(R)·80G04 UN nummer 

Kemmler code 

~ 1830 

Oleum : 

ADR-klasse 8 ADR-itemnummer 

RID-klasse 8 RID-Itemnummer 

TREM-kaart CEFIC TEC(Rj-80G04 UN nummer 

Kemmle r 'code 

~ 1831 

1 b 

1b 

1830 

la 

la 

183 1 

WIJZE VAN AFLEVERING 
EN OPSLAG 

Zwavelzuur kan op 
verschillende wijzen worden 
geleverd: 

- in tankauto's met een 
laadvermogen varierend van 
18 tot 30 ton . 

- in spoorketelwagons 
(20 tot 60 ton per wagon): 
aileen voor 96% technisch 
zuur ex Budelco, aangezien 
Amsterdam geen spoorweg
aansluit ing heeft. 

- in tankschepen 
(400 tot 500 ton) : 
ook uitsluitend voor 96% 
technisch zuur ex Budelco. 

Oleum kan uitsluitend per 
tankauto worden geleverd. 

Aanvoer per tankauto 
De tankauto's zijn voorzien 
van een luchtcompressor, die 
maximaal 2 bar overdruk 
levert, waardoor het zwavel
zuur tot een hoogte van ca. 
10 meter kan worden 
opgevoerd. Ook is lossen 
mogelijk d.m.v. instrumenten
lucht of een pomp van de ont
vanger (werkdruk max. 3 bar). 
Teneinde de aansluitkoppeling 
op de vulleiding/losleiding van 
de tanks te kunnen monteren, 
dient deze voorzien te zijn van 
een standaardflens NEN 5802, 
of DIN 2502 druktrap 10 met 
de volgende maten: 

flensmiddellijn 
boutcirkel middellijn 
boutgatmiddellijn 
aantal boutgaten 

165 mm 
125 mm 

18 rnm 

Deze aansluiting moet zich 
ca . 1 meter boven het 
maaiveld bevinden op een 
afstand van max. 3 meter van 
de losplaats van de tankauto . 
Het einde van de vulleiding 
moet voorzien zijn van een 
afsluiter en blindflens. 
De bli~dflens dient om~ 
corrosie en lekkage. ~a.n de 
afsluiters te voorkci_rpen. 

Het vullen van de 
opslagtank 
De tankauto dient v)a 
verharde wegen naa.r een 
losplaats te rijden. Ander 
verkeer moet geen gevaar 
kunnen veroorzaken tijdens 
het lossen , of bij de losplaats. 
Tevens dient de tankauto c"p.1 
verwijderd te kunnen wo 
in geval van een calamiteit. 
Er moet voldoende werk
ruimte zijn voor het bedienend 
personeel. 

De plaats waar de tankauto 
op de vulleiding wordt 
aangesloten, moet duidelijk 
zijn gemerkt met de 
aanduiding "zwavelzuur" of 
"oleum", met zonodig daarbij 
de concentratie-aanduiding. 

De opstelplaats en het 
koppelpunt dienen doelmatig 
verli cht te zijn . Ter plaatse 
moet een waterslang gebruiks
gereed zijn met voldoende 
capaciteit om eventueel 
gemorst zuur te verdunnen en 
weg te spoelen . Tevens dienen 
een veiligheidsdouche en "-'1 

oogdouche aanwezig te 2. 

De watertemperatuur van 
de douches is bij voorkeur 
ca. 20°C. 

30 
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Corrosie 
Zwavelzuur is corrosief voor 
de meeste constructie
material en. Het corrosieve 
gedrag echter is zeer complex 
en is o.a. afhankelijk van de 
concentratie, temperatuur, 
vloeistof~nelheid, 
verontreinigingen, etc. Tot 
concentraties van ca. 90% 
gedraagt zwavelzuur zich als 
een normaal niet-oxyderend 
mineraalzuur dat 
gedissocieerd is in waterstof
kationen en sulfaat- en 
bisulfaatan ionen. 
De metallische corrosie wordt 
bepaald door de activiteit van 
het gehydrateerde 
waterstoflon. Bij hogere 
zwavelzuurconcentraties is de 
gehydrateerde waterstofion
concentratie gering en 
daardoor de corrosiviteit, 
maar neemt het oxydatieve 
karakter sterk toe. Daarnaast 
treedt bij o.a. staal en 
roestvast staal passiviteit op 
in geconcentreerd zwavelzuur 
en oleum door de vorming 
van een beschermende sulfaat 
cq oxyde film op het metaal
oppervlak. 

Bij de keuze van de te 
gebruiken materialen in 
zwavelzuur en oleum is onze 
afdeling Technische Service 
u graag van dienst. 

Opslagtanks 
Voor de opslag van 
geconcentreerd zwavelzuur 
en oleum wordt veelal staal 
toegepast. Daarnaast kan 
voor zwavelzuur ook gebruik 
worden gemaakt van PVC 
versterkt met glasvezel
polyester. Dit laatste 
materiaal wordt naast emaille 
ingezet voar de opslag van 
chemisch zuiver zwavelzuur 
en vulzuur om ijzeropname 
te vermijden. VQor oleum kan 
verder ook roestvast staal 
toegepast worden. 

Het ontwerp van de tank moet 
voldoen aan de standaard 
regels. De wanddikte van de 
tank moet nauwkeurig worden 
berekend, inclusief de 
corrosietoeslag voor stalen 
tanks. De invoer dient van de 
wand af geplaatst te worden. 

Bij toepassing van staal treedt 
altijd enige corrosie op onder 
ontwikkeling van waterstofgas 
en de vorming van ijzer
sulfaat, dat zich afzet op 
de bodem van de tank. 
De opslagtanks dienen regel-

matig inwendig geInspecteerd 
te worden overeenkomstig de 
geldende hinderwet-eisen. 
Deze inspecties vinden in het 
algemeen eens in de 5 - 10 
jaar plaats. Er is altijd kans 
op aanwezigheid van water
stofgas in de stalen tanks. 
Hier dient bij reinigings- en 
laswerkzaamheden rekening 
mee gehouden te worden. 
Voor nader advies kan de 
afdeling Technische Service 
u behulpzaam zijn. 

De tanks dienen geplaatst te 
worden in een betonnen bak, 
waarvan de inhoud minstens 
gelijk moet zijn aan de inhoud 
van de grootste opslagtank 
plus 10% van de inhoud van 
de resterende tanks in de 
bak. Omdat zwavelz\Jur en 
oleum het beton aantasten, is 
het raadzaam het beton te 
beschermen, by. met zuurvast 
tegelwerk ter plaatse van de 
pompen' 

In het algemeen worden de 
tanks voor 78% en 96% 
zwavelzuur en 20% olt;um 
niet geIsoleerd Lv.m. 013 de 
vriespunten van deze 
produkten. V~~r oleum 25 % 
is het wei raadzaam de tanks 
te isoleren en te voorzien van 
een elektrische verwarming. 

Het is van belang de opslag
capaciteit aan te passen aan 
het gekozen transportmiddel. 
Een vuistregel voor de 
capaciteitsbepaling van een 
opslagtank, bij inachtneming 
van een maximale vulgraad 
van 85%, is 1,5 maal een 
normale levering of een 
normale levering plus 1 week 
consumptie. 
Voor tankautoleveringen geldt 
een capaciteit van tenminste 
40 ton ( = 23 ton x 1.5/0.85). 

Leidingen, appendages, etc. 
Leidingen voor geconcen
treerd zwavelzuur en oleum 
worden bij voorkeur 
vervaardigd uit dikwandig 
staal met ruime bochten 
(R ~ 5d). Hierbij dient de 
vloeistofsnelheid lager te zijn 
dan 0,5 m/sec. Om de kans 
op lekkages te verminderen 
wordt geadviseerd het aantal 
flenzen en afsluiters tot een 
minimum te beperken. 
Daarnaast worden voor 
zwavelzuur, afhankelijk van 
de procescondities en 
materiaaleigenschappen, 
kunststofleidingen toegepast 
zoals polyethyleen, PVC (al 
dan niet glasvezel-polyester-

7 

versterkt), staal (PTFE
bekleed), etc. 

Voor oleum en onder 
, bepaalde omstandigheden 
voor geconcentreerd zwavel
zuur kan ook roestvast staal 
gekozen worden. 

Voor geconcentreerd 
zwavelzuur en oleum worden 
hooggelegeerde roestvast 
stalen klep- en kogelafsluiters 
of PTFE gevoerde membraan
afsluiters aanbevolen. Vaor de 
produkten, die gevoelig zijn 
voar ijzer-pick-up, zijn o.a 
PTFE-gevoerde afsluiters in 
bedrijf. V~~r de flenspakkingen 
wordt voor de stalen en 
roestvast stalen leidingen 
Gylon® toegepast en voor 
de kunststafleidingen Viton®. 

Voor andere constructie
materialen enlof toepassingen 
van andere zwavelzuur- en 
oleumconcentraties verdient 
het aanbeveling contact met 
ons op te nemen. 

Pompen 
Standaard worden centrifu- ':·l: 
gaal pompen toegepast voor. 
het transport van zwavel;i~ur 
en cleum. Om lekkage lan'gs! 
de as te voorkomen gaat de 
voorkeur uit naar zgn. non- -
seal pompen. Deze pompet:1 
zijn vaak vervaardigd uit ti'oog 
gelegeerde roestvaste .. 
staalsoorten of staal/PTFE 
gevoerd. De juiste keuze van 
de pomp is sterk afhankelijk 
van de functie en de lay-out. 
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Zwavelzuur en oleum zijn 

sterke, corrosieve 

anorganische zuren die 

gevaarlijk zijn bij 

ondeskundig gebruik. 

Geconcentreerde 

oplossingen van zwavelzuur 

en oleum veroorzaken bij 

contact met de huid 

chemische bri:lndwonden. 

Contact met de ogen 

kan zeer ernstige gevolgen 

hebben. 

VEl LIGHEI DSMAATREGELEN 

Om de risico's van het werken 
met zwavelzuur of oleum 
zoveel mogelijk te beperken, 
zijn een aantal maatregelen 
nodig: 

· Instrueer het personeel goed 
over het werken met zwavel· 
zuur en oleum en de gevaars" 
aspecten hiervan. 

· Op de plaatsen waar zwavel· 
zuur of oleum wordt gebruikt 
of is opgeslagen, dient een 
aansluiting op de waterleiding 
aanwezig te zijn, om in geval 
van lekkage het zuur te 
verdunnen en weg te spoelen . 

· Op qeze plaatsen moeten ·ook 
een douche en een oogdouche 
aanwezig zijn. 

- Voorkom dat zwavelzuur in 
contact komt met basen, 
met onedele metalen, of met 
brand bare, met water 
gemengde (organische) stoffen. 

- Indien er gevaar bestaat voor 
contact met zwavelzuur of 
oleum, moet het personeel 
uitgerust zijn met doelmatige 
persoonlijke beschermings
middelen, zoals: 
• beschermende kleding 
• gesloten veiligheidsbril 
• laarzen 
• kunststof handschoenen. 

• Dicht flenzen aan de buiten
rand af met een kunststof ring 
of tape, om te voorkomen dat 
zuurlekkage ontstaat. 

Eerste hulp 
Mogelijkheden van eerste hulpverlening na contact met zwavel
zuur of oleum: 

- Bij inademen van zwavelzuur- of oleumdamp: 
Het slachtoffer direct uit de 'gevaarlijke ruimte halen en zo snel 
mogelijk in de frisse lucht brengen. Zorg daarbij eerst voor zelf· 
bescherming. Voistrekte rust laten houden, niet laten lopen of 
laten spreken. Dien zuurstof toe bij kortademigheid (aileen door 
arts of deskundige). Roep medische hulp in. 

- Na inslikken van zwavelzuur of oleum: 
Het slachtoffer veel water laten drinken om de concentratie te 
verlagen. Onder geen voorwaarde braken opwekken. 
Roep medische hulp in. 

- Na contact met de ogen: 
Direct de ogen uitspoelen met veel water, gedurende ten minste 
15 minuten. Houd hierbij de oogleden van elkaar om goed te 
kunnen spoelen. Ais de pijn bJijft, doorgaan met spoelen. 
Roep medische hulp in . 

- Na contact met de huid: 
Afspoelen met veel water. Verontreinigde kleding, schoeisel t. .. 

dergelijke, uittrekken. Getroffen huidgedeelten gedurende 
minimaal 15 minuten met veel water afspoelen. 
Roep medische hulp in . 

Veiligheidsinformatiebladen van zwavelzuur en oleum zijn op 
aanvraag te verkrijgbaar. 

Akzo Nobel Chemicals B.v. 
Postbus 247 
3800 AE Amersfoort 
Tel. 033 - 67 68 69 
Fax 033 - 676138 

.' 
'~. 

! 
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Veiligheidsinformatieblad (VIB) conform NEN-ISO 11014 

ZWAVELZUUR 96%) 

Stofnaam 

Soort stof 

ZWAVELZUUR 96% 
Enkelvoudige stof 

- JUNI 2003 
Afdruk door: 

Afdrukdatum: 

Artikelnr. 

Admin 
23-03-200009:17 

19-02-199614:18 

Leverancier BREUSTEDT CHEMIE BV 
POSTBUS 721 

Tel. in noodgevallen 
0653244323 

7300 AS APELDOORN 
NEDERLAND 

Tel. 055-5332844 Fax 055-5429072 

Officiele stofnaam 

CAS nr. 
Annex 1 nr. 

ZWAVELZUUR 96% 
7664-93-9 

016-020-00-8 

-_ EG nr. 

Formule 

231-639-5 

H2S04 

,. 

Kankerverwekkend 
Sensibiliserend 
MiJtageen 

Nee 
Nee 
Nee 

Reprotoxisch (voor de voortplanting vergiftig) 
Bijzondere aanduiding 

· . Inslikken 

Ogen 

Huid 

Inademen 

GEEN braken op-wekken, mond spoelen, twee glazen water drinken, arts waarschuwen. 

eerst langdLirig spoelen met veer water, arts waarschuwen of naar ziekenhuis vervoeren. 

verontreinigde kleding uittrekken, huid spoelen met veer water of douchen, zonodig arts waarschuwen. 

frisse lucht, in halfzittende houding zetten, zonodig beademen, onmiddel/ijk naar ziekenhuis vervoeren_ 

Risico's 
Stabiliteit stabiel onder aanbevolen bewaarcondities. 

Preventieve maatregelen 

Blusmiddelen 
Brand Produkt niet ontvlambaar, GEEN water op deze stof gieten, verder aile blusstoffen toegestaan. 

~ 
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen 
Ogen gelaatsscherm of zuurbril. 

Huid zuurbestendigekleding en handschoenen, (PVC, butylrubber). 

Inademen voorkom inademen van de damp of nevel, venti/atie. 

MiJieuvoorzorgen I reinigingsmethoden 
Opruiming/Afval reactie met water is zeer exotherm (warmte-ontwikkeling), dus voorzichtig neutraliseren (verdunnen). 

Opruiming/Afval neutraliseren met sodawater, afval afvoeren volgens de ervoor geldende wetgeving. 

Nee 

011 veIIlgheldslnforms/lebiad (V18) Is met de glOOtst mogf!lljkll Zf)fg opi/asteld op bellis van de mee$! rSClinl. kennls 
en Informalle_ De BBnsprekeJij~held voor het lleblVlk dil VIS ligl eehler bQ de wsrkgever. De semenstellsr aanvaardl 
Qee~ e~hele aansprnke/ljkheld VIlor materllJle·e.n!o( Immole,;1iI1!; scJJDds van w8lke Bard dan ook door het gebruik van 

Oil VIS \s ge~neJt'"rd milt P,ins-CS 3 :20,M ... 8I1 H .. ,I.yS)I&llIms Inl B.V. 
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Veiligheidsinformatieblad (VIS) conform NEN-ISO 11014 

ZWAVELZUUR 96% 

Ogen 

Huid 

[nademen 

gelaatsscherm of zuurbril. 

zuurbestendigekleding en handschoenen, (PVC, butylrubber). 

voorkom inademen van de damp of nevel, ventilatie. 

Blootstellingsgegevens 

1: ~ JUNI2003 
Afdruk door: 

Afdrukdalum: 

Invoerdalum: 

Laalsle wlJzlging 

Admin 

23-03-2000 09: 

19-02·199614: , 

28·10·199917:10 

Opname door de huid? 

Omschrijving 
Zwarte lijst stof? 

MAC-TGG 8 uur 
MAC-TGG 15 min 
WGW-waarden 
WGD-advieswaarden 
BGW-waarden 

Zwavelzuur 96% 
Nee 

Nee 

Fysische toestand Vloeibaar Kleur Helder tot lichtgrijs 
Verschijningsvorm Olie-achtige vioeistof Geur Reukloos 
Moiecuulmassa 98,1 Reukgrens 
Dampspanning (mbar) bij (20 'C) mbar Kookpuntltraject 310 
Dampspanning (bar) bij (20 'C) 0,03 bar Smeltpuntltraject -13 
Dichtheid (water=1) bij (20 'C) 1,843 g/cm3 Sublimatiepuntltraject 
Dampdichtheid (lucht=1) bij (20 'C) g/cm3 Vlampunt nvt 
Wateroplosbaarheid bij (20 'C) goed Zelfontbrandingstemp. nvt 
Oplosbaar in ... Ontledingstemperatuur 
pH bij (20 'C) <1 Onderste explosiegrens nvt 

Y!SCositeit bij (20 'C) 23 Bovenste explosiegrens nvt 

Overige gegevens 

gevaarlijk onUedingsprodukt: sulfur trioxide. 

reagoort heftig met bepaalde metalen onder vorming van waterstofgas. 

:' Reactiviteit 

'( Reactiviteit 

Reactiviteit 

Stabiliteit 

reageert heftig met: sterke basen, water en reductiemiddelen onder sterke warmteontwikkeling. 

stabiel onder aanbevolen bewaarcondities. 

Prevent/eve maatregelen 
Reactiviteit verwijderd houden van reductiemiddelen en basen. 

Kankerverwekkend 
Sensibiliserend 
Mutageen 

Nee Reprotoxisch (voor de voortplanting vergiftig) 
Nee Bijzondere aanduiding 

Nee 

Bijzondere Veroorzaakt ernstige brandwonden .. 

Overige toxicologische gegevens 

Acute toxiciteit: (oraal/rat): 2140 mg/kg 
Veroorzaakt ernstige brandwonden. 

Geen experimentele gegevens over het preparaat als zodanig aanwezig. 

Opruiming/Afval 

Opruiming/Afval 

neutraliseren met sodawater, aNal aNoeren volgens de ervoor geldende we\geving. 

reactie met water is zeer exotherm (warmte-ontwikkeling), dus voorzichtig neutraliseren (verdunnen). 

BAGA KCAlKGA 

ppm 
"C 

'c 
'c 
' C 
'C 
'C 
Vol% 
Vol% 

Nee 

Oil velligheidsfnformatiebfad (VIS) is met de grootst moge//jke zorg opgesteld op basis van de meest recente kennis 
en informatie. De aansprakelijkheid voor het gebruik dit VIS figt echter bij de werkgever. De samensteffer aanvaardl 
geen enke/e aansprakefijkheid voor materi~/e enlof immaleriele schade van welke aard dan ook door het gebruik van 

0;' VIB is lIegener .. ,d mel Prlns-CS 3 20 84 van Herley Syslem. Int B V~ 

Pagina : 2 van: 3 
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Veiligheidsinformatieblad (VIB) conform NEN-ISO 11014 

ZWAVELZUUR 96%) 

8ijlende stof 

OM JUNI 2003 

Afdruk door: 

Afdrukdatum: 

Invoerdatum: 

Laalsle wJjziging 

Admin 

23-03-2000 09:17 

19·02-199614:18 

28-10-199917:10 

Vervoer 

UN nr. 
GEVI nr. 

1830 

80 

Verpakkingsgroep II 

Overige vervoerscoderingen 1"o,/9iilsse}j ~iWjjfe.r;l"'t .~ctn In~ IramFGfffii!. ' 
Weg ADRlVLG 
Water 

Chern. identiteit 
" 

.' . 
. . R-zinnen 
-c 

ADN 
ADN(R) 
IMDG 
RIDNSG 

ZWAVELZUUR 96% 

8 1b 10b 

8 1b 

8 1b 

8 
8 1b 
8 

Veroorzaakt ernstige brandwonden. 

~B]a~nli~ l~:~'ll;MSW~ :Wj~~I;(f~ NFPA-code 

8230 8-06 700 

EG nr. 231-639-5 

,,' S-zinnen 

R 35 

S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig 
medisch advies inwinnen. 

S 30 Nooit water op deze stof gieten. 
~~~~~.~~~~~~~~~ 

Oprnerkingen Deze informatie betreft uitsluitend het bovengenoemde produkt en behoeft niet te geld en bij het gebruik tezamen 
met (een) ander(e) produkt(en) of in enig proces. De informatie is naar ons beste weten op dit moment correct en 
volledig en wordt te goeder trouw verstrekt doch zonder waarborg. Het blijft de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker om zich ervan te verzekeren dat de informatie van toepassing en volledig is m,b.!. het speciale gebruik 
dat hij van he! produkt maakt. 

Informatiebron AKZO 

Oil veiligheidsinformalieblad (VIB) is mel de groolsl mogelifke zorg opgesleld op basis van de meesl recenle kennis 
en informalie. De aansprakelijkheid voor hel gebruik dil VIB ligl echler bij de werkgever. De samensleller aanvaardt 
De en enkele aansDrakeliikheid voor maleriele en/of immaleriele schade van welke aard dan ook door hel gebruik van 

Oil VIB Js: !l"gtJ\trterd mel P'lns-CS J ,2D ~ YM HuJey Systems InL B V 
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·VEtiGBti'I;IJ.S~ 

Chemproha Cliem1eP"artnepBi.:V.I NBM EXj)ort~l:V.!Ned. Benzol- Mij.BN. 

1-69850 j~Gbedgek~.op;W.tJiff.2aO.l . I Herzienihg van: 101812000 

. Naam: ZWAVnZUUR:94%·_·98%:' 

1 IDENTIFICATIE VAN DE.:S'OOF:ORBEX ~D'E IDIDERNEMING 

1.1 IDENTIFICATIE V AJiJ.])E:ST.OKOF1.'ml' .P.RlWARAAT 
Naam: ZWA VELZUUR ~% ~ '98% 

Brutofoonule: H2S04 
CAS-Dr. 7664-93-9 
Eli cataloguSnum:a:rer. 0--I6-020-00:'8:· 
HAZCHEM-m: 2P 
Moleculair gewioht: 98'.07 
ProdU(~t type: ZuiveFe staf . 
Andere Dossiemll.lll1D.efS.: BfG·nYmlRer:· B-1.{)247 

EINEeSJELlNCS-m: 231.,;;639-5 
-ltffiGS-m- WS5600000 
.NFP¥\.::'ii£:. 3-.0.'-2-W 

Producten van dit dossier:lJViTA VELZUUR94%~~8%:.-1-.:6'9850 

1.'2 IDENTIFICATIE VAN·.BE.-0'~G 

Chemproha CherniePartnerB,:VTNBM E~rt-B;Vf.Nee:. B'enzoiMij. B. V. 
Danker Duyvisweg 44 
33·16 BM Dordrecht 
The Netherlands 

1.3 AL.AIDv:fNUMMER 
Tel: Hfst.4/+3·I(O)7U.5$l944 

2 .SAMENSTELLING EN.DlFflRMATIE-:OYE'R'DE-BESWDDELEN 

ZWAVEI,ZUUR 94o/.'O-~ 98~.4.: n.b. 
,Gevaarsymbo1err ~ C . 
R-zllmen-: R35-
CAS-nr: 7664-93-9 · 

3 MOGELUKE·GEVAREN 

R-ZINNEN: ' 
Veroorzaakt ernstige:oIEIdwqnden 

4 EEBSTE·HULP MAAmEGEI,EN· 

Al;GEMEEN 
Contro1eer de vitale Emcties. , 
Indien bewusteloos: Z0I'g; oor m~lMhtwegen . 
Bij ademhalingsstilst'8:!id: ~ge,tlC!eaili8lif):g.~tof 
Bij hartstilstand: reanimeeI':aetslachtoffer 
Bewust slachtoffer met ~e.m1ill'lin:gsmoeiJ#~ll,:1utffZi1tend 
Bij shock: bij voorIreur~.:r:ug;1:i;ggin!i.met.de:ue~g, 
Bij braken: voorkom :erstikkinglaspimtiepneumome 
Voorkom afkoeling door' tcredekken{met opwro;men) 
BliJf het slachtoffer obs~.eren: 
Verleen p'sych01ogiSGJie~!jstand 
HOll het slachtoffer r-ustiS, wr.mijd -iRspanni'ngen 
A£hankelijk van de toestan.d: .lU'ts!Ziekenhu1s 

Afgediukt in over.eenkomst u)et de EG·richfi!ino.rr9YlliIEOO' en. 93iH:2tEG op·H?·O.4-2001 
Cbemproha ChemieP.artner B. V J NB~.Exp0J1.tt ' .I ~" ea. 'B~ol Mij.ltV .. . 1/10 36 
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::t:nJlR-~~~Tns~~:n-:w..., .. 'T;T'Il" 
y.~H:.Ild.:II' - '::ti~t-Va:tT.ut:I-.IrJ' 

Chemproha CIiem-ie-P.:artner. B;VJNB~~:B. yrfNed. BenzolMij~ ft¥". 

Naam: ZWAVELZUUR 94% ... 9&%;:: 

5· 

INHALATIE 
Breng het slachtofferin.fie :fT1sse-1ucht 

Onmiddellijk 15 min-:m.et;17J::el:Wll1erspGclen:uf:.detrchen 
Gebroik van zeep toegestam,~ . . 
'Geen (chemisch) ne'tl1nUisaEf:nif~&l~gebruiken 
Kl:eding verwijderen-tijaeaS .. elen' . 
Indien'kleding vast211<.i8l:{de::h\lid'$·:aiec v~e[en 
W0nden steriel afdcl::lGe;n. . . 
Tndien·verbrande opp. ':> j:fi%.::.shrcht<tfer.~ek 

OOEN 
Obmiddellijk 15 nrinlItelHne~~l ~~er spoe1en 
Zo mogelijk contacUemrea~~. 
·Ge61+ netitraHsatiem.idrl'el gekniken 
Slachtoffernaar oog~gen 

ORAAL 
Mond spoelen met-w.ater 

. Zo vIlig mogelijk na:IDn:mne:~ve:dwater laten..mn:ken 
Niet laten braken . . . 
Geenmedicinale h()ntskoot~en 
In.alle.geyallen arts :waarsah~wen. 

. V erpakkinglbraaksel-t0m~lHHm,.amtza.ekenhUis 
Bij: marne van grote .hGfe¥.eellled.en::sne1 na.ar:2iefreJiliuis 
Geell·chemisch tegeng:if:~enell' 
Arts~-maagspoeling . ' 
Telefoonnummer in:noo·(~-g~aHen· bui.fen.kantoorereIl:;.: a1leen:voonrtsen. :·93:0'-1.14·&8 88. 
(Nationaal Ve[giftigin,g~liOOimll1ie.(;entruI:B-:]~il.m0Yen:) 
Voor BeIgie :Raadpleeg IieU1lltigifcenmnn (OZ/.3'45)~5 .45) 

BLUSMIDDELEN 
.Blosmiddelen bfj omgeYif!JJ~and 

Geenwater . 

BLUSINSTRUCTIES: 
J:anks/vaten koeleIL--em'<rl'.:fn:-veiligneid brengen 
Bij koelenJblussen: «>II.tB.Gt-van'l3r{)diiotmet-w.ater;-v~jden 
Toxische gasseD vemmmen,·xru:t·vemev.el&water 

BRANDGEVAAR 
.Directbrandgevaar 

Niet brandbaar 
Indirect brandgevaar 

Reacties die brandgevaar inhouden:: zie "Chem:i:sche :oeacties" 

Afgedrukt .ino:ver~enkomst met de EG-richtlijne'n"9t1t55I.EEG e~ 9311121EO ope 18'-04-2001 
Chemproha ChemiePartner B.V.! NBM b-ponB,'V.:J'Ned • .Benzoi Mij,.B:'V: .. 2110 
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VEW'GBEtli)~TlE 

Chemproha Chern-ie-Partner B.V.lNBM:E"'"P-~rt:l3.VJNed. BenzolMi}. B;V~ . 

Naam: ZWAVELZUUR 94% ~ 98%: . 

EXPLOSIEGEVAAR 
Indirect expiosiegevaar . 

Explosiegeva-arlijke reacties:: ite ~mls0he--~tiesn 

. . 
PERSOONLIJKE BES~~ELEN:. 

Handschoenen 
Gelaatsscherm 
Corrosiebestendig pak 
Bij groot lek of in gesklten .ruimte:persluch~stel 
Bif groot lek-of in gesroten.ru~-gaspak . ". 
Bij verhittingf"erbranding: perslncht;.izuursl:offoeste1 
Bij. verhittinwverbrandin-g: ~ . 
Voor-materia8lkeuze'besc1lefmEOOili;g: zie 1·'M"ateria1.ili.andling" 

. . 
:MJLlBUMAATREGELENEN.VOQRZQRGSMMTRB6ELEN: 

Gevarenzone atbakenen . 
Geen open vuur .-
Bodem~ en waterveroo1ieini~ voorkomen 
Nietin riool lozen . 
Vaten gesloten houden 
Geen water in tanks"0f.vsien:'!ateEJ.>.l'JJiingen. 
Veron.treinigde kled:ing:reiniglm. • .. 
Bi} brandlbitte: boven·:de~~cind::blijvea 
By_ brandlbitte: evanUfltie-evem>e..,gen 
Bij'..bitte: lager gelegea:rui.m!ea.,mehten 
BiJ hltte': omw0nendell.&w;en-..en..mnen·la~.sluite~ 
Bij-groot lek of in afgeslonm.tni Ink: ' . .ewacuaiie.mreIW.egen 
Btj gevaarlijke reacti:e::hmren·:de-.wIDd.-~lijven . 
Bijgevaarlijke reaotie~~aCWl.he·ovenvegen . 
Vrijkomend producl--~eO'iir~chikte ~aten--Gf~pen 
Raadpleeg "Materi.al-lianJ:l!mg"!',:vool'.ma{edarukeuz-e-v€ipakking 
ref( dichten, toevoer .at'$'luiten 
Mers:vloeistof indanmren. .. . 
Bij gevaarl~jke reac.tie:::exp:losiei ·gnsfulch.tlnengscl:nieten 
Bij, reactie: brandbaar gas/d:amp-venillDllen met:-wsteI:gQrdijn 
Bij. hitte.: toxische gasldamp'verllwmen-met. vemeveId-water 
Rekening hbuden. meti;gi.f-tiArend'-neers!a:g;;yafer 

OPRUIMINGSPROCEDURE: 

Tanks na beschadi~oe1ii:igJeegmaken . 
Morsvloeistof absorberen m-droogzand;aarde~vemriculiet 
Geabso~beerd product opscheppen in afsluitbare vat-en . 
Raadpleeg "Material-handling" " voo. materiaalkeuze verpakking 
Morsstoflrestant ZQr,gwl'di:g.veFZamelen 
Ve,rzSllleld product' oVerdrBgen aan· producen.t1bevoegde dienst 
Kleinehoeveelheden morsvlo:eistof neutraliseren: met ka:lk rurtriumbicarbonafIt soda 
(rratriumcarbonaat) of so.da ash-
Geneutraliseero prodllctw.egspoelen met een overmaat water 
Bevuilcle oppervlaIcten reinigen (beli.andelen) met een'oveqnaat water 
Na werkZaamheden kleding eR materiaal Ieinigen _. .-

Afgedrukt in overeenkomst met de EG-rich!lijnen.911155IE.EG en 931l12tEG ap. 18"04-200t 
Chemproha ChemiePruiner B. VJ NBM El'pOrt.:B-V.lNcd. Benzel Mij • .B.V. 3110 38 
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VElUGHEmSlNFORMATIE 
Chemprolia ChemieP"artner B.V;; NB~:E~@t$.B.VJNed. BenzoFMij. BN.· 

1-69850: t Goedgekemd~p:1'8164/2IJOJ 
Naam: ZWAVELZUUR: 94% -9&%' 

7· HA:NTERING-ENOPSLAG 

HANFERING: 
, . 

In orde met de wettelijke.u\!lrJllen ... 
Regelmatig concentratie-in.:de:1irelit-meten 

1 Herzieni:ng,v.an:. 30/812000· 

Wetten. in open luch.t'on~er-plaatseIl.Jke· afZtllgingl met ventihtie of met ademhalmgsne:scherIning' 
Bloot-stelling eniof emataqt vermijde.nlb~k.en . 
Verontreinig~e kleding enm:idi:leIrijk;ai'rtre1.d<:en 
Verontreinigde kleding:rcimgen. 
Verontreiniging vanhet·.produc.t-vomrJromen 
Verpakking good geSfoten.:1i:ouden 
Verwij:derd hOuden 'V.an. o.J>eRvuUrf.warmte 
Installatie zorgvuldig.reinigeIVdrogea--v00t-mgctbroiImame 
Afval-niet in de gootsteenlozen . _ 
Contact van productrnetw.nter vemtijden . 

OPSLAG: 
.Op eendroge plaats bewaren 
Ventilatie 1l!1lgs de vloer 
Bescherrnen tegen vorsttKoude 
Opvangkuip voorzien 

. Onder-afdaklin open lucht . 
Bovengronds 
Alleen in beperkte hoeveelI1eid.is opslagc.toegelaten 
In orde met de wettelijke. Il.onnen 

VERPAKKINGSMATERlALEN: 
Geschi!ct-Perpakfdngsmateriaal' 

kooIstofstaal 
polyetIiyleen 
polypropyleen 
glas 
aar:dewerklporselein 

Fe mi/den: perpa$ngsmoter.iaa/: 
moneIstaal 
lood 
aluminium 
ijzer 
koper 
ziok 
nikkel 
brons 

Bfjzondere eisen poor verpaHing.rmateriaal· 
afsluitbaar 
droog 
wiver 
cOrrect geetiketteerd 
beantwoorden aan de wettelij.ke normen 
Plaats kwetsbare verpakkimg in een stevige nouder 

Afgedrukt in overeenkomstmet de EG-richWjnen:9lf155IEEG en 93Jtl2!EG op lS-04-200!. 
Chemproha ChemiePartner B.V.ll\'BM Export B.V.! Ned. Benzol Mi~.B. V. 4/10 
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Chemproha CheIlliePartner m-.. ViNBM::EXP0rt'RV.lNed.. BenzolMij? BW'. 

1'-69850: J.:GOedgeK~W'~l2oor. ·1 Herzienmg· van: 30/8/2000 

;Num: ZWA VELZUUR:9t% -.9&%' 

BLOOTSlfEL1INGSGRENZEN: ... 

I.",UG 

IZVWI1ard"" .. 

. ' ¥.l'E 

CONCENJRATlEMETlNGEN: 
Korte dwr meetbuisjes - :Brager: 

Zwavelzuur lIa (67 28'781) 

PERSOONUJKE BESCHERMING: 
Hrtid: 

Handschoenen 
Gelaatsschenn 
C0lTosiebestenctige kleding 

liJhalatie: 
Stof~/aerOsolm.ask:er met filtertype P2 
Gasmasker met mtertypeE . 
Bij -boge damp-/gascQ.l!centt:atie: -p.erslucht-fnn.m;taftOestel 

MA'IERIALEN: 
Materia/en die ee/1uitstefcende be.rcfier.ming/;ffed'en: 

butylm ber 
polyelhyleen 
tetrat1uorethyleen 

Materia/eft die een mindel' g.oede~oesc'hemiing4iieden.· 
neopreen 
PVC 
viton 

Materialen die een slechte. OeseJi'em1iilgbieden.· 
natuUFIUbber 
aitdlrubber . 
PYA 

MAATREGELEN VeeR WFRK..~·:J..g.IA:AR; 

Geen gegevens besebikbaar 

. MAATRBGELEN VOORZWkNGERE·-vR,OUWEN: 

~' gegevens bes~aar 

9 FYSISCHEEN CHEMISCBEEIGENSCH.AWEN 

FYSISCHB TOESTAND 
Aggregatie 

Vloeistof 

JI.Y.r. 

It.)"./:" 

/t.v.! 

n.v.t. 

~v~t. 

Jf __ J~/a 

. .a-
11. 51.1, 

,J!JJl'..f. 

M 

Afgedrukt in overeen1comst met de EG·rich:tLijnen.9111'55/EEG en.931l:l.2fEG op lS·04-2001. 
Chemproha ChemiePartner B.V.I NBM 'E!:poEt.i3 V.1.Ned:'.Be.nzol Mif B:~. 

-J ~lf'glltTJ 
- .1; 1IfJf/M:1 
Jr.Y./. 

- I · M.}''''']-

-- 'J IfI'llnJ 
-J·m'IInJ. 

1-:1 J1IplmJ 
-.i mpm,J -

1-1£J1fPAw.J' 

I 

5110 
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VEJUeBEm~ItMATIE - . . .. • J.; t _ _ - - ~ . 

Chemproha ChemieP'.armer .B:VJ NBM.Exp>'E>ct:Ji3·. V"'Ned. BenzoI'Mij. R:V. 

l~98SO: · .t~ 'creedgekeuM:'0p tJ.;81,0;41200l· 

Nom.: ZWA VELZUUR-94%."' 98%: 

Gelll' 
reukloos 

Kleur 
Zuiver product: kleurloos 
Oilzuiver product:.geel totb~ 

Oplosbam:heid 
Oplosbaarheid in w.ater. 100 % 

.Ovedge eigensc/rappen 
Exothenn oplosbaar in water 
o.plosbaar in ethanol 
WeIDig vluchtig 
Gas/damp zwaarder.danjocht bry 20'C 
Rygrosoopisch 
Reageert Zllur 
Helder 
Olieachtig 

CDFERGEGEVENS FYSISCHE ElGENSCHAPPEN . 
Smeltpunt: 
Kookpunt: 
Ontbindingspunt: 
Relatieve dichtheid: 
Soortelijk gewicht: 
Temp. product: 
Temp. water. 
Dampdichtheid: 

'10STABn.rrEIT EN REAC£lY.lT.EIT 

STABll.JTEIT 
Niet stabieI o.i.v. vocht 

CHEMISCHE REACTIES 

3 °C 
33':8 °C 
>-340 °C 
1.84 
l841 kg/m3 
dc. 
°C 

3.4 

. 
,I Herzienmg.van:. 3'0/8/2000 

reageert met vele verb.indingen::·(Y:erho'()gde~~:brandkx'fllosie 
Bij verhitting : vorm.:iitg:vaJ;t;gffii~ bijtenae-gasseJIl'd'amp:errzw.a.veloxiden 
hefti ge exotherme- reaetie1riet.w.aler--Ev0Cht)- ; v,GmUfill''Van: bij:tende gasseu1.clHmpen 
reageert exotherm met~.rg~seh.materiaal: : -k&l&-0J1> .~ni!llWQDtb.canding . 
reageert met (sommige)'meralen-: -vonning van·-Hcftt.oot~·g.assenlaam~en waerstof 
Feageert hefligmet brandba:r.e.stoffert:: (verlioogde:):1.'1ms".np;~ran.d/eh-plosie _ . 
reageert heftig met (sornmige)dlBsen:: warmteontw.ikkeling.met. verhoogde .kans -op.-.br.andl~l osie 
reageer:t met (sterke} reOOctimfi'a ·:;tJerhoogde} lCaos-op brarrdlex-plosie 

ill VERMIJDEN OMSTA-NIYr<miIDRN'EN S'fOF-FEN: 
wanntebronnen. 
brandbare stoffen 
reductiemidde1en 
(stefke) basen 
licht-ontvlambaar materiaaI 
metalen 
cellulosehoudende sroffen 
organisch materiaaI 
oxidatie'middelen 

". 

Afgedrukt in overeenkomst met de EG-richtlij,nen. 9lJt55JEEG en.93/1121EG op 19-Q4.20.01 
Chemproha ChertliePartner B.V J NBM E~.Y.1Ned, Benzol Mi},:B:V. 6/10 
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WWGBEIDS~BMATIE 
~hemproha Chemie¥artner -B.V.'lNBM jE}s;:port:B:V J Ned. Benzo! Mij. B. V. 

1-69850 tGeedgekeurd.Elp~8'104aOG'l t Herziening van; 30/812000 . 

Nom: ZWAVELZUUR 94% -J&%: 

11 · TOXIC.t'rEIrSGEG~NS 

TOXI£I:1EIT 
C1tronirche toxicifeit: 

lARCGrQep: 

AClIte.foAlCiteit: 
I 

Bij begin van de reukwaameming-is·de·'Ff;V"reeGs-,ovemchteden 
Bijtend. voor de huic:I 
Bijtend voor de ogen 
.rmtere~d v~~r de ode~sw~gen 

MCDISCH TOEZIClIT I.VM·i3ERGEEZfBK-TEN: 

:ro~icologische gegevel1S: 
. NietopgenOlp.en inmut~sldasse '~ 

Niet opgenomen in teratopteitslcl-asse (EBG"MAK) 

TOXICITEITSGEV AAR 
Direct toxiciteitsgevaar 

Bijtend 
Voor meer informatie: z.ie~briek. "T~xicoro~ie" 

Indirect toxiciteilsgevaar 
Reacties met toxiciteitsgev.a:aczie. IIChemiscbe:reaeties" 

ACOTE EFFECTEN/SYMPT-O:tv1EN 

Algemeen: 
Etswondenkorrosie JI.D:t1.tie huid 
Ademhalingsmoeif!jkheden 
Kans op spasmel()edeem'Vrmlrl!t-s:tr~ttelr.()(!I'd 
Jrritatfe luchtweg.enllu7esten 
Droge keel/keeIp9fr. 
Mirselijkheid 
BiJikpijn 
.8loededge stoetgang 
.8loedeng braaksel . 
Brandwonden ",aag-/d~/fjmdiezen 
Gestoord gezicirtsvermogen 
Corrosie van het.oogWeeftel 
vanenvloed 

Die laattlJdig Icznmen -perschjjlJen . 
Kans op longo'ntsteking 
Kans op longoetkem 

.oil innallle van grote n()efJeelheden: 
. Shock 
Na langdun'ge blootstel!inglcollfoct: 

Corrosie bovellsle luchtwegen 

CBRONISCHE EFFECTEN 
Na langdurige./herhaalde0hf;trrtelfing/co.lltact.· 

Rodehuid 
Di~ogehuid 

Jell/c 
Huiduits!ag/ontsteldng 

Afgedrukt in overeenkomst met de EG--richfljjn.c:n:9Vt5SIE£G' en 93/l:WEG op tS·04-2001 
Chemproha ChelI)iePartner B.V.! NBM fu:panB. YJ:Ned: Beozol Mij .. R. V: 

I 

" . 
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VEILIGBEmSJNIDKMATIE' 
Chemproha ChemiePartner B.V.lNBM.£Xport RV.lNed. Benzol Mij, .B.~ .. 

1-69850· .f. Goe:igekeUidop:l;St04J2QOl 

Naam: ZWAVELZUUR 94% - W.4 
At1l1to.stinglverldeuring tanden 
Ontsleh"ng/aolllasting oogweeftel 

12 ECOTOnC(}LOGISCHEEIGENS~EN 

VERDELlNG OVER JvfILIEUCOMP ARTIMENTEN 
Milieu t"nformatie t: l~m: 'J1lOler: 

Zwak waterverontreirugeoo (Oppervlaktewater) 
GeVaaF vpor drinli:watex:verontreiniging (GroaGwater) 
Schadelijk :\Toor vissen. ' 
Scbadelijk vaor waterorgarrismen 
Weinig schadelijk voor-baoterien-{EC50 > rOOmgt!) 
Literaruur vermeldt: ezeer) giitig V09l' algen 
Literatuur vermeldt ruet bioaooUnluTeerbaar 
pH-verschui.ving 

.tYilieu informatie i. Y.nt. badem: 
Biologioohe afbreekbaarheid in debodem: Diet van toepassing 

ELn&NATffiGEGEVENS 
WGK: 

, ECOl'axrcr-rEIT 

PmCfuctZWAYELztJUR 94%: - 98%: 

I HerzieniDg van: 30/812000 

1~_1IIImf C_AIuf> . ~~. Iba1taI1 

'LC.JtJf/'Lf.!Y!Ir: 
(lAADIllSUDF.lNlS . -
LEI'OMlS MACllOCFl1R(JS 

.lC.JtJ·/rtrllfT<Jf1:UJf/.qnt:lf; 
ZOl/Z' !P;Im DEClPOJU,' NArANTU 

2ZMPi.r.rcI: 
GAADlt7STA AFF.lNJS 

ECiO iMp/tIIla' 
lUPllNIA 1rtA(l}U 
CIUN(;ON -::JUJVriON 

EC50 H'amt11Tl11rit(1t",,: 
IMC'7EItM· ACTTJiItSlJ]l. 

r=drempd.wt1~"iImCJ; . 
.PSElIlXlArOMlS nt/O/lEJ'C:EN$ 
lUP.llNlAM'AGNA 

13 INSTRUCTIES VOOR VERWJJDEBING V A'N-DV AL 

INSTRUCTIES VOOR VERWI.J:9ERI'NG~VAN AFV AL: 
Afvalstofcode (Vlaanderen): 04'8301 
Gevaarlijk afval (91/689IBEG} 
Herwinnen/hergebruikeo 
Neutraliseren 

. Neerslaanlonoplosbaar maken 
Ontwateren. . 
Immobiliseren van giftigeGfsclladeIijke bestarufdelen 
Afvoeren naar vergunde stortplaats (Klasse I) 

-Plflt -/~.mtp7 

-18 It· -Ig ml'/I 

-18 It - /U PIN" 
=9611 IO-IOrr 11",1f 

=96" I D/2mJ!'.Il 

-Ult -.19 _11· 
- IK·" 7tJ-80 _ 71 -

-120 6 =J$ m,/I 

-N it -tIJ!()Q.mzl! 
.~/ A -30"",/1' 

Met de best beschikbare technieken behandelen alvorens in.het riool ofhet aquatische milieu te 
lozen 
BAG A code: D.2 
KCAcode: 01 

Afgedrukt in overeenkomst met de EG-richtIij.nen9'V155IEEG en 93!il2lEG op lS-04-2001 
Chemproha ChemiePartner B. VJ J\'BM Export B. V.I Ned, Benzol Mi} .. Eo V. 

" . 
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VElUGBEIDSlNFORMATJE 
Chemproha ChemieP.aEtaer RVJ NBM~xpGJi1 B: V..rN.ed. Benzol Mij. B. V. 

1-69850 J Goeegekeuti!.op:.18/€14I2:001 J ,H-er.zieaiNg'van;. 301812000· 

Naam: ZWAVELZUUR 94%.-})8% 

14- TRANSPOR-TGEGEVENS 

ADR: Transport over de:weg.: 
ADR-UNO-nr: 18-30 
Gevarencode: 80 
Klasse: 8 
Randnummer~ 2801 
Cijfer{ s): 1 b) 
Gevaarlabel(s) taDks: 8 
Gevaarlabel(s) celli: 8 
Transportnaam: ZWAVELZUURMETNEER'1}AN5::ro-/Ek~ , 

ADNR : Binnenscheepvaart.: 
Klasse: 8 
Randnummer: 6801 
Cijfer(s): 1b) 
Transportnaam: ZWAVELWUR1AETMEERDAN$I% ZUUR 

RID ,: Transport via spoor.: 

Klasse: 8 
Randnurn.rqer: 801 
Cijfer(s): Ib) . 
Transportnaam: ZWA VELZUUR MET NlEERDAN51% ZUUR 

. IMDG : Zeevaart.: 

IMDG-UNO-nr: 1830 
Verpakkingsgroep: II 
Kla.c;se: 8 
Bladzijde: 8230 
EMS-nummer: ,8-06 
MF AG-nummer: 700 
Miu:ine pollutant: -
Tnmsportnaam: SULP-HURIC ACID WITIfMORB'rHAN 51 % ACID 

ICAO: Luchtvaart.: 

Klasse:.8 
Bijkomende gevaren: -
Instructie "passagier": 809fY809 
Instructie "cargo": 813-
Trarisp~rtnaam: SULPHI.mC.A'CID'w.rm!M0RE..mAN SI% ACID 

15 ETIKETl'EJUNG 

EU catalogusnummer: 016-02(}-OO-8, EINECSlELINCS-m: 231-639-5 

SYMBOLEN: 

Bijtend 

Afgedrukt in overeenkomst met de EG-riclrtlijncn. 911l55lEEG en 93ill2fEG op. 18c04-2001 
Chemproha ChemiePartner B. V.r NBM Expert s..VJ Nell.Benzol Mij"B:Y:, 9/10 
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VElLIGBElDSlNFGBMATIE' . . .: - " . .. .. ':".. .. ~ . ~ .. 
Chemproha ChemiePartner B:.VINBM EXpmt B: VJNed. Benzol Wi-ltV. 

l~98SO ~ GoedgeKeuni"op:t&t€l4fZ0t).l I HeaieniBg-~an:- 30/81200(1 

Naam: ZWAVELZUUR 94:% -~ 

R-ZINNEN: 
R35: Veroorzaakt emsti:ge bF!!OOw~nden 

8-ZINNBN: 
826, BiJ aanraking.nret;dengen.onmiddellijlcmet.ov.ervioedig water afspaelen endeski:mdig 
medisch advies inwinnen 
830: Nooit water op deze smf .gi.eten 
845: In geval van ongeva1-Qf ·iactien.meo: zich' oowel voelt, .onmiddellijk een.arts raadplegen. 
(indien moge1ijk hem-<lit,efikettonen:) 

Lokale voorscbriften en EU lijst: 
Opgenomen. in EEG - Amrelt I stofi"enlijst.vaarichtlijrr.67/54:&1EEG en votgende 

16 OVERIGEINFOItMATIE 

BIJKOMENDE INFORMATIE 
De bovenstaande gegevellScgelden ali-een·'V00fftet·inbfSt.li geIloemde-predtJet.-e~in dit 
veiIigheidsinformatiebfacL ~ermelde omstandigheden.. De ~ge.'vens geIden.Diet zQnrrermeer 
wanneer het product samen.met andere prodllcte:n woBit ge1mlik.1:: En Diet zondeG:n.eer wanneer 
het product in een proces-worot toegepBSt A:l:heewe1 de-samenstelling van-dit 

. veiligheidsinformatieb1'ad,met de.me"-Ste.z0I"gis ,gedaaakan{Themproha.8IiemiePartne.e.B. Vi 
NBMExport B. Vi Ned. Benz~1 Mij. B. V. geea.'eDkere .aansr>re.kelij,kheid: aanvaaraerrvoor 
scbadelijke gevolgen die.eventueel Uithet gebruik van c,ll.tproduct zouden kunnen @ntstaan. De 
gebruiker client zich er v.oorafvaxi te.o:vertuigen;of de.·gege:v.ens volledig en geschikt.zija 'i700r de 
speciale toepassing. van. dlt pr.oouct. 

Relevante wijzigingen.in .een reVisie wotden.aangegeven met een verticaIe ·streep- in de kant1ijn. 

Revisie nr. 2 

Afgedrukt in overeenkoIIlSt met de EG-richt1ijnen 9lflSSlEEG en.931l12/EG op U?-04-2001 
Chemproha ChemiePartner B. Vi NBM ExpC:l)'t, B. V J Ned. ·Benzo)· Mij, B. V. lOll 0 
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PRODUCT INFORMATIE 

PRODUCT 

ARTIKELNUMMER 

PRODUCT KENMERK 

PRODUCT SPECIFICATIE 

VERPAKKING 

PRODUCT TOEPASSING 

Bron 

Chemproha ChemiePartner B.V. 

Nadere informalie 

Adres 

ZWAVELZUUR 96% TECHNISCH 

1-69850 

Chemische naam Zwavelzuur 
Chemische formule H2SO4 

Molecuul gewicht 98,1 
CAS'nummer 7664-93-9 
ANNEX- 1 nummer 016.020.00.8 
EINECS nummer 231 ·639-5 

I 
Zuiverheid 94.0-98.0 gew % 
Dichtheid 20°C 1,836 

5amenstelling; 

ijzer (Fe) max. 20 mg/kg 
kwik (Hg) max. 0,5 mg/kg 
arseen (As) max. 0,01 mg/kg 
cadium (Cd) max. 0,03 mg/kg 
Iood (Pb) max. 0,3 mg/kg 
zink (Zn) max. 0,5 mg/kg 
chloride (CI) max. 10 mg/kg 
oxideerbare 
bestanddelen (502) max. 40 mg/kg 

20 liter can 
bulk 
200 liter vat 

Zwavelzuur 96% technisch wordt geleverd als een olieachtige, kleurloze 
tot grijsg~tinte vloeistof. 

ChemprohoChemiaPortner: maart 2002 PM 11 [03/02J 

Chemproha en hoar werkmoalschoppijen richlan zi,ch uitsluitend ap de in- en verkoop, 
hel voorraadhouden ("stockist"), de handling e~.distributie'yan co. 300 soorlen chemische 
produden in de vorm von vloeistoffen eo_vasta sloffen. . 

Voor produclveiligheidsinformolie verwijzen wij naar hel bijbehorende veiligheidsblod. De 
gegevens in dit informafieblad ziin opgesleld in nauw ovarleg mel de producent van het 
p·rodud. Wij kunnen echfer geen enkele oansprokelijkheid aanvoarden voor schade, von 
welke oord en omvang dan ook, door gebruik von deze gegevens. 

Chemproha ChemiePartner B.V. 
Postbus 872 : 
3300 AW DORDRECHT 
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' CAS-nummer: [7664-93-9] 
1t - JUNr ZUU3 

ZWAVELZUUR(ca.98%) 

. FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 8ELANGAIJKE GEGEVENS 

Kookpimt: ' C 290 KLEUALOZE OUEACHTIGE HYGAOSCOPISCHE VLOEISTOF -
Sme~pun!, 'C 11 De damp mengt z1ch goad met luchL De slol ontleedt bij verhltting onuer vorming van IlHlfge dampen 
Relatieve dichlheid (water .. 1) 1,83 (2waveltrioKlde, z1e a/daar), De siof ISlHln sterk oxldaliemiddel en reageert hef1lg met brandbjl..re en 
Relatieve dampdlchtheid puch! '" 1) 3,4 reduccrende s!offen. De ·5tol is een stark zuur en reageert hettig met basen en Is corrosiel. Reageert 
RefaUeve dichlheid bi) 20 'C van ver23digd heflill mel organisehe stoffen, oplosmlddelen en lIel~ andere sioffen met kens op brand en explosie. 
damplliJchtmengseL (Iuenl" 1) • 1 Aeageert met meta/en onder vorming vanwalers/olgss (zle sldaar) met i<ans op brand en explosle. 
Oampspanning, mbar bi) 20 'C <0,01 Het geconcentreerde z~ur laSI staal nfet aan_ • . 
Oplosbaarheid in water volledig 
Retal.[eve moleeuulmassa , 98,1 MAC-waarde 1 mg/m3 • 

De MAC-waarde kan oversehreden zi;n voordat de 'geur word!. waargenomen. 

WI/ze van op!'amo l. inademlngsrls/co:De stof kan worden opganornen in /tellichaam doo,lna: 
deming en inslikken. i:en voor de gezondheld gell3aflijke concenlralie In de lucht zal door ver-

- damping van deze stol bll ca. 20;C nfat of slechts zeer langzaam worden bereikt; bij vemellele" 
eehler veel sneller. - . . .' 
Directe gevo/geri:De stol werkt bijtend op de .ogen, de huid en de ademhalingsorganen. lnada-
ming van damp en/of nevel kan ademnood veroorzaken (Iongoedeem). In erns!ige gevallen kans 
op dodelljke afloop. 

: 

'. , .. .' 

Brut,?lormule; • H20 4S ' . 
. -.. , . DIRECTE:'GEVAREN PAEVENT!E BLUSSTOFFEN " 

.. 
'. 

8ran&niel brandqaar, ~ij vele re1lcties kans op geEin contact met organi~che stoffen en bij brand in' directe omgeving: geen waterrlou-
brand el) explos!e. ." " metalen. dende blusstoffen gebruiken. 

Explosle:kans op explosie ' door 'vele·reaclles. 

SYMPTOMEN ' • PREVENTIE EERSTE HULP 
, . 

STRENGE HYGIENE IN ALLE GEVALLEN ARTS WAARSCHUWEN 

I nademen:bijtend, kaelpijn, hoesten, kortade- ventilalie (liltertype P21. frisse lucht, rust. hal1iiUende hoyding. zonoe!g 
migheid, ademnoed. beademen, en naar ziekenhuls veNoeron, 

HUid:bqteQd, roodheid, pijn, ern~lige br;:md- hand schoen en (butylrubber, PVC), bescher- veronlrainigde kleding uittrekken, huld spoef~n 
wonden. '", " men·de, kleding. mel veel water 01 douchen, en naar ar1s vetwlf-

. . zen. ' ,.J . 

0l!en:bljleno', roodheid, pijn., slechl zien. gelaatsscherm, of oogbeschermfng in combi- eerst lang(Jurlg speelen n)el veel wa\er icon-
naUe met adernhallngsbescherming. tact/enzen verwgderen mRs makkelijk mogelljk), 

dan naar arts brengen. : : , . 
" 

Insllkken:bijlend, ·kee. fpijn, buikpijn, braken. mond laten spoelen, en onmiddellijk naar zie-
diarree. - kenhuis vervoeren. 

~ 

.... , 

.OPAUIMrNG /OPSLAG ETr KEn-ERIN G 

Oprulmen gemorsl produkt:Deskundlge waarschuwen! AlleverlngseUket: -
Qraag chemicali~n-p&k uilllJsting en v~rse luchtkap/persluchlmasker . 

~ 
. 

SII meer dan 50 liter gevarenzone onlrulml!r:'I_ . . 
Gamorst produkl indammen en opnemen In Inert absorptiemiddel (geen zaagsel) of onschadsliJk 
mal<en met bieaIbonaat (pas op veor reaclle).ReactieprbduJ,1 verwllderen met water.Spos/water af-
voeren naar riosl. , Corrosief 
Vqlen ·etikettsren en aNoeren vofgens BAGNKCA regels. 
Opslag:gescheiden van brandbare stoffen, reductiemlddelen en basen, geen contact met vocht, NFPA: 
ventllatie fangs de vloer. A:35 . -:. 

S: (1/2-)26-30-45 
Nota B ~ . BAGA: 02 ~ .- . 
KCA ;VI .. , . . . .. -_._-.- _ .. .. - ... 

. 
OPMERKINGEN 

Oe verschijnselen van longoedeem openbaien lleh veelal pas na enkele uran'en worden versterkt door lichamelijke inspanning; rust en 9pname if! een 
_ziekenhl11s Is cjaarom noodza~elflk. Bli verglfllglng door deze slol is spec/lieks Eerste Hulp noodzakelfjk: de benodigde middelen (zuurslof) moeten met 
gebrulksaanwf)zjng beschfkbaar zi/n. . 
NOOIT waler In zuur gieten. bl) verdunnen ALTIJD zwavelzuur in waler glelen. • , . . . 
In PUSLIKATIEBLAD P 134·4 vaTl de Arbeldsinspectie worden uftvoange instl1Jeties gegeven voor net veilig werken mel zwavelzuur (in zwemlnrien-
tingan). Pas een slevlge gebrulksverpakking loe; plaats kwetsb.are gebruiksverpakking In cen stevige houder. 

TREM-Card: lObi ERIC·bart: 8-01 

Voor uitleg gebruikte term en zie het 
boek ·!CHEMIEKAARTEN'!,· 

Bestelcode C-OOSO 

Chemiekaarten dertiende editie 199a 

GEVI: 80; UN-nummer: 1830 

Beek en losse chemiekaarfen bestellen bij; 

Samsom H.D. Tjeenk Willink bv 

Postbus 316 
2400 AH Alphen aan den Rijn 
Telefoon 0172-466822 47 
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Eisen aan de plaatsing van een zuuropslagtank 

Bij het plaatsen van een zuuropslagtank met een inhoud van meer dan 1000 liter, moet 
voldaan worden aan de hieronder aangegeven in de CPRI5-1 richtlijn. 

De zuuropslagtank moet in een afgeschermd gebouw geplaatst worden. De wanden en 
de deur van het gebouw moeten minimaal 60 minuten brandwerend zijn, gemeten 
binnen de verticale projectie van het opslaggebouw op de wand, alsmede binnen een 
afstand van de projectie van ten minste 2 meter horizontaal en ten minste 4 meter 
verticaal. Dit is schematisch weergegeven in de bijlage. De dakconstructie moet 
minimaal 30 minuten brandwerend zijn. Een opslaggebouw moet opgetrokken zijn 
zonder verdiepingen. 

In het opslaggebouw moet een vloeistofdichte lekbak: geplaatst worden met een 
minimale inhoud van 110% van de inhoud van de zuuropslagtank. De zuuropslagtank 
wordt in deze lekbak geplaatst. De wanden van de lekbak: moeten bestand zijn tegen de 
inwerking van zwavelzuur, in deze lekbak: mogen zich geen andere vloeistoffen 
bevinden. 

Een opslaggebouw moet zijn voorzien van een doelmatige ventilatie-inrichting, die niet 
ongewild buiten werking gesteld kan worden. Indien gekozen wordt voor natuurlijke 
ventilatie, dan moet aan de volgende eisen worden voldaan: 
* De ventilatieopcningen moeten rechtstreeks aangesloten worden op de buitenlucht, ze 

moet (diagonaalsgewijs) zijn aangebracht in tegenoverliggende wanden of in het dak: 
en weI bij het hoogste punt en bij de vloer (boven de lekbak). 

* De totale oppervlakte van de ventilatieopeningen moet 0,5% van het vloeroppervlak 
bedragen 

* Elk ventilatierooster moet een luchtdoorlatend oppervlak van ten minste I dm2 

hebben. 
* Indien gebruik gemaakt wurdt van mechanische ventilatie, dan moet deze voldoende 

zijn am de lucht binnen het opslaggebouw vier maal per uur te verversen. 

Nabij iedere uitgang van een opslaggebouw moet een nood- en een oogdouche geplaatst 
worden. Van belang bij de plaatsing van de nood- en oogdouches is, dat een persoon 
slechts een korte afstand kan afleggen indien er een ongeval plaatsvindt. 





In deze bijlage wordt nader ingegaan op het energieverbruik, energiebesparende maatregelen etc. en 
wordt aangegeven in hoeverre de stand der techniek wordt toegepast. 

Is eerder een energiebesparingsonderzoek uitgevoerd? 

X niet van toepassing, het betreft een nieuw te stichten bedrijf waarvan nog geen gegevens bekend zijn 

van het energieverbruik. Wei is gepoogd zoveel mogelijk energiearme technieken / systemen toe te 

passen. 

o rapportage bijgevoegd, zie bijlage ... ... ... (nummer invullen van de betreffende bijlage die bij deze 
aanvraag wordt gevoegd) 

Door welke organisatie is dit onderzoek uitgevoerd? 

o DLV 

o Energiebedrijf 

DAnders, namelijk _ _ _________________ _____ _______ _ 

Waar was het onderzoel( op gericht? 

Wordt er in de toekomst aan energiebeheer gedaan? 

o Nee 

X Ja => geef hieronder Elan op welke wijze 

1. Maandelijks wordt het energieverbruik (stroom en propaangas) geregistreerd en door gegeven 
naar kantoor waar deze vergeleken worden met andere bedrijven. 

2. Dagelijks worden de instellingen op de klimaatregelapparatuur gecontroleerd en, indien nodig 
bijgesteld 

3. Regelmatig worden ventilatoren schoongemaakt en gereinigd 

Energiebeheer KnOIpolder blz 1 van 5 



energiebron 

Gas 

Elektriciteit 

Huisbrandolie 

Propaan 

soort brandstof/energie-
drager 

Gas 

Elektriciteit 

Olie 

Propaan 

Overige, nl. 

l 

I 

hoe wordt 
geregistreerd? 

Meteropname + 
doorgeven kantoor 

alwaar registratie en 
vergelijking plaats 

vindt. 

! Bijhouden leveringen 
propaangas + 

maandelijks schatting 
tankinhoud vervolgens 

doorgeven kantoor 
alwaar registratie en 
vergelijking plaats 

vindt. 

bedrijfsonderdeel 

Gehele bedrijf 

(verlichting, ventilatie, 
voerinstallatie etc.) 

Gehele bedrijf 

(verwarming gebouwen) 

hoe vaak? doorwie? 

Maandelijks Bedrijfsleider 

Maandelijks Bedrijfsleider 

maximaal verb;'uik per jaar kosten 
[m3

, kWh, I] 

M\ x31 ,85)= 
MJ" 

476.410 kWh(x9 ,0)= 
4.287.690 MJ* 

Itr (x36,20)= 
MJ" 

140.000 Itr(x36,20)= 
5.068.000 MJ* 

* omrekeningsfactoren naar mega Joule (MJ) prima ire energie, om oncerlinge vergelijking mogelijk te 
maken) 

Energiebeheer Knorpoider biz 2 van 5 



X Ja 

o Nee 

Is het onder tabel 4 "energiegebruik en kosten " vermelde gebruik representatief voor uw bedrijf? 

o Ja 

X Onbekend, het energieverbruik is gebaseerd op berekeningen en op ervaringscijfers van andere 

bedrijven. Aan de hand van deze berekeningen zouden ze echter wei representatief moeten zijn . 

verlichting Energiebron Aantal (A) Vermogen(s) / Totaal Indicatie 
stuk (kW) (P) vermogen werkingsduur 

(AxP) (uur/jaar) 

HF verlichting Elektriciteit 645 0,036 23,22 1000 

Spaarlampen Eiektriciteit 

Gloeilampen Elektriciteit 

Ventilatoren 

220 volt Elektriciteit 68 0,17 11,56 1.440 

380 volt Elektriciteit 14 2,2 30,8 8.760 

380 volt Eiektriciteit 38 0,75 28,5 8.760 

380 volt Elektriciteit 16 0,52 8,32 8.760 

Verwarmings-
installatie 

HR Propaangas 6 60 360 4.800 

VR 

Convention eel 

Luchtverhitter 

Boiler 

Energiebe heer Knorpo Ider bIz 3 van 5 
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2nergiebron Aantal (A) Vermogen(s) / Totaal Indicatie 

Vloerverwarming 

Warmwater buizen 

Elektra kabels 

Luchtwassysteem 

Spoelpomp 

Zuurdoseerpomp 

Overige .. .. 

Biggenlampen 

Reinigingsapparatuur 

(hogedrukreinigers) 

Voerinstallatie 

Diverse pompen, 

roerwerken etc. 

Hamermolens 

Propaangas 

(CV install.) 

N.V.T. 

::Iektriciteit 

Elektriciteit 

E'ektriciteit 

Elektriciteit 

Elektriciteit 

E!ektriciteit 

1 

102 

5 

2 

stuk (kW) (P) vermogen werkingsduur 
(AxP) (uur/jaar) 

2,2 2,2 8.760 

0,3 0,3 180 

0,15 10,2 8.760 

5 25 416 

45,5 45,S 2.000 

15 30 520 

1-::.YE~lWiii~;;::!E~EAliiEeRaetiii.:;:,,¥, . ;;; .. , . '~~;';;; •• ;'-~ ~ ;'~~;JH:1~I:tlliffi '6;'~ i ,'; :.~, ,pw~i:r .: tjX?·· @,t! :?f 
.0. " . . ;:::;,:.,,;.;.,:,,',.?:'-' ~. ~!:lSh,.,,;·.,·:,,' ,,}' ., ; .,' ·'7 :,:.;.; .. ·,.··';'W ";",.,.:,,/,,:.~~ . g " .:., .. )}2t,,::.<,-,':'> ~B: .. ; jh'~,.:j::;:'%,,; ······,;:t·L .ffi#, . : r 

Onderdeel propaangas (I.) Electriciteit (kWh) Overig Totaal (MJ) 

Stalverwarming 140.000 Itr 5.068 .000 MJ 

Stalventilatie 243.500 2.191.500 MJ 

Verlichting 23.220 208.980 MJ 

Overige 
80.000 720.000 MJ 

Warmwater Verwaarloosbaar 

Voerinstallatie 85.500 769.500 MJ 

Ammoniakreductie 19.326 173.934 MJ 

Energiebeheer Knorpoider bIz 4 van 5 
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Toegepaste technieken: 

1. Het bedrijfsgebouw is gebouwd in 2 etages. Blijkens onderzoek van NOVEM, in samenwerking met 
DLV is dit een van de energiezuinigste bouwmethoden. Het klimaat in de stal is constanter en het 
transmissieverlies is beduidend minder. 

2. het gehele gebouw is ge"isoleerd, K-waarde 0,4 

3. De bovenetage van de stal is voorzien van een centraal afzuigsysteem. Hierdoor is het niet 
noodzakelijk 100 % van de ventilatiecapaciteit te installeren (gelijktijdigheidsfactor). 

4. Aile ventilatoren zijn voorzien van een frequentieregeling waardoor het stroomverbruik beperkt wordt. 

5. De ventilatoren op de benedenverdieping zijn voorzien van een meetunit. Op de bovenverdieping zijn 
eveneens in aile afdelingen meetunits aangebracht. Bedoelde meetunits registreren constant de 
ventilatiestroom. Naar aanleiding van deze registratie worden de ventilatoren constant bijgestuurd. Hel 
gevolg daarvan is dat nooit meer geventileerd wordt dan strikt noodzakelijk waardoor niet onnodig 
verwarmd wordt en het stroomverbruik van de ventilatoren beperkt wordt. 

6. De aanwezige meetunits zijn voorzien van automatische smoorkleppen (diafragmaschuiven) die bij een 
hogere ventilatie dan noodzakelijk verder dicht gaan waardoor geen onnodige ventilatieverliezen 
ontstaan. 

7. De HR verwarmingsketels zijn voorzien van een weersafhankelijke cascaderegeling en een 
pompschakeling. Het gevolg daarvan is dat er nooit meer ketels branden dan noodzakelijk en dat de 
watertemperatuur afhankelijk is van de buitentemperatuur waardoor een beperking ontstaat in het 
gebruik van propaangas. De pompschakeling voorkomt onnodig stroomverbruik en onnodig 
rondcirculeren van warmwater. 

8. Aile verwarmingsleidingen zijn, daar waar nodig ge"isoleerd. 

9. De verwarming van de afdelingen gebeurt hoofdzakelijk middels vloerverwarming. Hierdoor kan de 
ruimtetemperatuur lager blijven. Verder is het opwarmen van het verwarmingswater tot 45 graden 
voldoende. Beide leveren een besparing in het propaangasverbruik. 

10. Aile ligplaatsen zijn voorzien van isolatie. 

11. Het hele gebouw is voorzien van TL verlichting. De buitenverlichting bestaat uit HD-Na verlichting. 

12. De voerpompen zijn voorzien van een frequentieregeling. 

13. V~~r het luchtwassysteem is gekozen voor het systeem van Uniqfill (Dorset) daar dit systeem efficient 
gebruik maakt van de spoelpomp. 

14. De klimaatinstellingen worden regelmatig gecontroleerd. 

15. De ventilatoren worden regelmatig gereinigd . 

Energiebeheer Knorpolder bIz 5 van 5 
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Verlaging energieverbruik en 
milieubelasting op het varkensbedrijf 

Boxtel, 1 november 1999 

Projectleider 
Mede-uitvoerder 
Bedrijf 

: Ing. 1. de Groot/ DLV Adviesgroep nv 
: Hendrix UTD 

: P. Jilesen 

Uitgevoerd met jillGllciele ollderstelllling vall NOVEM 
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Samenvatting 

Doordat in de varkenshouderij het energieverbruik en hinder voor de omgeving (stank en 
ammoniak) belangrijke items zijn in relatie tot de maatschappij is het belangrijk om te 
komen tot een stalconcept waarin vermindering van energieverbruik, ammoniak en stank 
belangrijk zijn. De stall en op het bedrijf van de heer Jilesen hebben onder andere als 
doelstelling dit sterk te verminderen. Het is daarom belangrijk om de resultaten van deze 
opzet goed in kaart te brengen en aan collega varkenshouders te vertalen. 

Op het bedrijf zijn een tweetal stalconcepten aanwezig. Het grootste gedeelte bestaat uit 
een twee-verdiepingenstal, die gedeeltelijk onder peil. ligt met centraleafzuiging. In deze 
stal zijn de kraamhokken, de gespeende biggen en een gedeelte van de dragende en guste 
zeugen gehuisvest. 

De besparingen in deze stal bestaan uit: 
rninder transmissie verliezen doordat er in twee etages gebouwd is en doordat de stal 
gedeeltelijk onder peilligt. 
centrale afzuiging met frequentieregelaar. 
lagere minimumventilatie als gevolg van minder stank en ammoniakvorming. 
bereiden spoelvloeistof door middel van natuurlijk bezinken in tegenstelling tot 
mechanisch scheiden en beluchten 

De besparingen voor de benedenverdieping bestaan uit de bufferwerking door een 
gedeelte onder peil te bouwen. De bovenverdieping heeft voordeel doordat de warmte van 
de benedenverdieping benut wordt voor de bovenverdieping. 

Door toepassing van Groenlabel en de compacte bouw worden stankoverlast en 
ammoniakvorming voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt. 
De rest van de dragende zeugen worden in stall en met natuurlijke ventilatie gehouden. De 
zeugen zijn in groepen gehuisvest. In deze gebouwen bestaat de besparing uit minder 
elektriciteitsverbruik (geen ventilators) en minder aardgasverbruik (geen verwarming 
aanwezig). 

Gedurende een jaar zijn de elektra- en verwarmingskosten geregistreerd en geevalueerd. 
Op het bedrijf zijn de meterstanden wekelijks bijgehouden met de meters voor gas en 
elektra. Daarnaast zijn klimaatcontroles uitgevoerd en is het stalklimaat tweemaal 48 uur 
op CO2, ammoniak en temperatuur beoordeeld. Dit om er zeker van te zijn dat het systeem 
goed functioneert. De gemeten waardes zijn met praktijkcijfers van traditionele bedrijven 
vergeleken voor wat betreft het energieverbruik. Bij het elektraverbruik is daarnaast nog 
een analyse gernaakt van het te verwachte verbruik op basis van het gelnstalleerd 
vermogen op het bedrijf om het tegenvallende resultaat (niet ten opzichte van het 
projectplan) te analyseren. De besparingen lagen voor wat betreft aardgas op 75-80 % ten 
opzichte van een traditionele stal. De besparing op elektra was ongeveer 15-20%. De 
grootste besparing is gerealiseerd door het verlagen van de minimumventilatie door secuur 
ventileren en ammoniakarme stalsystemen. 

Uit de resultaten blijkt dat, door een compacte bouw gecombineerd met een aantal nieuwe 
energiebesparende technieken en door de dragende zeugen natuurlijk te ventileren, fors 
energie bespaart kan worden. 
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Met name de reductie in stookkosten is groot voor het zeugenbedrijf. Voor een 
vleesvarkensbedrijf is dit minder. 

Daarnaast zijn er de volgende voordelen : 

L~ 

• Minder ruimte no dig door compact ere bouw. In omstandigheden met een beperkte 
bouwblok kan dit zeer zeker voordelen geven. Ook in situaties waar een beperking 
door afstand ten opzichte van buren aanwezig is kan de compacte bouwwijze een 
voordelig zijn. 

• Stankuitstoot en ammoniakuitstoot worden beperkt door het gebruik van 
Groenlabel system en. Dit kan ook gelden voor een gebouw met maar een 
verdieping. Dit is dus niet een speciaal voordeel voor compact bouwen. 

• Lagere bouwkosten (zeker als de besparing op bouwgrond meegenomen wordt) . 
De constructie voor een etagestal moet zwaarder zijn en er is extra ruimte nodig 
om de looppad naar de bovenverdieping te plaatsen. Ook worden er extra eisen 
gesteld aan brandveiligheid. Dit kost extra geld. Door de extra zware 
brandveiligheidseisen is de premie voor de brandverzekering lager en verdient de 
extra investering hiervoor zichzelf terug. Daarnaast is er minder grondwerk en 
fundering nodig wat kosten bespaard. Ook het aantal vierkante meters dak is 
gehalveerd en ook het aantal vierkante meters isolatie is lager. Er kan dus gesteld 
worden dat er geen extra investering is en de terugverdientijd dus 0 jaar is . 

• Door de compacte bouw zijn de looplijnen op het bedrijf kort. De werknemers op 
het bedrijf ervaren dit als positief Dit bespaard voor het bedrijf ook arbeidskosten. 

• De minimumventilatie is op het bedrijf gemakkelijk in de hand te houden. Dit 
verkleind de kans op teveel ventileren. Teveel ventileren gaat vaak gepaard met 
lagere productieresultaten. 

Als mogelijk nadeel kan worden genoemd de inpasbaarheid in het landschap en dus ook 
meer problemen met welstand en soms naaste omgeving. 

Totaal gezien is het voor bedrijven een goede optie om bij elke nieuwbouw of grote 
uitbreiding de mogelijkheden van een etagestal te onderzoeken. Vooral bij 
zeugenbedrijven kan dit voordelen geven. 
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1. Inleiding 

Doordat in de varkenshouderij het energieverbruik en hinder voor de omgeving (stank en 
ammoniak) belangrijke items zijn in relatie tot de maatschappij is het belangrijk om te 
komen tot een stalconcept waarin vermindering van energieverbruik, ammoniak en stank 
belangrijk zijn. De stall en op het bedrijfvan de heer Jilesen hebben onder andere als 
doelstelling dit sterk te verminderen. Het is daarom belangrijk om de resultaten van deze 
opzet goed in kaart te brengen en aan collega varkenshouders te vertalen. 

Op het bedrijf zijn een tweetal stalconcepten aanwezig. Het grootste gedeelte bestaat uit 
een twee-verdiepingenstal, die gedeeItelijk onder peilligt met centraleafzuiging. In deze 
stal zijn de kraamhokken, de gespeende biggen en een gedeelte van de dragende en guste 
zeugen gehuisvest. 

De besparingen in deze stal bestaan uit: 
minder transmissie verliezen doordat er in twee etages gebouwd is. Hierdoor is er 
minder warmteverlies door een kleiner dak- en grond oppervlakte. Er is ook minder 
warmteverlies doordat de onderste verdieping gedeeItelijk onder peil gebouwd is en er 
dus gebruik gemaakt wordt van de bufferwerking van de grond. Daarnaast wordt de 
warmte van de onderste'verdieping uitgewisseld met de bovenverdieping. 
centrale afzuiging met frequentieregelaar. 
lagere minimumventilatie als gevolg van minder stank en ammoniakvorming. 
bereiden spoelvloeistof door middel van natuurlijk bezinken in tegenstelling tot 
mechanisch scheiden en beluchten 

Door toepassing van Groenlabel en compacte bouw worden stankoverlast en 
ammoniakvorming voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt. 
De rest van de dragende zeugen worden in stallen met natuurlijke ventilatie gehouden. De 
zeugen zijn in groepen gehuisvest. In deze gebouwen bestaat de besparing uit minder 
elektraverbruik (geen ventilators) en minder aardgasverbruik (geen verwarming 
aanwezig) . 
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2. Projectdoelstelling 

Het verlagen van energieverbruik en milieubelasting op het varkensbedrijf door middel 
van toepassing van verschillende innovatieve technieken. De geschatte besparing t.O.v. de 
traditionele systemen is f 50.000,- (100.000 m3 aardgasequivalent) per jaar. 

De geschatte besparingen zijn als voIgt opgebouwd: 

* Vergeleken met een stal waarin de spoelvloeistofbereid is met mechanisch scheiden 
en beluchten. 

Door verzameling van meetgegevens en literatuurgegevens wordt inzicht verkregen in de 
mate van energiebesparing door toepassing van de verschillende technieken. Deze 
informatie kan dan doorgegeven worden aan andere varkenshouders. 
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3. Werkwijze 

Het project heeft flinke vertraging opgelopen in de uitvoering. Dit kwam door de 
beperkingen vanwege de uitbraak van de varkenspest en de wet herstructurering 
varkenshouderij. Ook de veranderde regelgeving met betrekking tot de wet milieubeheer, 
welzijnswet voor dieren en problemen met welstand hebben het project vertraagd. De 
problemen met de bouwvergunning werden met name veroorzaakt doordat de gemeente 
nog niet met een dergelijk bouwproject geconfronteerd was. Met name de 
welstandcommissie was een probleem doordat het gebouw hoger is dan normaal in de 
varkenshouderij. 

3.1 Algemene gegevens -

Omvang 
Op locatie Haringsestraat (ongenummerd) is een geheel nieuwe fokzeugenstal gebouwd 
die plaats biedt aan 304 kraamzeugen, 298 guste- en dragende zeugen, 2600 gespeende 
biggen en 2 beren. Ten opzichte van de aanvraag zijn dit minder dragende zeugen door 
veranderde welzijnswetgeving. De zeufen in de nieuwe stal zijn in ~roepshuisvesting met 
uitloop gehuisvest en liggen op 2,25 m . De biggen liggen op 0,4 m in plaats van 0,3 m2

. 

Daarnaast worden twee bestaande stallen aangepast, zodanig dat totaal 494 dragende 
zeugen gehuisvest kunnen worden. 
De nieuw te bouwen stal is uitgevoerd in twee verdiepingen. Op de bovenverdieping is 
plaats voor guste- en dragende zeugen en gespeende biggen. Onderin zijn de 
kraamhokken. De twee bestaande stallen met dragende zeugen zijn uitgevoerd met 
groepshokken en natuurlijke ventilatie. 

Klimaat 
In de nieuwe stal worden alle dieren voorzien van verse lucht door middel van een 
ventilatieplafond met mineraalwol in combinatie met onderafzuiging. De stallucht van de 
kraamzeugen en gespeende biggen worden centraal afgezogen. Bij centraal afzuigen 
wordt de lucht via een kanaal afgezogen door centraal geplaatste ventilators . Per afdeling 
wordt de hoeveelheid te ventileren lucht geregeld met een meet/smoor unit. Dit heeft als 
voordeel dat de te installeren capaciteit lager is ten opzichte van afzuiging per afdeling. 
Nog belangrijker is dat de windgevoeligheid lager is, hierdoor is de minimumventilatie 
beter te regelen waardoor stookverliezen beperkt worden. Door de frequentieregelaar 
wordt daarnaast het energieverbruik verlaagt door lagere elektrakosten en het beter 
kunnen regelen van de minimumventilatie. 
Bij de guste- en dragende zeugen, gespeende biggen en de kraamzeugen in de 
tweeverdiepingenstal is geen voorverwarming aanwezig. Bij de dragende en guste zeugen 
is ook geen naverwarming aanwezig 
In de twee dragende zeugenstallen wordt gewerkt met natuurlijke ventilatie. Er is geen 
verwarming aanwezig en het klimaat wordt automatisch gestuurd met een winddoek. 

Voerinstallatie 
In de zeugenstal wordt alles gevoerd met droogvoer dit in tegenstelling tot de aanvraag. 
Reden hiervoor is dat de combinatie met bijproducten en personeel vaak niet goed werkt 
en het dus extra arbeid kost. Daarnaast is de opstart van het bedrijf met allemaal jonge 
zeugen al arbeidsintensief genoeg zodat er geen extra arbeid aanwezig is voor het voeren 
van brijvoer. 

7 



J 

J 

:1 

] 

] 

] 

] 

] 

] 

J 

1 
] 

1 

J 

J 

,J 

J 

Mest en Milieu 
• In de nieuwe stal zijn spoelgoten onder de roosters gemonteerd bij de dragende zeugen 

en gespeende biggen. In de put wordt vanaf de buitenmuur richting centrale gang 
gespoeld. Spoelvloeistof met mest komt in een aantal bezinkputten, waardoor door 
natuurlijke bezinking, een dikke en dunne fractie wordt verkregen. 

• De kraamhokken zijn met een nieuwer Groen Label Delvrissysteem uitgevoerd. Dit is 
gedurende de vergunningprocedure nieuw ge"introduceerd en meteen toegepast. Dit 
systeem heeft geen extra elektraverbruik en past dus nog beter in het concept. 

• De natuurlijk geventileerde dragende zeugenstallen zijn nog niet met w/x spoelgoten 
uitgevoerd vanwege de huidige onduidelijke situatie in de varkenshouderij en de 
marktsituatie. 

• Op deze wijze verbetert de mestkwaliteit en wordt de ammoniakuitstoot verkleind. 
Door de compacte bouw van de "etagestal" is de stankcirkel beperkt, wat een positieve 
invloed heeft op de naaste omgeving. 

3.2 Werkzaamheden, 'Verkwijzen 

Gedurende een jaar zijn de elektra- en verwarmingskosten geregistreerd en geevalueerd. 
Op het bedrijf zijn bovengenoemde kostenposten met kWh- en gasmeters bijgehouden. 
Daarnaast zijn klimaatinstellingen en spoelactiviteiten waargenomen en is het stalklimaat 
beoordeeld aan de hand van C02-, ammoniak- en temperatuursmetingen. 

Venti/atie 
Op het bedrijf zijn maandelijks kWh- meterstanden bijgehouden. De IEA-boekhouding 
en de gegevens van energiestudieclubs worden als referentie aangehouden. 

Venvarming 
Bij de nieuwe stal wordt het gasverbruik met een gasmeter gemeten. De IEA
boekhouding en de gegevens van energiestudieclubs worden als referentie aangehouden. 

Spoele11. 
De verschillende spoelactiviteiten zijn bijgehouden. Aan de hand van literatuurstudie zijn 
de energiekosten van andere Groen Label system en vergeleken. Het gei"nstalleerd 
vermogen voor het spoelsysteem is 10 kW en bestaat uit pompen voor het verpompen van 
de spoelvloeistoffen en een compressor voor het openen van de kleppen om per goot te 
spoelen. Het jaarverbruik was ongeveer 7300 kWh. 

Deze energiegegevens zijn wekelijks/maandelijks vastgelegd door de heer Jilesen en per 
kwartaal verwerkt door de DL V via de Energiemanager. 
Het klimaat is tweemaal beoordeeld op basis van C02, NH3, temperatuur en 
ventilatieniveau. Bovengenoemde waarden zijn continue over een periode van 48 uur 
gemeten. Eenmaal in de zomer en eenmaal in de winter. Het doel van zo'n klimaatmeting 
is het vaststellen van fluctuaties in de tijd, de mate van NH3-emissie en inzicht verkrijgen 
in de stabiliteit van het klimaat. Deze meting is uitgevoerd door Hendrix UID. 
Vijfkeer is het klimaat bekeken door middel van uitroken en dragerbuisjes. Dit zijn 
momentopnamen maar belangrijk om te kunnen vaststellen of het systeem optimaal 
functioneert . 
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Met name het nauwkeurig vaststellen van de mi nimum ventilatie is 
belangrijk voor de mate van energiebesparing. De metingen zijn uitgevoerd door 
Hendrix UTD. 

Op basis van de metingen van elektra- en aardgasverbruik wordt de energiebesparing 
duidelijk. Op basis van literatuur en praktijkcijfers wordt zo goed mogelijk het verbruik 
van de verschillende onderdelen in kaart gebracht. 
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4. ResuItaten 

Naast de voordelen van een compactere bouw, korte looplijnen, minder ammoniakuitstoot, 
is het grote voordeel van deze twee verdiepingen stal en natuurlijke ventilatie bij de 
dragende zeugen, de besparing in energiekosten. In paragraaf 4.1 vindt U de besparing in 
energiekosten gekwantificeerd zoals aangegeven in het project voorstel. De verwachte 
besparing dus. In paragraaf 4.2 vindt U de werkelijk gerealiseerde gemeten besparingen. 

4.1 Verwachte energiebesparing 

Energiebesparing zou gerealiseerd worden op de volgende aspecten. 

1. 

2. 

Energiebesparing als gel'olg 1'(111 mintier transmissiel'erliezen. 
Ten opzichte van een standaard stal is de oppervlakte dakJ wand/ vloer per 
dierplaats duidelijk minder in de twee verdiepingen stal. Globaal gesteld heeft een 
standaard stal het dubbele aantal vierkante meters dak en vloer. Het 
aardgasverbruik per jaar wordt, naast ventilatieverliezen, bepaalt door 
transmissieverliezen via dak, wand ofvloer. 
Een bepaalde vuistregel zegt: "Het aantal kubieke meters gas dat per stookseizoen 
naar buiten verdwijnt door een vierkante meter van een dak of wand is ongeveer 
gelijk aan 10 maal de K-waarde. Voar een vloer komt dat neer op 5". 
Bovenstaande in acht nemend is het aardgasverbruik als gevolg van rninder 
transmissieverliezen in de stal van dhr. Jilesen ten opzichte van een standaard stal 
27 .000 resp. 44.000 m3 per jaar. Bij een prijs f 0,50 per rn3 aardgas is het verschil 
f 8.500,-. 
Doordat de bouw in twee lagen is uitgevoerd, is er voor een laag geen 
warmteverlies door het dak en de ondervloer. Bij ruim 1900 m2 staloppervlak geeft 
dit een besparing van ca. 14.000 m3 aardgas. Dit geldt bij een k-waarde voar het 
dak van 0,4 en voor de vloer van 0,6 watt/oC/m2

. Bij een hogere k-waarde zou het 
voardeel weI grater zijn, maar leidt absoluut tot een hoger energieverbruik. 
Per omgerekende zeug geeft bouwen in twee verdiepingen een besparing van 
ca. 14 rn3 aardgas per jaar. 

Energiebesparing door centrale ajzuiging met jrequ en tieregelaar. 
De stallucht van de kraarnzeugen en gespeende biggen wordt centraal afgezogen. 
Dit heeft de volgende voordelen: 
1. De te installeren ventilatiecapaciteit kan minder zijn dan een ventilator per 

afdeling. 
2. Nog belangrijker is het feit dat bij centraal afzuigen de windgevoeligheid nihil 

is. Ventileren in het rninimumbereik kan dan efficienter, waardoor 
stookverliezen, die samengaan met minimum ventileren, beperkt worden. 

3. Een derde voordeel, naast lagere ventilatiecapaciteit en minder stookverliezen, 
is het regelen met een frequentieregelaar. Een frequentieregelaar varieert, in 
tegenstelling tot een triacregeling, niet alleen de netspanning, maar ook de 
frequentie. Daardaor kan de ventilator nauwkeurig geregeld worden, met name 
bij lage toerentallen. Ook het energieverbruik van een frequentieregelaar ligt 
lager. Circa 15% blijkt uit onderzoek, gedaan op varkensproefbedrijf Sterksel. 
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3. Energiebesparing door lagere minimum ventilatie als gevolg van minder ammoniak. 
De minimum ventilatie wordt gebaseerd op basis van onder andere C02- en NH3 
gehaIte, vochtproductie en temperatuur. Met WX-spoelgoten zal gemiddeld 60 tot 
70% ammoniakreductie plaatsvinden ten opzichte van een standaard stal. Normen 
voor minimum ventilatiebehoeften geld en voor een standaard stal. Aangezien in de 
stal van dhr. Jilesen een aanzienlijk lager NH3 gehalte in de stal aanwezig is, mag 
verwacht worden dat de normen voor minimum ventilatie hier lager zijn. 

Normaal gesproken wordt aIleen bij minimum ventilatie verwarmd. Vooral bij de 
kraamzeugen en gespeende biggen zijn de lagere verwarmingskosten te 
verwachten. Een verlaging van de minimum ventilatie van 25% betekent ongeveer 
een zelfde verlaging in verwarmingskosten. 
Landelijk ligt de norm voor verwarming op circa f 75,- met minder minimum 
ventileren kan dus bijna f 20,- per fokzeug bespaard worden. 

4. Energiehesparing door hufJem1erkillg benedenverdieping. 

5. 

De benedenverdieping waar de kraamhokken zijn ligt voor een groot gedeeIte 
beneden peiI. De bodem werkt als buffer, zodat dat in de zomer een koelend en in 
de winter een opwarmend effect geeft. Minder ventileren in warme perioden en 
minder ververwarmen in koude perioden zal daarvan het gevolg zijn. 
Ruim 200 m2 van de stalwanden zijn onder maaiveld gebouwd. Hierdoor zal in de 
winter minder warmte transmissie plaatsvinden. Het totale voordeel voor deze stal 
is ca. 600 m3 aardgasbesparing. 
De besparing is relatief beperkt omdat maar 1,05 meter is ingebouwd en geen 
bijvoorbeeld 2 of2,5 meter. De extra energiebesparing door het niet toepassen van 
ramen valt weg tegen het extra energieverbruik voor kunstlicht volgens de welzijns 
eisen. Om deze reden zijn deze buiten beschouwing gelaten. In werkelijkheid leidt 
dit tot iets lager aardgasverbruik en iets hoger elektraverbruik (besparing op 
aardgas zal ca. 700 m3 zijn voor de gehele stal). 
Het effect van minder instraling op ventilatiebehoefte is beperkt, omdat de stal al 
goed is gelsoleerd. Het effect van de ventilatie is dusdanig veel groter dat de 
beperkte inbouw beneden peil, maar een marginaal effect heeft op de 
staltemperatuur (maximaal 0,2 °C lagere afdelingstemperatuur in de zomer). 

De energiebesparing door lage elektrakosten spoelsysfeem. 
Ammoniakreductie wordt gerealiseerd door de mest met spoelvloeistofuit de 
afdeling te spoelen. Eigenschap van een spoelsysteem is enerzijds het spoelen van 
de mest in de afdeling en anderzijds het scheiden van de mest voar de bereiding 
van de spoelvloeistof Op varkensproefbedrijf Sterksel is door het lMAG-DLO en 
het Proefstation Varkenshouderij 2 jaar lang onderzoek verricht naar de bereiding 
van spoelvloeistofuit vleesvarkensmest en ook naar de kosten van het spoelen. 
Voor het spoelen waren aanzienlijke exploitatiekosten elektra en gas nodig. 
Temeer omdat voor de bereiding van de spoelvloeistof de mest mechanisch 
gescheiden, belucht en verwarmd werd. Voor 1000 vleesvarkens waren de kosten 
voor elektra en gas respectievelijk f 8.000,- en f 1.850,-. 
Ten opzichte van het gemiddeld behaalde saldo zijn in de vleesvarkenshouderij 
weIiswaar de kosten voor spoelen met beluchte spoelvloeistof hoger dan in de 
zeugenhouderij. Voor 1000 zeugen zal een zelfde bereidingswijze van de 
spoelvloeistofnaar schatting rond f 20.000,- uitkomen. 

11 



J 

:11 

Jl 

] 

] 

j 

] 
" 

.1 
] 

] 

] 

] 

] 

] 

] 

J 
I 

,J 
I" I 

6. 

Op het bedrijfvan de heer Jilesen vindt geen beluchting plaats en wordt 
spoelvloeistofvia natuurlijke bezinking verkregen. De extra elektrakosten voor 
circa 1000 zeugenplaatsen zijn met 15 a 20 kWh per dag (kosten f 2.500,- per jaar) 
te verwaarlozen ten opzichte van de kosten voor spoelen met beluchting en 
mechanische scheiding. De geschatte besparing is op basis van het geinstalleerd 
vermogen. Het energieverbruik zou uiteindelijk lager moeten zijn doordat bij de 
dragende zeugen met natuurIijke ventilatie en bij de kraamzeugen geen spoelgoten 
zijn aangelegd. Het gemeten verbruik lag echter toch op 20 kWh per dag, De 
oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk in het te laag inschatten in het projectvoorstel 
en het door minder goten niet optimaal gebruik van het gelnstalleerd vermogen. 

Energiebesparing door natuurlijke venti/atie zonder venparming. 
In de twee dragende zeugenstallen wordt natuurlijke ventilatie toegepast. 
Verwarming is niet aanwezig, Elektrakosten voor ventilatoren zijn er niet. WeI 
voor de sturing van een winddoek, dat de luchtinlaat regelt, maar die elektrakosten 
zijn te verwaarlozen, 
Door groepshuisvesting in plaats van individuele huisvesting is verwarming 
minder noodzakelijk en wordt dus niet aangebracht. 
Bij de gespeende biggen en kraamzeugen wordt normaliter het meest verwarmd, 
Desondanks wordt bij de 494 dragende zeugen een hoeveelheid aardgas bespaard, 
Referentiecijfers die betrekking hebben op 100% dragende zeugenplaatsen zijn 
niet beschikbaar. 

Per zeugenplaats kan naar schatting flO, - bespaard worden op stookkosten, 
wanneer bij de dragende zeugen niet verwarmd wordt. 
Omdat geen ventilator aanwezig is en de regeling van de inlaat minimale 
elektrakosten geeft, zal circa f 2,50 per zeugenplaats bespaard worden. 
Totale energiebesparing in de stall en met natuurlijke ventilatie is ruim f 6.000,- . 

De verwachte energiebesparing als gevolg van bovengenoemde 6 technieken zou dan voor 
het bedrijfvan dhr. Jilesen uitkomen op ruim f 50.000,- per jaar (f30 .000,- gas en 
20.000,- elektra). Deze verwachting is geverifieerd aan de hand van de resultaten en 
uitgezet tegen de eventuele hogere investeringen. 

4.2 Resultaten metingen 

Voor de bespreking van de resultaten is bij beide energiecomponenten gas en electra 
uitgegaan van de vergelijking van het totaalverbruik van het bedrUften opzichte van een 
referentie. Bij het elektraverbruik is daarnaast nog een analyse gemaakt van het te 
verwachte verbruik op basis van de elektraverbruikers door het tegenvaIJende resultaat 
(niet ten opzichte van het projectplan). De besparingen lagen voor wat betreft aardgas op 
75-80 % ten opzichte van een traditionele stal. De besparing op electra was ongeveer 
15-20%. De grootste besparing is gerealiseerd door het verlagen van de 
minimumventilatie door secuur ventileren en amoniakarme stalsystemen. 
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Besparing aardgas 
Het verbruikte aardgas in de bedoelde periode is ongeveer 20 m3 aardgas per zeug per 
jaar. De gemiddelde aardgasverbruiken per zeug gemeten door deelnemers van 
energiestudieelubs liggen tussen de 100 en 120 m3. De betere bedrijven seoren 85 m3 per 
zeug per jaar. De besparing ten opziehte van een traditionelere stal is dus 75 - 80 %. Ook 
de werkelijke verbruiken ten opzichte van het te verwachte verbruik volgens de 
energiemanager geeft dit verschil duidelijk aan (zie grafiek). 

AardgaswdJluik 
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Deze besparing is opgebouwd uit de volgende componenten: 
• in de stookperioden is er zeer weinig energieverlies door het dak omdat door het 

mineraalwol ventilatieplafond de temperatuur boven het plafond maar enkele graden 
hoger is dan de buitentemperatuur. Dit leidt tot een lagere stookgrens 
(buitentemperatuUf waar beneden bij verwarmd moet worden) . Per afdeling van 240 
biggen geeft dit al een besparing van ca. 1,2 kW bij -10°C buitentemperatuUf. 

• de klimaatmetingen van Hendrix UTD tonen aan dat er in de koudere periode 
minimaal wordt geventileerd met een CO2-gehalte welke ook boven de norm van 
0,3 vol. % uit komt. De metingen van november waren gemiddeld 0,33 . Op deze wijze 
wordt er bespaard op verwarming van de binnenkomende lucht in met name de 
kraamhokken en biggenopfokhokken. Dit gecombineerd met een lage 
ammoniakemissie. Er wordt gestreefd naar een rustig ventilatiepatroon, waarbij de 
afdelingstemperatuur hoger mag worden (bovengrens van de comfortzone). Dit Ieidt 
tot een gemiddeld lagere luchtverplaatsing en daardoor minder verwarmingsbehoefte. 

• doordat de wanden van de kraamafdelingen gedeeltelijk onder maaiveld zijn gelegen, 
geeft dit in de koudere perioden een kleiner temperatuursverschil waardoor er minder 
warmte door de wand en naar buiten gaat. Ook hierdoor daalt de stookgrens, wat 
gunstig is voor het energieverbruik 

• door het bouwen in twee etages is de tot ale bouw compacter, waardoor het algehele 
energieverlies door transmissie lager is. Dit is zeker gunstig voor zeugenstallen omdat 
in traditionele stallen relatief meer warmte verloren gaat door omwanding, dan in 
v leesvarkens stall en 

• in alle afdelingen vindt alleen verwarming in de afdelingen plaats, waardoor er zeer 
weinig warmte verloren gaat door leidingverliezen en onnodig opwarmen van centrale 
gangen tot hogere temperaturen dan noodzakelijk 

• de biggenruimten in de kraamhokken worden middels lampen verwarmd, waardoor er 
geen warm water vloerverwarming nodig is. Dit leidt met name in de zomermaanden 
tot een grote besparing op het energieverbruik omdat er dan geen leidingverliezen zijn 
en de afkoeling van de lignesten aan de onderzijde niet voor komt 

Uit bovenstaande blijkt dat naast de uitvoering van het gebouw zeker zo belangrijk is de 
mate waarin wordt omgegaan met de installaties en met name de instellingen in de 
klimaatcomputer. Dit betekent dat ook op bestaande bedrijven hierdoor vee1al nog is te 
besparen op het totale energieverbruik. 

De totale besparing voor aardgas kun je voor dit jaar berekenen op: 
1000 zeugen * 80 m3 * f 0,50 = f 40.000,-. Ten opzichte van de inschatting is de 
besparing ruim 25 % hoger. Het is moeilijk om de besparing uit splitsen naar onderdelen. 
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Besparing elektriciteit 
Volgens het PNEM- elektriciteitsoverzicht van de periode september 1998 tim augustus 
1999 was het totale verbruik 167 kWh per zeug_ 
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Op basis van het ge'installeerd vermogen en de gebruiksduur op jaarbasis, is het berekend 
elektriciteitsverbruik als voigt: 

7,7 30.047 
36 20.499 

22 
1,85 6.169 
9 16 25.747 

20 
5 
8 

6 

145.273 100 
5.400 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het werkelijke elektriciteitsverbruik niet geheel overeen 
komt met het berekende verbruik. 

Mogelijke redenen hiervoor zijn: 
• in maart en april 1999 zijn meer en zwaardere (175 i.p.v. 100 watt) biggenlampen 

gebruikt, waardoor een extra elektraverbruik van geschat: ca. 5.000 kWh. De reden 
hiervan was de geboorte van minder vitale biggen door gewijzigd beergebruik 
(pietrain beer). Daarna is het probleem opgelost door voer en gebruik van matjes. 

• lage toerental (900 tpm) ventilatoren geplaatst in plaats van hoge toerental (1.400 
tpm). Het gevolg kan zijn dat bij een lager ventilatiedebiet de ventilatoren op een 
hoger toerental moeten blijven draaien, met als gevolg meer elektriciteitsverbruik dan 
berekend. Bij een 20% hoger verbruik is dit ca. 10.000 kWh 

• de overige onderdelen zijn geschat op basis van de opgegeven aantal uren in gebruik 
per dag ofkeer. Hierin kan een onderschatting aanwezig zijn welke dan leidt tot een 
hoger werkelijk verbruik. 

Vergeleken met praktijkcijfers uit ander onderzoek, is een verbruik van gemiddeld 167 
kWh per zeug per jaar echter scherp (variatie in praktijkcijfers: 150 - 230 kWh per zeug 
per jaar) . Echter doordat een groot gedeelte van de mechanisch ventilatie is uitgevoerd 
met centraal afzuigen en frequentieregeling en door de natuurlijke ventilatie zou je een 
lager verbruik verwachten. In bovenstaande tabel is een voordeel van ca. 50% 
energiebesparing op de frequentieregeling voor centraal afzuigen meegenomen Doordat 
ca. 500 zeugen gehuisvest zijn in natuurlijk geventileerde stallen in plaats van met 
mechanische ventilatie geeft dit nog eens een besparing van ca. 28.000 kWh per jaar. 
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Enkele componenten die het verbruik verhoogd kunnen hebben ten opzichte van het 
traditionele bedrijven zijn: 

• Het gebruik van biggenlampen als nestverwarming leidt tot ca. 30 kWh extra 
elektriciteitsverbruik per zeug per jaar, wat op een bedrijfmet vloerverwarming veel 
geringer zal zijn. Op deze wijze wordt een gedeelte van de verwarming door aardgas 
vervangen door elektriciteit. 

• Door het toepassen van WX-spoelgoten in een groot gedeelte van de stal is het 
energieverbruik met ruim 7 kWh per zeug per jaar hoger. Het Groen Label systeem in 
de kraamhokafdelingen vergt nagenoeg geen extra energie (aIleen het verpompen van 
de mest uit de tussenmestopslag kost energie). Dit verbruik is uiteraard weI lager dan 
het energieverbruik wat nodig is in een spoelsysteem op basis van beluchte 
mestvloeistof (factor 10 tot 15 lager). 

• Het ook toepassen van een frequentieregeling op de 6 ventilatoren in de dragende 
zeugenstal zou een besparing op hebben geleverd van ca. 10.000 kWh per jaar. 

• In de dragende zeugenstal worden relatief veel TL-Iampen gebruikt om de berigheid 
van de zeugen te bevorderen. Naar verwachting is dit ook te bereiken met minder 
lampen en het op een andere plaats aanbrengen van de lampen (niet alleen boven de 
koppen van de zeugen, maar ook tegen het ventilatieplafond, waardoor het licht zich 
beter verspreid). 

• Het ventilatieplafond met mineraalwol en houtwolcementplaten zorgt voor meer 
weerstand en leidt daardoor naar verwachting tot een hoger elektriciteitsverbruik voor 
ventilatie. Zeker in combinatie met lage toerental ventilatoren. 

De in het projectplan genoemde besparing van elektra wordt echter ruim gehaald. Deze 
besparing bestond grotendeels uit het niet hoeven scheiden, beluchten en verwarmen van 
mest om spoelvloeistofte maken. Ondertussen zijn echter in de praktijk ook minder 
energieverbruikende Groen-Label systemen ontwikkeld. 
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5. Conclusie en aanbevelingen: 

Vit bovenstaande resultaten blijkt dat een compacte bouw gecombineerd met een aantal 
nieuwe energiebesparende technieken en de dragende zeugen op natuurlijke ventilatie een 
forse energiebesparing op kan leveren. Met name de reductie in stookkosten is groot voor 
het zeugenbedrijr. Voor een vleesvarkensbedrijf is dit minder omdat hier relatief minder 
verwarmd wordt. 

Daarnaast zijn er de volgende voordelen : 
• Minder ruimte nodig door compactere bouw. In omstandigheden met een beperkte 

bouwblok kan dit zeer zeker voordelen geven. Ook in situaties waar een beperking 
door afstand ten opzichte van buren aanwezig is kan de compacte bouwwijze een 
voordelig zijn. 

• Stankuitstoot en ammoniakuitstoot worden beperkt door het gebruik van 
Groenlabel systemen. Dit kan ook gelden voor een gebouw met maar een 
verdieping. Dit is dus niet een speciaal voordeel voor compact bouwen. 

• Lagere bouwkosten (zeker als de besparing op bouwgrond meegenomen wordt) . 
De constructie voor een etagestal moet zwaarder zijn en er is extra ruimte nodig 
om de looppad naar de bovenverdieping te plaatsen. Ook worden er extra eisen 
gesteld aan brandveiligheid. Dit kost extra geld. Door de extra zware 
brandveiligheidseisen is echter de premie voor de brandverzekering lager en 
verdient de extra investering hiervoor zichzelfterug. Daarnaast is er minder 
grondwerk (ook heien) en fundering nodig wat kosten bespaard. Ook het aantal 
vierkante meters dak is gehalveerd en ook het aantal vierkante meters isolatie is 
lager. Er kan dus gesteld worden dat er geen extra investering is en de 
terugverdientijd dus 0 jaar is. 

• Door de compacte bouw zijn de looplijnen op het bedrijf kort . De werknemers op 
het bedrij f ervaren dit als positief Het laden van de biggen gaat ook gemakkelijker 
doordat de biggen gemakkelijk op de vrachtwagen lop en. Dit alles bespaard voor 
het bedrijf ook arbeidskosten. 

• De minimumventilatie is op het bedrijf gemakkelijk in de hand te houden. Dit 
verkleind de kans op teveel ventileren. Dit gaat vaak gepaard met zieke varkens, 
vooral biggen, wat lagere productieresultaten en hogere gezondheidskosten tot 
gevolg kan hebben. 

Als mogelijk nadeel kan worden genoemd de inpasbaarheid in het landschap en dus ook 
meer problem en met welstand en soms naaste omgeving. 
Totaal gezien is het voor bedrijven een goede optie om bij elke nieuwbouw of grote 
uitbreiding de mogeJijkheden van een etagestal te onderzoeken. Vooral bij 
zeugenbedrijven kan dit voordelen geven. Het zou echter nog interessant zijn am de 
resultaten van dit bedrij f te vergelijken met een zelfde modern uitgerust bedrijf zander 
etagebouw omdat dit de andere optie is bij nieuwbouw. 
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Inleiding 

Tot heden werden voor het ventileren van varkens
stallen in principe 2 systemen toegepast t.w. 

Het conventionele systeem 
Bij dit systeem worden de stallen voorzien van een (of 
meerdere) ventilator(en) per afdeling. Oeze ventilatoren, 
voorzien van een 230 volt wisselspanning motor worden 
door ventilatorregelaars of klimaatcomputers met triacs 
(fase-aansnijding) in snelheid geregeld. 

Het centraal afzuigsysteem 
Oit systeem werd ook door Itho ca. 5 jaar geleden ont
wikkeld. Zoals de naam al zegt worden bij dit systeem 
geen ventilatoren per afdeling toegepast, maar een aan
tal centrale ventilatoren (aansluitspanning 3x 400 volt) 
die via een bouwkundig luchtkanaal met de verschillen
de afdelingen verbonden worden. 
De centrale ventilatoren worden geregeld met Oanfoss 
frequentieregelaars. Per afdeling wordt er nageregeld 
met meetregelunits type MRU voorzien van meetventi
laloren. 
Kenmerkend voor deze system en zijn: 
• het lage stroomverbruik t.o.v. het conventionele sys

teem (besparingen tot 55%) 
• keuzemogelijkheid van het aantal emissiepunten en 

de plaats van deze punten 
• mogelijkheid om luchtwassers te kunnen toepassen. 
In de praktijk is gebleken dat vooral veel waarde wordt 
gehecht aan het lage stroomverbruik. 

Nieuw is: 
Het !tho ECOVENT-systeem 
Oit systeem is een, in nauwe samenwerking met 
NOVEM, OLV en het Praktijkonderzoek Varkenshouderij 
revolutionair nieuw systeem ontwikkeld, als alternatief 
voor het centaal afzuigsysteem. Bij dit systeem worden 
net als bij het conventionele systeem een of meerdere 
ventilatoren per afdeling toegepast. Oeze ventilatoren 
zijn echter voorzien van motoren 3x 400V en worden 

aile centraal geregeld door een Oanfoss frequentierege
laar. 
Kenmerkend voor dit systeem is: 
• het lage energieverbruik t.o.v. de beide vorige sys

temen. 
• t.o.v. het conventionele systeem wordt zelfs tot 69 0/r 

op elektra bespaard. 
Oit systeem is door Itho gepatenteerd. Hierdoor kan en 
mag het systeem uitsluitend met nadrukkelijke toestem
ming van Itho ge'installeerd worden. 

In het nu volgende gedeelte zal dit nieuwe systeem 
nader worden toegelicht. 

I Toepassingsgebied 

Het Itho ECOVENT -systeem kan worden toegepast in 
fok- en vleesvarkensstallen. Oit systeem heeft als voor
deel dat het ventilatiepercentage in de afdelingen nauw
keurig kan worden geregeld van 5% tot 100%, waarbij 
wind- en weersinvloeden het systeem niet negatief kun
nen be"invloeden. 

Het Itho ECOVENT -systeem is ontwikkeld als een alter
natief voor het centraal afzuigsysteem. Tot dat moment 
was er aileen het conventionele systeem met een of 
meerdere 230 volt ventilatoren per afdeling. 

Signalen uit de markt duiden erop dat in verschillende 
gevallen een centraal afzuigsysteem bouwkundig (in te 
renoveren stallen) niet mogelijk is of dat het inves
teringstechnisch niet interessant is, bijv. in fokvarkens
stallen. In de laatstgenoemde stallen is het totaal ge"in
stalleerd vermogen van de ventilatoren laag en hoewel 
er procentueel veel bespaard kan worden, is de totale 
besparing op energiekosten in geld uitgedrukt toch 
laag, waardoor er een veel te lange terugverdientijd 
geldt. 

Het grote voordeel van energiebesparing bij het cen
traal afzuigsysteem (er zijn meerdere voordelen) kan in 
meerdere mate ook met het nieuwe Itho ECOVENT -sys
teem worden verkregen, waarbij dit systeem zowel voor 
fok- als vleesvarkensstallen een zeer efficiente oplos
sing is. 
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Beschrijving v·an.het systeem 

Tot voor enige jaren werden de stallen uitgevoerd met 
een (of meerdere) ventilatoren per afdeling. Deze venti
latoren zijn voorzien van 230 volt wisselstroommotoren 
en worden met triacs (fase-aansnijding) door ventilator
regelaars of klimaatcomputers geregeld. 

Het Itho ECOVENT-systeem functioneert op dezelfde 
wijze d.w.z. met een of meerdere ventilatoren per afde
ling, echter deze ventilatoren zijn voorzien van 3x 400 
volt draaistroommotoren. 

In de afdelingen worden onder de 3x 400 volt venti la
toren meetregelunits MRU met meetventilatoren gemon
teerd. 

De ventilatoren van aile afdelingen worden aangesloten 
op een centrale Danfoss frequentieregelaar. De hoogst
vragende afdeling bepaalt het toerental van aile op deze 
frequentieregelaar aangesloten ventilatoren. In principe 
is het toerental van de ventilator in de hoogstvragende 
afdeling de enige juiste, waarbij de regelklep in deze 
afdeling helemaal open staat. 
Het toerental van de ventilatoren in de overige afde
lingen is, uitgaande van het berekende ventilatiepercen
tage in deze afdelingen, veelal te hoog. 
Op basis van het berekende percentage en het door de 
meetventilator gemeten percentage ventilatie, zullen de 
regelunits in de afdelingen, waar de ventilatoren een te 
hoog toerental draaien, gaan sluiten om het gemeten 
percentage op het niveau te krijgen van het berekende 
percentage ventilatie. 

Op deze wijze wordt er op dezelfde wijze gesmoord als 
in een conventioneel systeem met 230 volt ventilatoren. 
Echter, de energie die bij het Itho ECOVENT-systeem 
door smoring wordt vernietigd is minimaal. Dit door de 
bijzondere eigenschappen van een frequentieregelaar 
m.b.t. het stroomverbruik van door frequentieregelaars 
geregelde ventilatoren (zie toelichting 'Frequentierege
laar'). 

I Frequentieregelaar 

De zeer aanzienlijke afname van de elektrische energie
kosten met het Itho ECOVENT-systeem is geheel toe te 
schrijven aan de Danfoss 3x 400 volt frequentierege
laar. 

De specifieke eigenschappen van het regelen van ven
tilatormotoren door een 3x 400 volt frequentieregelaar 
zijn de volgende: 
• het energieverbruik (watt) van een ventilator die door 

een frequentieregelaar wordt geregeld is een 3e 
machtsfactor van het toe rental (zie berekening in 
voorbeeld). 

• dit zeer grote voordeel wordt verkregen doordat met 
het terugregelen van de spanning oak de netfrequen
tie van 50 Hz wordt teruggeregeld naar een lagere 
frequentie (dit in tegenstelling met een triac- en/of 

traforegeling waar weliswaar de spanning wordt 
teruggeregeld maar niet de netfrequentie). 

• zeer hoog koppel (= kracht) aan de as van de venti
lator. 

• minder onderhoudskosten aan de ventilatoren omdat 
de lagers ongekend lang meegaan. 

Het gevolg van het met het terugregelen van de span
ning en de netfrequentie is, dat de stroom (amperage) 
sterk afneemt. 
Bij het niet terugregelen van de netfrequentie zal bij een 
spanningsverlaging de stroom (amperage) toenemen, 
hetgeen bij 230 volt ventilatoren het geval is als zij gere
geld worden door een triac of transformator. 

Omdat het energieverbruik grotendeels bestaat uit 
spanning (volt) x stroom (amperage) (= watt) zal een 
geregelde 230 volt ventilator (bij een lager toerental) 
relatief een te hoog vermogen opnemen in vergelijking 
met dezelfde ventilator die geregeld wordt door een fre
quentieregelaar. 

Voorbeeld: 

Ventilator diam. 500 mm, 1400 rpm 
opgenomen vermogen bij maximum toerental 450 watt 

• het energieverbruik bij 50% toerental van een venti
lator met 230 volt motor (triac geregeld) bedraagt: 
± 70% van 450 watt = ± 315 watt 

• het energieverbruik bij 50% toerental van een venti
lator met 3x 400 volt motor (frequentie geregeld) 
bedraagt: 
(50%)3 = 12,5% x 450 watt = ± 56 watt 
(50%)3 is de formule van een 3e machtsfactor ofwel 
0,5 x 0,5 x 0,5 = 0,125 x 100% = 12,5%. 

Enkele andere berekeningen bij diverse toerentallen 
(80%)3 = 51 % x 450 watt = ± 230 watt 
(25%)3 = 1,5% x 450 watt = ± 7 watt 

Ventilatoren in varkensstallen draaien zelden op 100% 
toerental. Het grootste deel van het jaar draaien deze 
ventilatoren een (veel) lager toerental. Immers, geduren
de de gehele winterperiode komen de ventilatoren niet 
of nauwelijks boven een toerental van ± 25%. Bij dit 
toerental bedraagt het energieverbruik volgens het 
voorbeeld slechts ± 7 watt. 

Met betrekking tot het Itho ECOVENT-systeem kan 
worden gesteld dat smoren in het algemeen energie 
kost; echter smoren van de lucht bij een opgenomen 
vermogen van 7 watt is te verwaarlozen. 

Andere voordelen bij toe passing van een frequentie
regelaar zijn dat de lagers in ventilatoren ongekend lang 
zullen meegaan. Dit omdat een 230 volt spanningsgere
gelde ventilator onnodig extra vermogen uit het net 
opneemt (zie voorbeeld bij 50%: 315 watt - 56 watt = 
259 watt), die in de ventilator in warmte zal worden 
omgezet. Deze warmte zal via de lagers naar het motor
huis worden getransporteerd en daar door de langs
stromende lucht worden 'weggekoeld'. 
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Deze extra warmte tast de levensduur van -de lagers 
aanzienlijk aan. 
Bij nog lag ere toerentallen (bijv. 25%) is daarbij ook nog 
de langsstromende lucht minimaal en zal daarmee ook 
de koeling van de motor sterk afnemen. Daar in veel 
gevallen ook nog een meet/smoorunit onder de ventila
tor wordt toegepast zal de levensduur van de lagers nog 
meer worden bekort. 

Omdat een door een frequentieregelaar geregelde ven
tilator geen onnodig vermogen uit het net opneemt, vindt 
er vrijwel geen warmteontwikkeling in de motor plaats 
en zullen de lagers daardoor een ongekend lange 
levensduur hebben. 

I Energieverbruik frequentieregelaar 

Ook een frequentieregelaar 'consumeert' een bepaald 
vermogen. 
Dit vermogen is afhankelijk van het maximaal regel
vermogen van de frequentieregelaar, maar bij de klei
nere uitvoeringen bedraagt dit ± 50 watt. Dit houdt in dat 
het toepassen van een (kleine) frequentieregelaar per 
afdeting energetisch gezien niet interessant is, hetgeen 
ook gemeten en vastgesteld is in het onderzoek (zie 
onderzoeksrapport van het Praktijkonderzoek Varkens
houderij). Grotere frequentieregelaars 'consumeren' 
ook vermogen, echter dit vermogen wordt verdeeld over 
het aantal afdelingen (= ventilatoren) dat door deze fre
quentieregelaar wordt geregeld. 

Bij het Itho ECOVENT-systeem, waarbij meerdere venti
latoren op een frequentieregelaar worden geregeld, is 
de eigen 'consumptie' van de centrale frequentierege
laar (verdeeld over het aantal ventilatoren) per ventilator 
relatief zeer laag. 

Investeringskosten ...... . . 
Berekeningen, uitgevoerd door een elektro-installateur 
met veel ervaring in het installeren van stallen, hebben 
aangetoond dat de investeringskosten van het Itho 
ECOVENT -systeem ca. 10% lager liggen dan een con
ventioneel systeem. 

De investeringskosten van een cenlraal afzulgsysteem 
IIggen voor wat betreft de apparatuur en bekabelings
en installatiekosten weliswaar beduidend lager, maar de 
koslen van een goed ge'isoleerd centraal bouwkundig 
luchtkanaal (de praktiJk geert aan dal dit ca. f 500,- a 
f 750,- per strekkende meter kosi) houdt in dal de 
totale investeringskosten van een centraal afzuigsys
teem in een fokvarkensstal ca. 25% en in een vlees
varkensstal ca. 50% hoger liggen dan de investerings
kosten van een Itho ECOVENT -systeem. 

I Samenvatting 

De voordelen van het Itho ECOVENT-systeem zijn: 

• lagere investeringskosten 
• ca. 69% minder elektrisch energieverbruik 
• een stabiel ventilatiesysteem dat zorgt voor het juiste 

ktimaat 
• geen weers- of windinvloeden 
• lag ere onderhoudskosten door minder slijtage van de 

lagers 
• luchtregelunits met snoer en stekker aansluiting 
• handbedlenlngsmogelijkheid bij calamiteiten per 

afdeling op aile computers. Tevens op de lucht
regelunits en op en bij de frequentieregelaar 

• uitgebreid onderzoekrapport 'Praktijkonderzoek Var
kenshouderij' is beschikbaar. 

1,-_B_e_sp_a_r_in_g_ e_le_k_tr_ic_i_te_it_s_k_o_st_e_n ____ --'I I Aandachtspunten 
In opdracht van Itho heeft het Praktijkonderzoek 
Varkenshouderij gedurende een jaar een onderzoek 
verrichl naar dit nieuwe systeem. De conclusie van 
dit onderzoek luidt dal het Itho ECOVENT-sysleem een 
vermindering van de elektriciteitskosten geeft van 
69%(!) in vergelijking met een conventioneel systeem 
met 230 volt ventilatoren per afdeling. 

Wat dit inhoudt m.b.!. de besparingen in guldens wordt 
duidelijk aan de hand van de KWIN-gegevens uit 1999: 

In een convention eel 230 volt systeem bedragen de 
elektrakoslen in een fokstal f 35,- per aanwezige zeug 
en f 6,- per plaats in een vleesvarkensstal. 
Door het toepassen van het Itho ECOVENT -systeem 
kunnen deze bed rag en afnemen tot ± f 10,- en f 1,BO. 

Ook aan de verwachtingen die gesteld mogen worden 
aan een ventilatiesysteem, voldoel het Itho ECOVENT
systeem ruimschoots, aldus de conclusie van hel 
onderzoek. 
Het Itho ECOVENT-systeem is zeer nauwkeurig en sta
biel. 

• indien de berekening van de ventilatiecapaciteit in 
een afdeling uitkomt tussen de capaciteit van twee 
maten ventilatoren, laat dan de keus vallen op de 
grotere maat ventilator. 

Voorbeeld: 

Vleesvarkensafdeling met 60 dieren a BO m3/dier = 
4.BOO m3/uur. Tot heden werd hier een ventilator met 
een diameter van 400 mm geplaatst welke een capa
citeit levert van 4.600 m3/uur vrijuitblazend (bij 30 Pa 
weerstand ca. 4.200 m3/uur). Aan te bevelen is voor 
het Itho ECOVENT -systeem, een ventilator met een 
diameter van 450 mm te selecteren (resp. 6.300 
m3/uur en 5.BOO m3/uur) 

• indien er in een stal een afdeling is, die naar mag 
worden aangenomen veelal een hogere ventilatie
capaciteit vraagt dan de overige afdelingen, is het 
aan te bevelen deze afdeling te voorzien van een ven
tilator c.q. ventilatoren met een waaierdiameter die 
een maat groter is dan de berekende. 

.,. Itho by, Ventilatietechniek Postbus 21 3100 AA Schiedam Tel. 010 - 427 85 20 Fax 010 -427 88 73 
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Voorbeeld: 

Guste/dragende zeugenafdeling in een fokstal: 152 
zeugen a 150 m3/dier = 22.800 m3/uur bij een weer
stand van ±30 Pa. 
Normaal zou de keus vallen op bijv. 4 ventilatoren 
diameter 450 mm a 5.800 m3/uur. Echter het is aan te 
bevelen om 4 ventilatoren diameter 500 mm a 7.500 
m3/uur toe te passen. Omdat de gewenste tempe
ratuur in een zeugenafdeling ca. 18°C is, zal een 
dergelijke afdeling al snel een hoger ventilatie
percentage vragen dan het minimum percentage. 

Doordat de meetventilatoren in de Itho luchtregelunits 
MRU een ongekende lage luchtsnelheid van 0,5 m/sec 
kunnen meten, is er geen probleem met betrekking tot 
het kunnen halen van het gewenste minimum percen
tage ventilatie, indien een maat grotere ventilator wordt 
toegepast. 

Seide voorbeelden dienen ervoor om te voorkomen dat 
de frequentieregelaar onnodig aile ventilatoren op een 
te hoog toerental laat draaien. 

Op het in deze documentatie omschreven, door Itho 
ontwikkeld systeem rusten patentrechten van Itho. 
Hierdoor kan en mag uitsluitend met nadrukkelijke 
toestemming van Itho een dergelijk systeem worden 
ge'instalieerd. 
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Itho ontwlkkelt het juifte klimaat 

Inleiding 
Tot op heden werden voor het ventileren van varkensstallen in principe 2 systemen toegepast 
t.w. 

het conventionele systeem 
Bij dit systeem worden de stall en voorzien van een (ofmeerdere) ventiIator(en) per 
afdeling. Deze ventilatoren, voorzien van een 230 volt wisselspanning motor worden 
door ventilatorregelaars of klimaatcomputers met triacs (fase-aansnijding) in sneIheid 
geregeld. 
het centraal afzuigsysteem 
Dit systeem werd door Itho ca. 5 jaar geleden ontwikkeld. Zoals de naam al zegt worden 
bij dit systeem geen ventilatoren per afdeling toegepast, maar een aantal centrale 
ventilatoren (aansluitspanning 3x 400 volt) die via een bouwkundig luchtkanaal met de 
verschillende afdelingen verbonden worden. 
De centrale ventilatoren worden geregeld met Danfoss frequentieregeIaars type VLT. Per 
afdeling wordt er nageregeld met meetregelunits type 1VlRU voorzien van 
meetventiIatoren. 
Kenmerkend voor deze systemen zijn: 
• het lage energieverbruik t.o.v. het conventionele systeem (besparingen tot 55%) 
• keuzemogelijkheid van het aantal emissiepunten en de plaats van deze punten 
• mogeIijkheid om luchtwassers te kunnen toepassen. 
In de praktijk is gebleken dat vooraI veeI waarde wordt gehecht aan het lage 
energieverbruik. 

Nieuw is: 
het Itho centraal regelsysteem 
Dit systeem is een, in nauwe samenwerking met NOVEM en het Praktijkonderzoek 
Varkenshouderij revolutionair nieuw systeem, ontwikkeld als alternatiefvoor het centaal 
afzuigsysteem. Bij dit systeem worden net als bij het conventionele systeem een of 
meerdere vcntilatoren per afdeling toegepast. Deze ventilatoren zij n echter voorzien van 
motoren 3x 400V en worden aile centraaI geregeld door een Danfoss frequentieregeIaar. 
Kenmerkend 'loor dit systeem is: 
• het lage energieverbruik t.o.v. de beide vorige systemen. 

T.o.v. het conventioneIe systeem wordt zelfs tot 69% op energie bespaard. 
Dit systeem is door !tho gepatenteerd. Hierdoor kan en mag het systeem uitsIuitend met 
nadrukkeIijke toestemming van Itho ge"installeerd worden. 

In het nu volgende gedeelte zaI dit nieuwe systeem nader worden toegelicht. 

Toepassingsgebied 
Het !tho centraaI regeIsysteem kan worden toegepast in fok- en vleesvarkensstallen. Het 
centraal regeIsysteem heeft aIs voordeel dat het ventiIatiepercentage in de afdeIingen 
nauwkeurig kan worden geregeld van 5% tot 100%, waarbij wind- en weersinvloeden het 
systeem niet negatief kunnen be"invIoeden. 

Het Itho centraal regelsysteem is ontwikkeld als een alternatief voor het centraaI 
afzuigsysteem (dat 5 jaar geleden ook door Itho is ontwikkeld). Tot op dat moment was er 
aileen het conventioneIe systeem met een ofmeerdere 230 volt ventilatoren per afdeling. 
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Signalen uit de markt duiden erop dat in verschillende gevallen een centraal afzuigsysteem 
bouwkundig (in te renoveren stall en) niet mogelijk is of dat het investeringstechnisch niet 
interessant is, bijv. in fokvarkensstallen . In de laatstgenoemde stallen is het totaal 
ge'jnstalleerd vermogen van de ventilatoren laag en hoewel er procentueel veel bespaard kan 
worden, is de totale besparing op energiekosten in geld uitgedrukt toch laag. 

Het grote voordeel van energiebesparing bij het centraal afzuigsysteem (er zijn meerdere 
voordelen) kan in meerdere mate ook met het nieuwe !tho centraal regelsysteem worden 
verkregen, waarbij dit systeem zowel voor fok- als vleesvarkensstallen een zeer efficiente 
oplossing is . 

Beschrijving vml het svsteem 
Tot voor enige jaren werden de stall en uitgevoerd met een (of meerdere) ventilatoren per 
afdeling. Deze ventilatoren zijn voorzien van 230 volt motoren en worden met triacs (fase
aansnij ding) door ventilatorregelaars of kli maatcompllters geregeld . 

Het Itho centraal regelsysteem functioneert op dezelfde wijze d.w.z. met een of meerdere 
ventilatoren per afdeling, echter deze ventilatoren zijn voorzien van 3x 400 volt motoren. 

In de afdelingen worden onder de 3x 400 volt ventilatoren meetregeillnits NlRU met 
meetventilatoren gemonteerd. 

De ventilatoren van alle afdelingen worden aangesloten op een centrale Danfoss 
freqllentieregelaar type VLT. De hoogstvragende afdeling bepaalt het toerental van aile op 
deze freqllentieregelaar aangesloten ventilatoren. In principe is het toerental van de ventilator 
in de hoogstvragende afdeling de enige juiste waarbij de regelklep in deze afdeling vrijwel 
helemaal open staat. 
Het toerental van de ventilatoren in de overige afdelingen is, uitgaande van het berekende 
ventilatiepercentage in deze afdelingen, veelal te hoog. 
Op basis van het berekende percentage en het door de meetventilator gemeten percentage 
ventilatie, zullen de regelunits in de afdelingen, waar de ventilatoren een te hoog toerental 
draaien, gaan sluiten om het gemeten percentage op het niveau te krijgen van het berekende 
percentage ventilatie. 

Op deze wijze wordt er op dezelfde wijze gesmoord als in een conventioneel systeem met 230 
volt ventilatoren. Echter, de energie die bij het Itho centraal regelsysteem door smoring wordt 
vernietigd is minimaal. Dit door de bijzondere eigenschappen van een frequentieregelaar 
m.b.t . het stroomverbruik van door freCJuentieregelaars geregelde ventilatoren (zie toelichting 
« r :-eq uentieregel aar"). 

FrcC] nen tieregelaa r 
De zeer aanzienlijke afname van de elektrische energiekosten met het Itho centraal 
regelsysteem is geheel toe te schrij ven aan de Danfoss 3x 400 volt frequentieregelaar. 
De specifieke eigenschappen van het regelen van ventilatormotoren door een 3x 400 volt 
freqllentieregelaar zij n de volgende: 
• het energieverbmik (watt) van een ventilator die door een frequentieregelaar \vordt 

geregeld is een 3c machtsfactor \'al1 het percentage van het nominale toerental (zie, 
berekening in voorbeeld). 
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• dit zeer grote voordeel wordt verkregen doordat met het terugregelen van de spanning 
ook de netfreguentie van 50 Hz wordt teruggeregeld naar een lagere freguentie (dit in 
tegenstelling met een triac- enloftraforegeling waar weliswaar de spanning wordt 
teruggeregeld maar niet de netfreguentie) , 

• zeer hoog koppel (= kracht) aan de as van de ventilator. 

Het gevolg van het met het terugregelen van de spanning en de netfrequentie is, dat de stroom 
(amperage) sterk afneemt. 
Bij het niet terugregelen van de netfreguentie zal bij een spanningsverlaging de stroom 
(amperage) toenemen, hetgeen bij 230 volt ventilatoren het geval is als zij geregeld worden 
door een triac oftransformator. 

Omdat het energieverbruik grotendeels be staat uit spanning (volt) x stroom (amperage) (= 
vvatt) zal een geregelde 230 volt ventilator (bij een lager toerental) relatief een te hoog 
vermogen opnemen in vergelijking met dezelfde ventilator die geregeld wordt door een 
[reg u enti eregelaar. 

VOORBEELD: 
• 

• 

• 

ventilator diam, 500 mm, 1400 rpm 
opgenomen vermogen bij maximum toerental 450 watt 
het energieverbruik bij 50% toerental van een ventilator met 230 volt motor (triac 
geregeld) bedraagt: 
±70% van 450 watt = ± 315 watt 
het energieverbruik bij 50% toerental van een ventilator met 3x 400 volt motor 
(freguentie geregeld) bedraagt: 
(50%)3 = 12,5% x 450 watt = ± 56 watt 
(50%)3 is de formule van een 3e machtsfactor ofwel 0,5 x 0,5 x 0,5 = 0,125 x 100% = 
12,5%, 

Enkele andere berekeningen bij diverse toerentallen 
(80%)3 = 51 % x 450 watt = ± 230 watt 
(25%)3 = 1,5% x 450 watt = ± 7 watt 

Ventilatoren in varkensstallen draaien zelden op 100% toerental. Het grootste deel van het 
jaar draaien deze ventilatoren een (veel) lager toerental. Immers, gedurende de gehele 
winterperiode komen de ventilatoren niet ofnauwelijks boven een toerental van ±25%, Bij dit 
toerental bedraagt het energieverbruik volgens het voorbeeld slechts ± 7 watt. 

r,..'Iet betrekking tot het Itho centraal regelsysteem kan worden gesteld dat smoren in 't 
a;,;emeen energie kost; echter smoren van de lucht bij een opgenomen vermogen van 7 watt is 
te verwaarlozen, 

Andere voordelen bij toepassing van een freguentieregelaar zijn dat de lagers in ventilatoren 
ongekend lang zullen meegaan, Dit omdat het vermogen dat een 230 volt spanningsgeregelde 
ventilator onnodig extra uit het net opneemt (zie voorbeeld bij 50%: 315 watt - 56 watt = 259 
watt) in de ventilator in warmte zal worden omgezet. Deze warmte zal via de lagers naar het 
motorhuis wordt getransporteerd en daar door de langsstromende lucht worden 
"weggekoeld" , 
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Deze extra warmte tast de levensduur van de lagers aanzienlijk aan . 
Bij nog lagere toerentallen (bijv. 25%) is daarbij ook nog de langsstromende lucht minimaal 
en zal daarmee ook de koeling van de motor sterk afnemen. Daar in veel gevallen ook nog een 
meet/smoorunit onder de ventilator \vordt toegepast zal de levensduur van de lagers nog meer 
bekort worden. 

Omdat een door een frequentieregelaar geregelde ventilator geen onnodig vermogen uit het 
net opneemt, vindt er vrijwel geen warmteontwikkeling in de motor plaats en zullen de lagers 
daardoor een ongekend lange levensduur hebben. 

Encrgieverbruik frequentieregelaar 
Ook een frequentieregelaar "consumeert" een bepaald vermogen. 
Dit vermogen is afhankelijk van het maximaal regelvermogen van de frequentieregelaar, maar 
bij de kleinere llitvoeringen bedraagt dit ±50 watt. Dit houdt in dat het toepassen van een 
(kleine) frequentieregelaar per afdeling energetisch gezien niet interessant is, hetgeen ook 
gemeten en vastgesteld is in het onderzoek (zie onderzoeksrapport van het Praktijkonderzoek 
Varkenshouderij). Grotere frequentieregelaars "consllmeren" meer vermogen, echter dit 
vermogen wordt verdeeld over het aantal afdelingen (= ventilatoren) dat door deze 
frequentieregelaar \vordt geregeld. 

Bij het Itho centraal regelsysteem, \vaarbij meerdere ventilatoren op een frequentieregelaar 
worden geregeld, is de eigen "consumptie" van de centrale frequentieregelaar (verdeeld over 
het aantal ventilatoren) per ventilator relatief zeer laag. 

Besparing elektriciteitskosten 
In opdracht van Itho heeft het Praktijkonderzoek Varkenshouderij gedurende een jaar een 
onderzoek verricht naar dit nieuwe systeem. De conclusie van dit onderzoek ILlidt dat het Itho 
centraal regelsysteem een vermindering van de elektriciteitskosten geeft van 69%(!) in 
vergelijking met een conventioneel systeem met 230 volt ventilatoren per afdeling. 

Ook aan de verwachtingen die gesteld mogen worden aan een ventilatiesysteem, voldoet het 
Itho centraal regelsysteem ruimschoots, aldus de conclusie van het onderzoek. 
Het Itho centraal regelsysteem is zeer nauwkeurig en stabiel. 

Invcs (crin gs I~os ten 
Berekeningen, uitgevoerd door een elektro-installatellr met veel ervaring in het installeren van 
stall en, hebben aangetoond dat de investeringskosten van het Itho centraal regelsysteem ca. 
10% lager liggen dan een conventioneel systeem. 
De investeringskosten van een centraal afzuigsysteem liggen voor wat betreft de apparatuur 
en bekabelings- en installatiekosten \veliswaar beduidend lager, maar de kosten van een goed 
ge'isoleerd centraal bouwkllndig luchtkanaal (de praktijk geeft aan dat dit ca. fl. 500,-- it 
fl. 750,-- per strekkende meter kost) houdt in dat de totale investeringskosten van een centraal 
afzuigsysteem in een fokvarkensstal ca . 25% en in een vleesvarkensstal ca, 50% hoger liggen 
dan de investeringskosten van een Itho centraal regelsysteem. 
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Samenvatting 
De voordelen van het Itho centraal regelsysteem zijn: 
• lagere investeringskosten 
• ca. 69% minder elektrisch energieverbruik 
G een stabiel ventilatiesysteem dat zorgt voor het juiste klimaat 
o geen weers- of wind in vI oed en 
• ongekende lange levenduur van de lagers in de ventilatoren 
o luchtregelunits met snoer en stekker aansluiting 
• handbedieningsmogelijkheid bij calamiteiten per afdeling op aile computers. Tevens op 

de luchtregelunits en op en bij de freguentieregelaar 
• uitgebreid onderzoekrapport "Praktijkonderzoek Varkenshouderij" is beschikbaar 

Aandachtspunten 
• indien de berekening van de ventilatiecapaciteit in een afdeling uitkomt tussen de 

capaciteit van twee maten ventilatoren, laat dan de keus vallen op de grotere maat 
ventilator. 

Voorbeeld: 
Vleesvarkensafdeling met 60 dieren a 80 m3/dier = 4.800 m3/uur. Tot heden werd hier een 
ventilator met een diameter van 400 mm geplaatst welke een capaciteit levert van 4.600 
m3/uur vrijuitblazend (bij 30 Pa weerstand ca. 4.200 m3/uur) maar aan te bevel en is voor 
het Itho centraal regelsysteem, een ventilator met een diameter van 450 mm te selecteren 
(resp . 6.300 m3/uur en 5.800 m3/uur) 

• indien er in een stal een afdeling is, die naar mag worden aangenomen veelal een hogere 
ventilatiecapaciteit vraagt dan de overige afdelingen, is het aan te bevelen deze afdeling 
te voorzien van een ventilator e.g. ventilatoren met een waaierdiameter die een maat 
groter is dan de berekende. 

Voorbeeld: 
Guste/dragende zeugenafdeling in een fokstal: 152 zeugen it 150 m3/d ier == 22 .800 mJ/uur 
bij een weerstand van ±30 Pa. 
Normaal zou de kellS vall en op bijv. 4 ventilatoren diameter 450 mm a 5.800 mJ/uur. 
Eehter het is aan te bevelen om 4 ventilatoren diameter 500 mm it 7.500 m3/uLlf toe te 
passen. Omdat de gewenste temperatuur in een zeugenafdeling ca. 18°C is, zal een 
dergelijke afdeling al snel een hoger ventilatie-percentage vragen dan het minimum 
percentage. 

Doordat de meetventilatoren in de !tho luchtregelunits MRU een ongekende lage 
luchtsnelheid van 0,5 rn/sec kunnen meten, is er geen probleem met betrekking tot het kunnen 
halen van het gewenste minimum percentage ventilatie, indien een maat grotere ventilator 
wordt toegepast. 

Beide voorbeelden dienen ervoor om te voorkomen dat de frequentieregelaar onnodig aile 
ventilatoren op een te hoog toerentallaat draaien. 
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Patent 
Op het in deze documentatie omschreven, door !tho ontwikkeld systeem rusten patentrechten 
van Itho. Hierdoor kan en mag uitsluitend met nadrukkelijke toestemming van Itho een 
dergelijk systeem worden geYnstalleerd. 



,. 
I 

· .. 
. . .. ... .. . _ .. _------

Monitoring van het energiegebruik in vleesvarkens
stallen bij toepassing van frequentieregelaars 
Victor von Wogenberg, PV 

In drie vleesvarkensstallen in de praktijk is gedurende een jaar het energiegebruik bijge
houden. In een van de stall en werden de ventilatoren aangestuurd door een frequentiere
gelaar per afdeling, in de tweede was er een centrale frequentieregelaar die aile ventilato
ren aanstuurde en in de laatste werden de ventilatoren met conventionele triac-regeling 
aangestuurd. In de stal met de frequentieregelaar per afdeling was het gemeten energie
gebruik lager dan in de stal met de traditionele triac-regeling. Het gemeten energiegebruik 
was het laagst in de stal met de centrale frequentieregelaar. 

In var-kensstallen worden de ventilatoren in de 
meeste gevallen aangestuurd via een 230 volt triac
regeling. Nadeel van deze regeling is dat bij span
ningsverlaging veel energie verloren gaat. waardoor 
het specifiek vermogen van de ventilator daalt bij 
het verlagen van het toerental. Een andere mage
lijld1eid om motpren van ventilatoren aan te sturen 
is gebruik te maken van frequentieregelaars. Met 
deze regelaars kunnen ventilatoren op lage toeren 
draaien zonder dat dit ten koste g2at van de effi
cientie. Vanwege de hoge investeringskosten v~~r 
frequentieregelaars worden deze nog weinig toege· 
past in varkensstallen. Wanneer het echter mogelijk 
wordt om een frequentieregelaar voor meerdere 
afdelingen in te zetten, verlaagt dat de investerings
kosten per dierplaats. 

Beschrijving van de klimaatregeling 

De stall en waarin het onderzoek is urtgevoerd had
den elk elf afdelingen met 100 dierplaatsen. Aile af-

Tabel I: Enkele verschillen tussen de stallen 

ventilatoren 
rnaximale ventilatie 
Iocatie luchtinlaat 

centrale 
freq~entieregelaar 

Itho VD 500 (0.5 m) 
71.5 m'/uur per dier 
noorcijde 

16 

delingen waren voorzien van klepventilatie met een 
automatisch gestuurde inlaatklep. De lucht kwam 
binnen via een centrale gang. De afzuigkokers 
waren voorzien van een ventilator met meetv'laai· 
er in combinatie met een automatisch gestuurde 
diafragmaklep. De ventilatie werd gestuurd op basis 
van de gemeten afdelingstemperatuu'r en het 
gemeten ventilatiedebiet. De gehanteerde P-band 
was 8 graden. De begintemperatuurventilatie liep 
af van 24 graden op dag I tot 20 graden op dag 40, 
waama de instellingen ongewijzigd bleven. 
Er waren ook enkele verschillen tussen de stall en. 
In tabel I zijn deze verschillen weergegeven. 

Beschrijving van het ventilatiesysteem met 
een centrale frequentieregelaar 

In de stal met de centrale frequentieregelaar wer
den aile elf driefasenventilatoren aangestuurd door 
een frequentieregelaar (type frequentieregelaar 

frequentieregelaar 
per afdeling 

Itho VD 500 (0.5 m) 
71.5 m3/uur per dier 
zuidzijde 

triac ·regelaar 
per afCeling 

Multifan E43E (0.43 m) 
60 m3/uur per dier 
zuidzijde 

KUMAAT 
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Danfoss VLT 3508). De stand van deze regelaar 
werd bepaald door de afdeling met de hoogste ven
ti latiebehoefte. In deze afdeling werd de diafragma
schuif naar een berekend maximum open geregeld 
en werd het toerental van de venti lator zodanig 
geregeld dat daar aan de ventilatiebehoefte werd 
voldaan. In de overige afdelingen met een lagere 
ventilatiebehoefte draaiden de ventilatoren met 
hetzelfde toerental en werd de diafragmakJep auto
matisch verder dicht geregeld. Hierdoor was de 
hoeveelheid luchtverplaatsing in deze afdelingen 
lager bij hetzelfde toerental van de ventilator. 

Onderzoek 

Gedurende het onderzoek is het energiegebruik 
voor ventilatie in de drie stallen geregistreerd. Daar
naast zijn gegevens van het binnenklimaat verzameld 
en zijn opleg- en afieverdata geregistreerd. 
Gedurende het gehele onderzoek waren er vlees
varkens in de drie stallen aanwezig. De gemiddelde 
leeftijd van de dieren in de drie stallen was goed 
vergelijkbaar. De klimaatinstallaties hebben goed 
gefunctioneerd en het was goed mogelijk het kli
maat in de afdelingen te regelen. De binnentempe
ratuur in de stal met de centrale frequentieregelaar 
was het meest stabiel. 

Energiegebruik en kosten 

Het berekend energiegebruik voor ventilatie in de 
drie vleesvarkensstallen is weergegeven in tabel 2. 

De invloed van het opgenomen vermogen van de 
frequentieregelaar zelf had in de 5tal met een fre
quentieregelaar per afdeling een hoger energiege
bruik tot gevolg dan in de stal met een centrale fre
quentieregelaar. In de stal met een centrale fre
quentieregelaar is 69% minder energie voor ventila
tie gebnuikt dan in de triac -geregelde stal (besparing 
van 16.4 kWh per dierplaats per jaar). In de stal 
waarin een frequ~ntieregelaar per afdeling werd 
toegepast was het energiegebruik 41 % lager dan in 
de stal met de triac-geregelde ventilatoren (be spa
ring van 9,8 kWh per dierplaats per jaar). 
De gemeten energiebesparing is niet geheel toe te 
schrijven aan de soort regeling van de ventilator, 
omdat er verschillen bestonden tussen de stall en. 
Dat is inherent aan het onderzoek op praktijkbe
drijven. T och geven de cijfers aan dat een aanzienlij
ke energiebesparing mogelijk is. 

De investeringskosten van het ventilatiesysteem 
met een centrale frequentieregelaar zijn voor een 
vleesvarkensbedrijf en voor een zeugenbedrijf bere
kend. In beide berekende voorbeelden waren de 
investeringskosten lager dan voor een ventilatiesys
teem met triac-geregelde ventilatoren .• 

Tabel 2: Berekend energiegebruik op basis van de energieregistraties (20 ct. per kWh) 

centrale frequentieregelaar triac -regelaar 
frequentieregelaar per afdeling per ardeling 

kWh per dierplaats per jaar 7,43 14,03 23.83 
kosten f 1,49 f 2,81 J 4,77 

17 KLlMMT 
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Toelich Ing op hat wijzlging fortnulier in hat kader van het 

Lozingenbesluit op n teelt en veehoudarij 

Algemeen 
Met dit formulier kunn wljzigingen In de bedrljf oering in het kader 'len het Lozingenbesluit open 
teelt en veehouderlj w rc;len gemeld. 

Wle most dfi wlJ~igin malden? 
De melding moet ged an worden door degene d e '1erantwoordelljk Is voor de agrerische 6ctiviteiten. 
Oit kan de eigenaar v' n het bedrijf zijn. maar 00 een huurder of een pachter die agrarische 
actiVitelten uitvoert. 

Wannser moet u es wi}itlging malden? 
1. Nleuwe agrarisc activiteiten moeten word n gemeld. U moet hlerblj denl<en aan het beglnnen 

van eeo niauw b drijf. hat ovetnemen van en bestaand bEldrljf of het bljbouwan van gebouwen 
waarult geloosd ol'dt. Deze veranderinge moeten zes weken voordat met loz~n wordt 
begonnen. word n gemeld. 

2. Veranderlngen c q. wlJziglngen van bestaa de actlvitelten. die u al garneld heeft op grond van hat 
Lozingenbeslult pen teelt en veehouderij. oeten veelal worden gemeld. U hoaft het veranderen 
van agrarisci1e tlvltelten aileen te melda als dit ook een verandering in lozen betekent of a!s u 
ophoudt met loz n. Oit is bijvoorbeeld het . eva! als u; 
• sen was- a spoelplaats voor voertuig n. warktuigen en apparaten gaat aanleggen; 
• Elen nieuw erosel gaat bewerken: 
• agrarische . ctivltelten op een perceel e~lndigt. docrdat u hat perceel bijvocrbeeld verkoopt, 

verhuurt of lit (let op: als de nieuwe Igenaar of huurder op het perceel agrarische 
actlViteiten aat uitosfenen, moet nlet aileen u een melding doen dat u de agrar!sche 
activiteiten topt, ma.ar ook de nleuw grondgebrufker det hlj agrarlsche actlvitelten beglnt); 

• stopt met t gabruik ven gewasbesc ermingsmlddelBn en/of meststoffen. 
• uw zulverl gsvoorzienfng(en) gaat 'Ie nderen; 
• btologlsch aat telen met hat SKAL-k urmerk of weer zonder SKAL·keurmerk gaat telen; 
• als u uw a rarische IIctiviteiten beAln igt. 

Het wisselen van t etten op een perceei bet kent niet dst hat 102:en verandert. Teeltwlsselingan hosit 
u daarom nlet te elden. 
U hoeft deze mel n9 oak nlet In te vullen In eval van veranderlng in wltloftrek. champignonteelt, 
glastuinbouw (be ekte tealt). pot-, contaIner of substraetteelt en spoelen van landbouwgewassen 
voor derden. Dez teelten C.q. actlviteiten zi vergunningpllchtig In hat kader van de Wet 
verontreiniglng 0 ervlaktewateren (Wvo). iervcor moot u een Wvo-aanvraag indlenen. 
Neem voordat u c a wijzlglng invoerVdoorvo rt contact op met de afdeling Emissiebeheer en 
Waterkwaliteit va hat watarschap. 

l"vullf'1n en ops ran 
Maak %onodig k ie~n van de pagina's va hat wljzlgingsformuller WEmMer U onvoldoande rurmte 
heeft om aile be odlgde gagavens In te vul en. U kunt ook een apart val papler gebrulken. 
Vergeet nist om w adresgegevens te ver elden en onderteken het wijziglngsformulfer. 

U moet dlt wljzl Ingsformuller terugsturen aar: 

Waterschap Zu' erzeeland 
AfdeUng Emlssl beheer an Waterkwatiteit 
Postbus 229 
8200 AE LEL Y TAD 

Voor vragen \( nt u contact opnemen me de afdeling Emlssiebeheer en Waterkwallteit van h&t 
waterschap, te efoon (0320) 274911 of p r a-mall: watersqhap@zulderzeeland ... nl, ter attentie vart de 
atdeling Emise sheer en Waterkwalltelt. 

Wljzlgingsfo"l1Iuli Lozlf/genbe.slilit cpsn tes/r en veehcuderlj 
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GEMEENTE NOORD-OOST-POLDER 
SECTlE(NR): E no.1409 

HENDRIX.')UTD 
a Jfnutreca company ...... ~~ ..... . 

Hondrlx UTD B.V. 
poslbus 1 
5830 MA Boxmeer 
IOIOloon: OISS 65 !l1> 11 
fax: 0485 5T 81 25 

Prol·~lelder 

Naam If..Cupelll 

tel. 08-53328412 

Werk: TerretDlndellDl 
AmmerB1ltraat LaDdbouw (Inorpolder) Naam: 

tek.nr.: 8-8287.B11"A 

met hemei1,at.erat.oereD 
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Behorende blj meldlnc lozm,lbelluit 

open WelteD en ~ouderijeD 
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Datum: 14-10-2004 
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Ammerstraat Landbouw BV 
De heer AG.M. Straathof 
Zuidermeei"pad 4 
8312 RJ CREIL 

Lelystad 
Ons kenmerk 
Bijlage(n) 
Behandeld door 

27 oktober 2004 
EWKlH H/9131 

L. van den Bosch 

.zJd-. 
Zuiderzeeland 

WATERSCHAP 

Verzonden 
Uw brief van 
Uw kenmerk 
Toestel 

2 7 OKT. 2004 

914 

Onderwerp ontvangstbevestiging wijzigingsformulier Lozingenbesluit open teelt en 
veehouderij 

Geachte heer Straathof, 

Op 2 september 2004 heeft het waterschap van u een wijzigingsformulier op grond van 
artikel 19 van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (LBOT) ontvangen. 

Naar het oordeel van het waterschap valt u onder de werkingssfeer van het LBOT. 
Uw wijzigingsformulier is volledig en correct ingevuld en wordt derhalve door het 
waterschap ontvankelijk verklaard . 

Eventuele wijzigingen in de lozingssituatie, bijvoorbeeld verhuizing , verkoop van het 
bedrijf, bedrijfsbeeindiging, aanleg van een wasplaats of het bijbouwen van een 
schuur, dienen ten minste 6 weken van tevoren te worden gemeld bij het waters chap. 
Een nieuw wijzigingsformulier kunt u daarvoor opvragen bij de afdeling Emissiebeheer, 
Watersysteeminformatie en Keur van het waterschap, telefoonnummer (0320) 274911. 

Een aantal agrarische activiteiten blijft vergunningplichtig in het kader van de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) . Het betreft: 

landbouwmechanisatiebedrijven en landbouwloonbedrijven; 
witloftrekkerij; 
paddestoelenteelt; 
teelt van landbouwgewassen in potten, containers of substraat op een dichte of 
doorlatende ondergrond; 
teelt van vaste planten in een waterbassin; 
spoelen van landbouwgewassen voor derden. 

Wanneer u een of meerdere van deze activiteiten 9aat uitvoeren, dan moet u hiervoor 
een WVO-vergunning aanvragen bij het waterschap. Een WVO-aanvraagformulier kunt 
u daarvoor opvragen bij de afdeling Emissiebeheer, Watersysteeminformatie en Keur 
van het waterschap, telefoonnummer (0320) 274911 . 

postadres 

Postbus 229 , 8200 AE Lelystad 
waterschap@zuiderzeeland .nl 
telefoon (0320) 274911 
fax (0320) 247919 

bezoekadres 

Llndelaan 20 
8224 KT Lelystad 



Ons Kenmerk EWKlHH/9 131 
Bladnummer 2 

Een kennisgeving van uw melding zal tevens worden gepubliceerd in de region ale 
krant Flevopost. 

Te zijner tijd zal een medewerker van de afdeling Emissiebeheer, Watersysteem
informatie en Keur van het waterschap een bezoek brengen aan uw bedrijf. 

Hoogachtend, 

(eider Han9J>aving, 
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c.!,"ul,catle en K. eUrlnQ8n 

SIr W. Chu r~n i lll~~" 273 

F'oetbu& 70 

2280 All Rijswijk 

o1<l "'1 44400 

07041 44420 
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Nummer K12877jOl VervanlJl 

UJlgeoeven 2000-12~1 D,d, 

Productcertificaat 

Afdichtingsfolie van lage dichtheid polyetheen 
zonder versterking 

Op grand van onderzoek, alsmede r-vA.1Ig daor Kiwil uttgevoerde 
control e., worden de door 

GSE Lining TechnoloBY Ltd. 
vervaardigde producten. die ge8pecffl~ zijn In dlt cenlflclI8t, en de 
voorzien zijn van hat onder ·Marken- •• gegsven Klwa-keur, bij 
atlevering geacht ta voldo.11 un l(Jw~d.llng$t'fchtJ(jn 8Rl-K546 
• Afdichtingsfolle van lage dlohtheid pot,tltheen, me1 of zonder 
versterklng'" • 

Kiwa N.V. 

~.~ 
ing. B. Meekma 
Directeur 
Cettifica.tie en Keuringen 

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor 
productcertificatie en bestaat uit 2 pagina~l. 
Openbaarmaking van het certificaat is toesestaan 

Ondememlng 
CSE Unins Teda1DIosy Ltd. 
~Driye~7 

CB7 SSE Schaut 
Groot-Brittanrtit 

Tclcfron 0014 135 362467'7 
Telefax /)(144 135 36.2 4922 

vene~ GI!o~ • 

Zuider lJdijk AB 

l09SKN 

Tele£oon IL!J titi! til. 
Telefux 020~~ 



Pagir'ls 2 Nummer Kl2877/rrt 

Ultgagev,n 2000-12-Ot 

Afdichtingsfolie van lage dichtheid polyetheen 
zander versterking 

PAOOUCTSPEtlFICA TIE 

AlgemHn: Aftlichtingsfolle vlln lege dichthoold polyetheen. ~cnder yefsterking 

O.d. 

N.dore specificatle: De tolietyptln an foliedikten aangegeven in de onderstellnde label behaNn tot dtt certificaat. 

011 folie kiln worden gllievard met nomina" breedle van maxim •• 15,7 m 

HancM\.snpm all typebenamlng Type foil. Efl~ ~Ut ill mm (aang"n.rilltl 

fabrikant 0.6 , .. ',0 1,2 1.6 

GSE Vf'P£·1 (tw .. M; gI~1 MB + SO X X 

Spet:. valhoogW': 360' 7501 

TOEMSSING EN CiEI3RIJIK 

De produclen z~jn be,temd om Ie wordel'! toegeplISt in d~ volgendl situlltie& 1: 

OpSIl!g v~n dierlijke mast (fOlle'tVpt MBI ' ; blj tOIlP/ilSslng al$ baasin, kru;n,leb of dri~ afd.kklng; 

2.0 2 

X 

1000' 

~ Weg- en wllt1Orbouwkundige toepassingen, ~oala bijvootbfleld: ol)1lleg van water (nlet In contlc:t met water besl4!lmd voor COll$\lfl\l)1iel. 

korlng vlln w"'~r, waterdic:hte !lCheidil1ll' in oevl!J~boMcherming~oonstruclies, ~sc:hermWtg v~ bodam .. n ilrondwater tegl!f1 de gevolgan 

van mOlsel'! 10 andere bodembedreigirloen tii) catamlt~t4lf\ lin principe nlel VOOI I)e",*""t Contact met bodlmbedreigende mIIdiill; 

• Bovenafdlchtingen van IItort- 111'1 o~llagplallltsofi ven huhsl'loudellJk 8n industrieel ofvill fgMdt vcor folietype SO met ean nOr'A"'llIlo!1 dll~tll 

vln ten mln5te 2.0 mmli 

• In het elgem~ vOOt onder;rondae of IIfgedelcta toepualngln . 

MeRKEN 

Do follt wordt gelMrtt met d. ycrvQd!le enduidinQ8n: het Kiwa-woordmerk (KIWA1. 1\snwdII die folietype-llanduiding conform BRL-K546 

I~i~ bovenstaando! label onder "Type felie "j, de I'Iandlilsnum en tvpebenamif'lg van de ftl~t. h(lt m .. terialli. da nominlli. tolildlkte In mm 

en het chllrgenummer of de productiedatum tde.ze e .... ntueel In code]. 

Ailnvullend me; op d(l folie zijn aangllbracht: het merk ·BRL-K:546", 

o. v,rpakltlng wordt lIenwnr.t met: de boven~nOljlmde vllrplichte unduidinlJlln, inclusief he1 merl< ·B~-t<;!546· . 

De ultvOtlring van motile.., t. aI. VOigt: 

• Op de folie: ten mlnlte ,Uinm .. 1 per twee meter productieltmgte , dool mlddelll.fI ~rl!l ink! Istempel 01 inkt-jet) 

Op de lIerpakking: I)Ijr rol. door middellllln een etiket IDpdruk met nlet·wtlteroplo,b.ellt iRktJ. 

WENKEN VOOA 01; AFNEMER 

1 _ hUf)ectee/ bij de oflavsril'lO: 

1.1 geteverd ill Wilt ia oVllfller.gekomen; 

1.2 het merle. an wijza van marken luist zijJ1; 

1_3 de pro!1ucten o.en z{chtbere geb/ekan venon.n .Is g(!IIQig 

van ttan.pori en "-rgaUlke. 

2 . IndMlln u ~p grond Vln "-t hiarvaor gesteldll tOI .,keulll1g 
overgelt, neem den contllct op m.t: 

.;z.1 GSE Lining ieehnQlogv ltd. en zo nol;fig met: 

2.2 KiWI N.V. 

;3, RllldpJeell ""' eM juiste wijze v.n opsleg en transport de 

4. Contl'olHr of die c.rtificclat nog V"ldig ;,s, talldplHg hierto-e d~ 

Klwe-gids_ 

1 Voor boepuide toapassin"ln wordt, bij beproeving op (I0otslo1lgsterkte conform pllragraaf ""3.10 "an BRl-K!54Ei. #;len mlnlmlllll v.lIIoogtl 

voorg8l5chreven. Om due red"n Is de .~oifiake VIIIMo;t. per fDlietyps en par foli6dikte ~Id. 

1 Al8dpleeg in al~ gevellen parllgtlli!lf 1.2 ·toepaseing~gebied" \/111'1 BRL-K54e voor de lTlQIIItIIiiike toeplissingen per folietype en foliedikte . 
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Procesbeschrijving: 

Op het bedrijf worden componenten gemend tot veevoeders. Hiervoor vindt aanvoer plaats naar het 
bedrijfvan diverse (afval)stoffen. Een overzicht van de aangevoerde stoffen is als bijlage bijgevoegd . 
De aangevoerde stoffen zijn in hoofdzaak op te delen in 2 groepen te weten: 

1. Vochtige producten die per tankwagen worden aangevoerd en opgeslagen worden in silo's 
die voorzien zijn van een ontluchting. 

2. Droge producten die met een blaaswagen (bulkwagen) worden aangevoerd en die 
opgeslagen worden in afgesloten polyester silo's die voorzien zijn van een ontluchting. 

V~~r de speciticatie zie bijlagen. 

Een aantal van deze producten is volgens de Eural te classiticeren als een afvalstof. Deze afvalstoffen 
worden ter vervanging van een grondstof ingezet in het productieproces. De herkomst is in de bijlagen 
vermeld. 

Omdat in deze aileen de afvalstoffen van belang zijn wordt verder aileen nog ingegaan op de 
afvalstoffen. 

Op/overslag en het bewerken van (afval)stoffen 

Opslag /overslag: 
Zoals gememoreerd is er op het bedrijf sprake van opslag en verwerking van producten. 

Aard van de afvalstof: 
Zie bijlage 

Opslagcapaciteit: 
De totale opslagcapaciteit voor vochtige producten bedraagt 520 m3 . 

Herkomst: 
De herkomst van deze producten is uit de bijlagen te herleiden. 

Bewaartermijn: 
De (afval)stoffen worden, zoals reeds gememoreerd, op het bedrijf gebruikt als vervanging van een 
andere grondstof en hebben dientengevolge een nuttige toepassing. De genoemde stoffen worden in 
de inrichting, afhankelijk van het type product, maximaal 2 weken opgeslagen alvorens ze gemengd 
worden tot veevoeders. Verder vindt er een continue aanvoer van deze producten plaats (dagelijks 3 
tot 4 vrachtwagens afhankelijk van de behoefte, wekelijks 15 vrachtwagens zijnde 550 tot 600 m3 / 
week). 

Be- en verwerking: 
1. De aangevoerde vochtige voedercomponenten worden opgeslagen in polyester silo's die voorzien 

zijn van een ontluchting. Voordat het product wordt getransporteerd naar de voermenginstallatie 
wordt het product 15 minuten gehomogeniseerd (gemengd) door het in de polyester silo's 
aanwezige roerwerk. Direct na het homogeniseren wordt dit product met een pomp 
getransporteerd naar de voermenginstallatie (brijvoerinstallatie) waar het opgemengd wordt met 
de andere componenten tot een volledig voerrantsoen voor de aanwezig dieren. Direct nadat het 
voerrantsoen klaar is wordt het via een pomp en een transportsysteem (Ieidingen) getransporteerd 
naar de vreetplaatsen van de dieren. 

2. De aangevoerde droge voedercomponenten worden eveneens opgeslagen in een polyester silo's. 
Vervolgens wordt het getransporteerd via een vijzelsysteem naar de voermenginstallatie 
(brijvoerinstallatie) waar het product wordt gemengd met de andere componenten tot een volledig 
voerrantsoen voor de aanwezig dieren. Direct nadat het voerrantsoen klaar is wordt het via een 
pomp en een transportsysteem (Ieidingen) getransporteerd naar de vreetplaatsen van de dieren. 

3. De voerinstallatie is dagelijks tussen 7.00 uur en 19.00 uur in gebruik. Per dag worden de 
vleesvarkens en de fokvarkens 3 keer gevoerd, de biggen worden 4 keer gevoerd. De eerste 
voerronde begint s'morgens om 7.00 uur, de laatste voerronde is om 19.00 uur afgelopen. Per 
voerronde zullen meerdere mengsels worden samengesteld en worden uitgedoseerd. Gedurende 
deze tijd worden droge en vochtige componenten wisselend gemengd en gedoseerd en zijn de 
aanwezige motoren (vijzels, mengers, voerpompen etc. in de voerkeuken) afwisselend in gebruik. 
Dagelijks zal ongeveer 87 ton voer aangemaakt worden. 

BIz I van 1 



Na iedere voerbeurt worden de voerdoseerleidingen gespoeld. Het water wordt opgevangen en 
opgeslagen in tanks en bij de volgende voerbeurt weer toegevoegd aan het voer. 

Acceptatie en administratie: 

Voor bedrijven zoals het onderhavige bedrijf (Knorpolder) is het onmogelijk om een volledig eigen 
controle beleid / systeem op te zetten. De nadruk ligt hier veel meer op een goede vooracceptatie 
zoals het betrekken van GMP-waardige voerproducten van erkende, gecertificeerde leveranciers. Dit 
sluit aan op de zienswijze van het ministerie en die van het Productschap Diervoeder (PDV) die aile 
veehouders wil verplichten aileen nog GMP-waardige voerproducten aan te kopen. 

Sinds 1992 kent de diervoedersector de GMP-regeling (Good Manufacturing / Managing Practice). De 
regeling is vergelijkbaar met ISO 9002 en geldt voor de productie, de handel en vervoer van 
voerproducten. Bij GMP wordt gelet op 4 aspecten van het product: 

1. Nutritionele kwaliteit, ottewel de voederwaarde van het product. Die wordt uitgedrukt in 
beschikbare energie, aminozuren en essentiele bestanddelen zoals vitaminen en 
sporenelementen. 

2. Technische kwaliteit, ottewel de kenmerken van het voer, zoals de afmetingen en de hardheid 
van pellets en de smaak. 

3. Veiligheid, oftewel de hoeveelheid ongewenste stoffen en ziekteverwekkers in het product. De 
kans dat die bij een mens of het dier tot gezondheidsproblemen leiden, of in hoeverre die 
belastend zijn voor het milieu. 

4. Emotionele kwaliteit, betrekking hebbende op de herkomst of het doel van het product. 
Bijvoorbeeld voerproducten voor de biologische veehouderij zijn niet van dierlijke oorsprong 
en kennen geen kunstmatige kleur- en smaakstoffen. 

Verder zijn gecertificeerde bedrijven verplicht de risico's rand het product en aile handelingen die 
daarbij horen, in kaart te brengen en te analyseren om ze te kunnen beheersen . Verder zijn aile 
gecertificeerde leveranciers van mengvoeders en van enkelvoudige producten verplicht om de 
grondstoffen in te kopen bij toeleveranciers die de productveiligheid aantoonbaar kunnen garanderen. 
Aile binnenlandse toeleveranciers van diervoedergrondstoffen moeten beschikken over een 
kwaliteitssysteem dat gebaseerd is op GMP-voorwaarden. 
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Datasheet acceptatie voedercomponenten 
Procedure: Gevaar Beheersbaarheid 
VooracceQtatie : Ongewenste verontreinigingen GMP gecertificeerde leverancier 

Voldoen aan diervoederwetgeving 
Betrouwbare leverancier (vaker van afgenomen) 

Onvoldoende voederwaarde GMP gecertificeerde leverancier 
Voldoen aan diervoederwetgeving 
Betrouwbare leverancier (vaker van afgenomen) 
Productspecificatie 
Eisen stellen aan: 

- Ph-waarde 
- % drogestof 
- samenstelling 
- kleur 
- reuk 
- smaak 
- ruweiwit 
- energiewaarde 

Geen constante kwaliteit GMP gecertificeerde leverancier 
Voldoen aan diervoederwetgeving 
Betrouwbare leverancier (vaker van afgenomen) 

Geen regelmatige aanvoer Betrouwbare leverancier (vaker van afgenomen) 
Niet voedselveilig GMP gecertificeerde leverancier 

Voldoen aan diervoederwetgeving 
Betrouwbare leverancier (vaker van afgenomen) 

AcceQtatie : Onvoldoende voederwaarde Tijdens lossen worden per vrachtwagen monsters 
(aflevering) genomen en voorzien van een uniek nummer, 

deze monsters worden onderzocht op 
- % drogestof 
- zuurgraad (Ph). 

Monsters 3 maanden bewaren 
Ongewenste verontreinigingen Visuele controle, controle op 

- kleur 
- smaak 
- reuk 

Zie vooracceptatie 
Niet voedselveilig Zie vooracceptatie 
Afleveren ledere levering een uniek nummer geven 

(onvoldoende voederwaarde). 
Vrachtwagens bij aankomst en vertrek wegen en 

- vrachtbrieven verzamelen en bewaren 
- weegbonnen 

Per week afleveroverzichten doorsturen. 
Visuele controle, controle op 

- kleur 
- smaak 
- reuk 

Niet voldoen aan kwaliteitseis Direct retour, worden niet geaccepteerd 
Tijdens oQslag: Afname voerderwaarde, gisten Visuele controle, controle op 

en vorming van schimmels - kleur 
- smaak 
- reuk 

Monsters nemen en controleren op 
- % drogestof 
- zuurgraad (Ph). 

Resultaten 
- vergelijken en bijstellen (voerderwaarde) 

Administratie: Onvoldoende voederwaarde Resultaten monstername 
Afleveren van onjuiste Vrachtbrieven en weegbonnen 
hoeveelheden 
Voorraad Per kwartaal voorraad opnemen . 

BIz 3 van 3 



Calamiteiten: 

Gelet op het feit dat op het bedrijf de afvalstof een nuttige toepassing krijgt en dient als vervanging 
van een andere grondstof kunnen nadat de producten zijn gelost nagenoeg geen calamiteiten 
ontstaan. 

Mogelijke calamiteiten die kunnen ontstaan zijn: 
1. Morsen tijdens het lossen. Dit wordt tot het minimum beperkt gelet op het feit dat er met een 

gesloten systeem gelost wordt (vrachtwagens - slangen - silo's) . Tijdens het afkoppelen kan 
enigszins gemorst worden. Gelet op het feit dat zich de losplaatsen allemaal op een betonnen 
ondergrond met een betonnen opstand bevinden kan de gemorste hoeveelheid vrij eenvoudig 
opgeschept worden. 

2. Lossen van producten in verkeerde opslagen. Hierin is ook voorzien door de vulaansluiting te 
voorzien van nummers en een slot. 

Geur: 

Vrijkomen van geurcomponenten: 

1. Uit gepubliceerd onderzoek van het ASG (zie bijlage) blijkt dat de geuremissie vanuit een 
inrichting waar bijproducten aan de dieren wordt verstrekt gelijk is aan de geuremissie van 
een bedrijf waar aileen mengvoer wordt verstrekt en dat het dientengevolge niet noodzakelijk 
is bedrijven die vochtige bijpraducten aan de dieren verstrekken anders te beoordelen dan 
bedrijven die droogvoer aan de dieren verstrekken. 

2. Tijdens het lossen van de drage voedercomponenten kunnen er geen geurcomponenten 
vrijkomen omdat het loss en gebeurd door middel van een gesloten systeem. 

3. Tijdens het lossen van de vochtige voedercomponenten kan er een kleine hoeveelheid 
geurcomponenten vrijkomen via de ontluchting. Omdat het lossen gebeurd door middel van 
een gesloten systeem komen er vanuit het vulleidingsysteem geen geurcomponenten vrij. 

4. Vanuit de opslag van de producten kunnen nagenoeg geen geurcomponenten vrijkomen daar 
deze, behoudens de ontluchting, afgesloten zijn. 

5. Bij het transporteren van de voedercomponenten van de opslag naar de menginstallatie 
kunnen geen geurcomponenten vrijkomen daar dit gebeurt d.m.v. een gesloten systeem. 

6. De aanwezige mengtanks zijn afgedekt. 
7. zie ook aanvraagformulier (nadere gegevens en opmerkingen) 
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Overzicht producten naar type 

No: Naam: Geproduceerd als: I Euralcode: 
Aardappelzetmeel Teruggewonnen zetmeel uit diverse reststromen in I 020304 

de frites-industrie 
Aardappelpuree Gekookte, gepureerde aardappelen afkomstig van 020304 

de aardappelverwerkende industrie 
Biergist Energierijk vloeibaar product dat vrijkomt bij de 020702 , 

bereiding van bier. I 
Tarwegistconcentraat Vloeibaar product dat vrijkomt bij de winning van 020702 

alcohol uit tarwezetmeel en suikers. 
Tarwezetmeel Amidyne Gemengde, geconserveerde, ingedikte uitgewassen I 020304 

tarwezetmeel en tarwe-eiwit. 
Tarwezetmeel Heditar Gemengde, geconserveerde, ingedikte uitgewassen 020304 

tarwezetmeel en tarwe-eiwit. 
Tarwezetmeel Bondatar Gemengde producten (tarwezetmeel en tarwe-eiwit) 020304 

die vrijkomen bij de tarweverwerking (productie van 
glucose en vitale gluten uit tarwe). 

Tarwezetmeel Premium Gemengde producten (tarwezetmeel en tarwe-eiwit) 020304 
die vrijkomen bij de tarweverwerking (productie I 
winning van tarwezetmeel uit tarwe). 

Vevocid Nevenproduct van de productie van penicilline wat N.V.T. 
ter conservering verhit wordt tot 80°C en gemend 
wordt met een mengsel van organische zuren 
(hoofdzakelijk mierenzuur, melkzuur en citroenzuur) . 
geproduceerd als diervoeder 

Wortelstoomsch illen Gestoomd schraapsel van de wortelen voor de 020304 
levensmiddelen industrie 

Kaaswei Nevenproduct van de zuivelbereiding 020501 
Voermelk Nevenproduct van de zuivelbereiding 020501 

Banketkorrel Mengvoer bestaande uit o.a. graan, bakkerij- en N.v.T. 
deegwaren , peulvruchten 

Gerst Graantype, verkregen door het dorsen. Grondstof N.V.T. 
voor de menqvoerindustrie. 

Triticale Graantype, verkregen door het dorsen. Grondstof 
I 

N.V.T. 
voor de mengvoerindustrie. 

Rogge Graantype, verkregen door het dorsen. Grondstof 
I 

N.v.T. 
voor de mengvoerindustrie. 

Maisvoermeel Gepelleteerde mais, verkregen door het oogsten en N.V.T. 
pelleteren. Grondstofvoor de mengvoerindustrie. 

Sojabonen getoast Sojabonen, die een warmtebehandeling hebben N.v.T. 
gehad en daarna gepelleteerd zijn. Grondstof voor 
de mengvoerindustrie . 

Sojaschroot Door de verwerking van soja verkregen product. N.V.T. 
Grondstof voor de mengvoerindustrie. 

Tarwe Graantype, verkregen door het dorsen. Grondstof I N.V.T. 
voor de mengvoerindustrie. 

Tarwegriespellets Een bij-product afkomstig van speciaal 020304 
geselecteerde tarwe. Na het schon en van de tarwe 
wordt de tarwegries in een droog maalproces 
middels zeefinstallaties afgescheiden en daarna 
{lepelleteerd. 

Tapioka Wortelknollen van Manichot esculanta Crantz, 

I 
N.v.T. 

geproduceerd als grondstof voor de 
mengvoerindustrie. I 

Zonnepitschroot Door de verwerking van zonnepitten verkregen N.v.T. 
PJoduct. Grondstof voor de mengvoerindustrie. 

Opfokcombinant Nijbi opfok PBl, mengvoer bestaande uit o.a . graan , N.V.T. 
bakkerij- en deegwaren , zuivelproducten L 



No: Naam: Geproduceerd als: I Euralcode: I 

Finishkern 2% Voormengsel t.b.v het samenstellen van voeders I N.V.T. 
voor biggen . 

Afmestkern 2% Voormengsel t.b.v het samenstellen van voeders N.V.T. 
(start en eind) voor vleesvarkens. 
Drachtkern 2% Voormengsel t.b.v het samenstellen van voeders 

I 
N.v.T. 

voor dragende zellgen. 
Lactokern 2% Voormengsel t.b.v het samenstellen van voeders N.V.T. 

voor zogende zeugen (fokvarken met biggen) . 
Sweet VS Nijbi , Mengvoer bestaande uit o.a. graan , bakkerij- N.V.T. 

en deegwaren, zuivelproducten. 

Het bovenstaand overzlcht is een overzlcht van de gangbaar toegepaste producten. Afhankelijk van 
het jaargetijde en de beschikbaarheid van een product kan een product wei of niet toegepast worden . 
Voorts is het mogelijk (o.a. afhankelijk van het seizoen) dat een bepaald product vervangen wordt 
door een product met een zelfde herkomst c.q. voedingswaarde . 
Verder blijkt uit het bovenstaand overzicht dat: 

1. Geen enkele (afval)stof behoort tot een zogenaamde "mirror entry" ofwet "complementaire 
categorie", wat volgens de Eural betekent dat voor geen enkel specifiek geval bepaald moet 
worden of het gaat am een gevaarlijk dan wei een niet gevaarlijke afvalstof. 

2. Geen enkele (afval)stof is te definieren als gevaarlijk. Volgens de Eural val/en dientengevolge 
aile bovengenoemde stoffen niet binnen de regelgeving voor gevaarlijk afvai. 



Overzicht produkten per categorie (droog I vochtig, bulk) 

Naam Soort Verpakking Aanvoer Opslag in 
(vochtig of (bulk of per: silo 

droog) anderszins) 

aardappelzetmeel vochtig bulk tankwagen nat produkt 
aardappelpuree vochtig bulk tankwagen nat produkt 
biergist vochtig bulk tankwagen nat produkt 
ta rweg istcon centra at vochtig bulk tankwagen nat produkt 
tarwezetmeel Amidine vochtig bulk tankwagen nat produkt 
tarwezetmeel Heditar vochtig bulk tankwagen nat produkt 
tarwezetmeel Bondatar vochtig bulk tankwagen nat produkt 
tarwezetmeel Premium vochtig bulk tankwagen nat produkt 
vevocid vochtig bulk tankwagen nat produkt 
wortelstoomschillen vochtig bulk tankwagen nat produkt 
(kaas)wei vochtig bulk tankwagen nat produkt 
voermelk vochtig bulk tankwagen nat produkt 

banketkorrel droog bulk blaaswagen droog produkl: 
gerst droog bulk blaaswagen droog produkt 
triticale droog bulk blaaswagen droog produkt 
rogge droog bulk blaaswagen droog produkt 
maisvoermeel droog bulk blaaswagen droog produkt 
sojabonen getoast droog bulk blaaswagen droog produkt 
sojaschroot droog bulk blaaswagen droog produk'! 
tarwe droog bulk blaaswagen droog produkt 
tarweg riespellets droog bulk blaaswagen droog produkt 
tapioka droog bulk blaaswagen droog produkt 
zonnepitschroot droog bulk blaaswagen droog produkt 
opfokcombinant droog bulk blaaswagen droog produkt 
finishkern 2% droog bulk blaaswagen droog produkt 
afmestkern 2% droog bulk blaaswagen droog produkt 
drachtkern 2% droog bulk blaaswagen droog produkt 
lactokern 2% droog bulk blaaswagen droog produkt 
Sweet VS droog bulk blaaswagen droog produkt 

Opslagcapaciteit in silo's 

Silo's t.b.v. nat produkt: 520,0 m3 vochtige componenten 
Silo's t.b.v. droog produkt: 210,0 m3 droge componenten 

Max. opslagcapactiteit: 730,0 m3 

Opmerking t.a.v. het gebruik van de opslag: 
- de aanvoer van de producten vindt plaats met diverse typen vrachtwagen. 
- het lossen van de vrachtwagens vindt plaats op de daarvoor aangewezen plaatsen 
- per vrachtwagen wordt een product gelost in een daarvoor aangewezen opslag (een op een) 
- in meerdere silo's / bunkers kan het zelfde product aanwezig zijn 
- de aangewezen opslagen zullen wissel end gebruikt worden voor het opslaan van componenten 

waarbij per silo altijd maar een component wordt opgeslagen 
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Abstract 

In a laboratory test, it was investigated whether the 
odour Goncentration and hedonic odour tone of co· 
products differed from dry compound feed. After 
this, in a study at the Centre for Il'Irlovative Pig 
Farmin9 Sterksel the effect of diets with Co
products on odour' emissions from finisher pigs 
was studied. This study shows that some co
products have a higher odour concentration and 
hedonie odour tone, but they do not have affect 111e 
odou~ I~mission from pig facilities. 
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In een laboratoriumproef is onderzocht of de 
geurconcentratie en geurbeleving van vochtrUke 
diervol~ders verschillen ten opzichte van droogvoer. 
Daarna is op PraktUkcentrum Sterksel onderzocht 
of er een effect van rantsoencn met vochtrlike 
diervolXlers is op de geuremissie uit 
vleesvarkenstaHen. Het blUkt dat bepaalde 
vochtr~ke diervoeders wei een hogere 
geurconcentratie en ·beleving hebben dan 
droogvaer, maar dit heeft geen effect op de 
geurernissie uit stallen. 

Trcfwoorden: bijproductsl1, geur. gEluremissie, 
geurconcentratie. geurboleving. vachtrlike 
diervo,eders 
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Samenvatting 

Het gebruik van vod1tr~k0 diervoeders uit de levensmiddelenindostria in rantsoenen voor varkens is de laatste 10 
JaClr toegenomen in Ncd~rland, Gemeenten ontvangen geregeld klachten over geuroverlast di(: zou worden 
veroorzaakt door varkensbedrijven die vochtrUke diervoeders voeren. Op <lit moment nomen gemeentan 
maatregelen door in miliauvergunningen extra voorwaarden te stellen aan het gebruik van deze producten. Omdat 
onderzoek nllllr de BClrd en omvang van geuroverlast door gebrulk. van VOCh~~kc diervoeders nag nauweitikS hC*lft 
plaat5gevonden, z~n deze voorwaardcn ~hter nlet of nauwelgks gebaSeerd t,p oQlectleve maatsraven. Daarom is in 
cen laboretorfumproef bepaald of de ge~rconcentratie en/of geurbeleving van VOclltrTJke dlervoeders verschl!dcn teJ1 
opzichte van droogvoer. Daarna Is in ecn praktijkproef op PTaktDkcentrum Sterksel bepllald of er een elTect is van 
vochtriJke diervoeders In rantsoerlcn op de geuremissle uit vlaesvarkcnstallen. 

Laboratoriumproef 
In de laboratoriumproef is onderzocht of er een verschil bestOrld tussan de gt:IUrconcentratie en gMeleving van 
droogvoer en combinaties van voctTtr!lke diervoedet'S. ~ gsbruikte vocl1trijkE diervoeders waren 
aardappeistoomschlilen. tarwezetmeel. wei, biergist en uiensap. Ais droogvOl~ is vleesvarkenvoer gebruikt. De 
vochtrljke dTervoeders en droogvocr werden opgeslagen in zas pvc.opslagvaten van 50 liter in een klirnaatcel. In het 
onderzoek zlln de geurconcentratie en -belevlng van droog\loer en de vijf producten In aile mogelUk8 combinaties 
bepaald. De geurbeleving werd aangemerkt als de geurconcentratle waartJU de lueht als liem onaangenaam werd 
beschouwd. Het onderzoek vond plaats in vier period en van elk 15 dagen. waarbU op " e en 15 dagen na 
aanvang geurmonsters zijn genomen. Op deg 1 ~n 15 is lucht van de afzonderlUkc vaten gemengd opgevangen In 
geurzakkcn. Op dag 8 zijn brijmengsels gemaakt door fysiek.e menglng van de yochtrUke diervoeders. waarna de 
lucht van hat brumengsel is opgevangen in geurzakken. Op dag 1 was de geurconcentratie van hat droogvoer 
signiflcllnt lager dan van aardappelstoomschillen. tarwezetmeel en wei los of in allerlei comblnaties, maar dit was 
niet het geval op dagen 8 en 15. De geurconcerltratie van aardappelstoomschillen. tarwezetmeel en wei los of in 
allerlel combinatles was op dagen 1 , 8 en 15 signIficant !agar dan van de eomblnaties w~arin bierglst en/of 
uienS3p z.at. behalve voor de combinatie met biGrgist op dag ,. De geurconcentratie waarbU de lucht als licht 
onaangenaam werd aangemerkl (geurbelevlng) was btl droogvoer op aile dagen significant hager dan all~ 
combinaties van vochtrijke dierlloeders. De geurbeJevlng van aardappelstoomsclliIJen, tarwezetmeel en wei los of 
in combinatie was aileen op dag 1 signiticant hO'ger dan 118n de combinaties met biergist en uiensap en op dag 8 
van de combinatiGS met biergist, maar verschildc voor de rest niet significiint wn de combinaties waarin biergist 
en/or uierlsap zat. 

Praktijkproef 
In een proef or PralctUkcentrurn sterksells nagegaan of cr cen effect is van mntsoenen met vochtrijke diervoeders op 
de geuremissle ult vleesvarkenstallen. Geurmetil1gel1 zyn ultgevoerd in vier vleesvarkenafdalingen, droogvoerkeuken 
en brjJvoerkeuken tlJdens een lamer· ~l een wintErperiode. In elke afdeling is ·een 31lder rantsoen gevoerd. In afdeling 
A werd een standaard droogvoer verstrekt In atdellng B brtivoerrantsoon zonder vochtrUke dlervoeclcrs, in afdeling C 
sen brlNoerrantsoen met tarwezetmeel, aardappelstoomschillen en kaaswel En In afdellng 0 een brj/voemmtsoen met 
rarwezermeel, aardappelstoomschilleo. kaaswei en biergist. De geurconcentratie in de droogvoer- en brUvoerkeuken 
verschiloe nict van elkaar en was veel lager' dan de geurconcentratie uit de vleesvarkenafdelingen. In aile 
afdelingen was de geuremi$sie in de zomerperiode hager dan in dewinterpcr!ode. Op de meetdagen varieerdc de 
geuremissie ult de afdelingen van ' ,6 tot 33,6 OUE/s per varkensplaab. De gemiddek:le geuremissie van afdelingen 
A, B. C en 0 was respectievelnk 9,2. 9,4, 8.2 en 9,4 DUelS per varkenspiaats. De resultaten van dc~c proof laten lien 
dat er geen effect van het rantsocm is op de geuremissie uit v!eesvarkenstallen. 

Uit dit ondcrzock blUKt dat bepaalde vochtrijke diervoeders wei een hogere geurconcentratie en .beleving hebben 
clan cfroogvoer. maar dit heeft geen effect op de geuremissie ult stallen. Er %~n daarom geen redenen om de 
geuremissie van varkensbedr!jven die brij\loer vcrstrekKen anders te behandelen dan varkensbedrUven die 
droogvoer gebruiken. 



Summary 

The use of liquid co-products from human food industries in diets for pigs has increased the last decade in The 
Netherlands. Nowadays municipalities receive frequent complaints about odour nuisance which are supposedly 
caused by pig facilities that are feeding Uquid co-products. Therefore municipalities are enforcing additional 
legislation if liquid co-products are used. But no rosearch has been done t(l inv¢stigata if odour emissions from 
pigs fed on liquid diets differs from pigs fed on dry diets. 

Laboratory study 
The laboratory study was conducted to investigate whether there is a difference between the odour concentration 
and hedonic odour tone from combinations of liquid co· products and dry feed. The used liquid co-products were 
potato steam peel, wheat starch, whey, beer yeast and onion juice. The d~, feed was a commercial dry diet for 
finisher pigs. The liquid co-products and dry feed Wli!re stored in six storagl~ tanks of 50 litre which were placed in 
a climate test chamber. In this study the odour concentration and hedonic odour tone of the dry feed and of i!l1I 
possible combinations of liqUid co-products was determined. The hedonic (Idour tone was regarded 215 the odour 
concentration at which was considered to be light unpleasant. The study W:~5 split up in four periods of 15 days. 
in which on day 1, 8 and 15 odour samples were taken. Dn days 1 and 15 air from the separate tanks were 
combined. And on day 8 the separat~ liquid co-products were physical mil(l~d on the basis of practical diets and 
from the combined mixtures air samples were taken. On day 1 the odour concentration of the dry feed was 
significant lower than the odour concentration of potato steam peel, wheat starch and whey loose or in kinds of 
combinations. but this was not case on days 6 and 1 S. The odour concentration of potato steam peel. wheat 
starch and wiley loose Or in kinds of combinations was on days 1, 8 and 1!j signincant lower than the 
combinations with beer yeast and/or onion juice, except for the combination with beer yeast on day 1. The 
hC1donic odour tone of the dry feed was on all days significant higher than the combinations Of liquid co-products. 
The hedonic odour tone of potato steam peel. wheat star(;n and whey 100SH or in kinds of combinations was only 
significant higher than the combinations with beer yeast and onion juice on day 1 and the combinations with beer 
yeast on day 8. but not significant different for the other combinations with beer yeast andlor onion juice. 

Practical study 
The practical study was conducted at the Centre for Innovative Pig Husbandry at Sterksel to investigate the effect 
of diet on odour emissions from finisher pigs. Odour measurements were carried out In four finisher pig rooms. 
dry feed kitchen and liquid feed kitchen during a 5ummer and a winter peric1d. In each room a different diet was 
fed. In rOOm A a dry compound diet was fed. in room B a liquid compound diet, in room C a liquid diet with liquid 
wheat starch, potato steam peel and cheese whey and in room D a liquid diet with tiquid wheat starch, potato 
steam peel. cheese whey and bear yeast. The odour concentration in the dl)l feed and liquid feed kitchen did not 
differ from each other and was much lower than the odour concentration in the finisher pig rooms. The odour 
I'!mission during the summer period was higher in all four rooms compared to the winter period. On the 
measurement days the odour emissions from the four rooms varied from 1.6 to 33.0 DUc/s per pig place. The 
mean odour emission from room A. B, C and D were respectivli!ly 9.2,9,4,8.2 and 9.4 OUcfs per pig place. The 
results showed that there is no effect of the type of diet on the odour emis~~ion from pigs. 

This study shows that SOme co·products have a higher odour concentration and hedonic odour tone. but they do 
not have an affect on the odour emission from pig facilities. Therefore thew are no reasons to treat the odour 
emission from pig farms WllO feed liqUid diets differently from pig farms who feed dry diets. 
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1 Inleiding 

Achtergrond 
In de varkenshouderj] vormen de voerkostsn sen beUmgrijk aandeel (4()'50%) van de uiteindeluke kostprUs van 
varkensvlees. Door het vervangen van mengvoer door nevenproducten uit de IevensmiddetenindustJie (vocl1trijke 
diervoeders) zijn varkenSl10uders In staat am de voerk.osten ~ veTlagen. Een kenmerk van vochtrijke diervoeders is 
dElt ze een grote diver5iteit van herkomst en een variabelc samenstelflng hebl:>erl. 

Dc huidlge mllielJwetgeving beoogt onder meer om hll1der zoals geuroverlast van varkensbedrijven te voorkomen. Als 
beoordellngscr~erium fungeert hierbli de Richtlyn Veehouderij en Stankhinder 1996 (VROM en LNV, 1996). 
Waarschllnruk wprden ill de nabge toekomst strengere eIser'l gesteld aan de geuremissie van varkensbedrijven. 
Gemeenten ontvangen geregeld Idadlten over geuroveHast die verOO!'laakt zou worden door var1censtallen waar men 
vochtrUke diervoeders opslaat G:n voert. Op dit momel'lt namen de gemeenten maatregelen door binnen het kader van 
de Wet Mllleubeheer aanwllende voorwaarden te stelleo aan het gebrlJik van \rochtrUke diervocders. Dit 4~n onder 
andere: 

bepaalde producten mogen niet gevoerd worden 
aanpassingCl1 aan de voerinstalla~e en -opslag am morsen tcgen te gaan 
afdekken van voeropslagen 
beperken van de voorraad producten 

Omdat onderzoek naar de aard en omvang van geurhinder nog nauwelilks heeft plaatsgevonden, zUn deze 
voorwaarden echter niet of nauwel~ks gebaseerd op objectieve maatstaven. 

Ais er te veel beperkingcn worden gesteld aan het voeren van vochtrllke diervcle'uers is het voor een varkenshOuder 
minder intcressant om deze producten te voeren en moet de Icvensmiddeltmindustrie meer kostBl'l maken am deze 
producten tc kunnen verwer1<en. DaarbU neemt hct energiegebruik toe al$ vochtJ1ike diervoeders moeten worden 
vemietigd en/of gestort en moet men meer vocdermiddelen importetell. Om te voorkomen dat het voedereo van 
vochtriJke diervoeders steeds meer beperkt wordt op basis van gebrekkJge fnformatle, is onderzoek uitgevoerd naar 
de effccten van vochtrijke diervoeders op de geuremissie. Olt onderzoek maal<te deer uit van een groter onderzoek 
naar het effect van vochuijkc diervoeder$ op vlees-. vet· en slachtkwalltelt, geuremissle en mineralenbaJans. 

De geuremissie van een varkensbedtijf Is van een aantal verschillende bronnen birmen het bedr!Jf afkomstig, zoals van 
mest, dieren en voer. Om te kunnen bepalen of hetgebryik van vochtrijke dieruoeders extra stankoverlast veroorzaald: 
is het onderzoek in twee fasen opgespJitst. In fase 1 is In een Jaboratoriumproef de geurconr;;entratie en -beleving van 
vodltrijke diervoeders bepaald ten opzlchte van dtoogvoer. In Fase 2 is op Praktijkcentrum Ster1<sel de geuremissie 
bepaald van vier vleesvar1<enafdellngen met elk een "iyen rantsoen. 

Doelstelling 
Het docl van dit onderzoek waS: 
1. Bepalen of de g~urconcentr"tie enlof geurbeleving van vochtnjke diervoeders verschilt ten opzichte van 

droogvoer. 
2. Sepalen of er een effect is van rantsoenen met vochtrUke diervoeders I)P de geuremissie uit 

vleesvarkcnstallen. 

1 
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2 Laboratoriumproef 

De eerste fase van het onderzoek is uitgevoerd in ecn klimaatcel van Agrotectmology and Foor::llnnovations (AenF) 
te Wageningen. 

2.1 Materiaal 

In het onderzoek is gebruik gemaakt van droogvoer (vlcesvarkensvoer) en van de vochtrUke diervoeders 
tarwezetmeel, wei. aardappeistoomschillen. uiensap en biergisl Er is gekozen voor tarwezetmeel. wei en 
aardappelstoomschillcn. omdat deze producten in vee I rantsoenen vaorkornen. Uiensap zou een mogelfike 
veroorzaker van geuroverlast zUn. Daarnaast wordt biergist oak veel afge:wt in de varkenshouderU en is mogelUk 
een veroorzaker van geuroverlast. 

De producten zijn In zes pvc-opsliJgvaten van 50 Oter opgeslagen In een klirnaatceL De temperatuur in de 
klimaatcel hebben we rond de 15°C gehouden en de mlatieve luchtvachtigheid rond de 75%. Van de producten Is 
45 liter opgeslagcm In de pvc,opslagvaten. TUdens de opslagperiode :tUn de vochUiJke dlervoeders elke 2 uur 
gcdurende twee minuten geroerd met een hilfldmengmlxer en een tijdschak;elklok. De aardappelstoomschillen zijn 
niet gemixt. omdat dit product nlet of nauwelgks ontmengt tijdcns opslag. Na afloop van elk opslagperlode zijn de 
vaten. mixers en loebehoren grondlg gereinigd met water. 

2.2 Onderzoek$Opzet 

Het ondenoek is ultgevoerd van oktober 2001 tot en met februari 2002. Het experiment was opgedceld In vier 
blokken. Elk blok besloeg een periode van 15 dagen. waarbTI we ap 1, 8 en 15 dagen na de start van het blok 
geurmonsters nElmen. In een factorieel design In blokken met per blok droogvoer als controlebehandellng (25 + 
4~ 36 experimentelo eenheden) Is de geurconcenuatie en geurbeleving van vijf vochtrijKe dlervoeders On aile 
mogelijke combinaties) nagegaan. In de opzetfase is verondeJsteld dat interacties tussen producten hooguit 2-
weginteracties zljn (hat ene product kan de geur van een ander product beinvloeden, maar dit wordt nret 
afhankelljk van de aanwe2ighcid van een derde product vcronderSteld). In blok 2 was op dag 1 geen uiensap 
beschlkbaar. omdat door de slechta weer90mstan~ighedGn de uienoogst en de verwerklng moeizaam verliepen. 
Het uiensap werd daarom In bioI< 2 op 009 3 geleverd. De combinaties in bJok 2 op d!lg 1 waarin uiensap is 
verwerkt. zijn bij de vervJerking bescl10uwd alS ·missing values". 

B~ de opsJag vlln vochtrllke diervoeders in betonnen bunkers is de bovenkant open. ~lierdoor rreedt in de pralctijk 
vermcnging op van de lueht die afkomstig is van de verschillende opgeslagEm producten. De lucht V1Hl 
verschillende producten kan elkaar versterken of juist neutfaliseren. Om dit na te gaan zijn op dag 1 en dag 15 
geurmonsters genomen van lucht van een of meerdere varen. Dc geurmonsters ztin opgevangen in een geurzak. 
Indien lucht afkomstig was van meerdere vaten, dan werden via koppelingsstukken de aanzuigslangen van de 
verschiUende vaten gekoppeld aan de geurzakken (zie schema in bijlage 1). De lengte van de aanz.uigslangen van 
d~ verschillende vaten was heUelfde. In elk blok zijn aeht combinatles van lucht van de verschmende vochtrul<e 
diervoeders getoetst. De lucht van vleesvarkensvoer is steeds als referentie gebruikt. In bUiage 2 staat welke 
combinaties van vochtrijk.e diervoeders in welk. bioI< zUn getoetst. 

Tijdens de verwerking van vochtrUke diervoeders worden de producten gemengd en voor een korte periode 
opgeslagen. Om na te gaan wat het effect is van het mengen van vochtrtike dlervoeders Z!]n er brffmengsels van 
5 kilogram vers product gemaakt van de opgeslagen vochtrtlke diervocders, De combinaties 29n gemengd op 
basis van drage stof in de verhouding van de vervangingspercentage$ van de producten in rantsoenen (VVM, 
1997; buvoorbeeld de combinatie tarwezetmeel en uiensap werd in verhouding 35;7 gemengd op 
drogestotbasis. In btllage 3 staat met welke droge percentages en vervangil1gspercel'\tage5 is gerekend en de 
hoeveelheid vers product in de br~menggels. De benodigdc hocveelheden zijn op deg 6 uit de opslagvaten 
gehaald en in cen lege en schone emmer van 10 liter gemengd. (n tataal is per emmer 5 kg van het mengsel 
opgeslagen. Na een opsfagperlode van eeo half uur z!jn er geurmonsters genomen van de emmers met de 
brUmengsels . In elk lllok zUn acht comblnaties van productcn gctoetst en is 'Jleesvarkensvoer met water als 
referentle gebruikt. In bijlage 3 Is de hoeveelheid vers product in de brijmen!~seI5 weergegeven. Het water is 
gemengd met droogvoer in een verhouding van 2.5:1. 

2 
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De leveranciers hebben voor elk blok een nieuwe partij product geleverd. Hilt geleverde droogvoer was telkens 
veor twee blokken . Bli aenkomst van sen product hcbben Wf! twee monster:, uit de part~ genomen en ingevroren. 
In ~ monster is een zetrneel· en Weender-Analyse (ruw eiWIt ruw as, droge stof. row vet en ruwe celstof) 
uitgevoerd door CCL·NurriControl te Vcghel. Het andere monster was een (eservemonster. In bijlage 4 staan de 
analysere5ultaten van de gebruikte producren . De temperatUtJr en pH In de ops!aglankjas z~n na elkG geurmeting 
gemGtel1 an geregistrcerd met een mOblele pH'meter (Jenway 3310) voorzlen van een pH-elektrode en een 
tempcratuurelektrode. De ruimtetemperatuur en de luchtvochtigheid In de klimaatcel z~n tlJdens de proef 
geregistreerd met behulp van een hygrometer. 

2.3 Meting van geurconcenuatie en -beleving 

De geunnonsters zUn genomen door tusscn 10.00 en 12.00 uur in de ocht.end een geurzak van GO liter met een 
constant debiet van 0.5 liter per minuut vol te zUigen. Dit gebeurdB via de longmethode. In een luchtdichte 
container hebben we een lege geurzak geplaatst. Door eBn onderdruk te Q'eeren in de container werden de 
geurzakken gedtirende twoo uur gavuld met luc:ht ult de pvc·opslagvaten. De geurzakken werden direct na 
monstcrname afgeleverd bU het geurlaboratorium cn bleven ill de containers zitten tot aan de analyse in het 
gCi,lrlaboratoriurn van AenF te Wagenlngen. Het geurlaboratorium hooft de gcurmonsters binnen 30 I./ur ns 
monstemamc geanalysecrd. Het geurlaborator!um bepaalde zowel de geurconcentratie als de geurbel~vjng van 
de geurmonsters met een olfactometer conform de Nederlandse Voornorm 2820 (NNI. 1995) en Duitse VD~norm 
3682 (VOl, 1992). 

De olfactometer bestond uit een verdunningsapparaat en een panelIafel. Het verdunningsapparnat zorgdeervoor 
dat het 9eurmonster kon worden verdund met geurvrjje amgevingslLJcht die vcrvolgens aan het geurpanel werd 
aangeboden. De personan van het geurpanel werden getest met bchulp van het referentlegas butanol. waarbY de 
els was dat zU in cen bepaald g9veellgheidsgeb!ed vlelen. Exuemen (zowel extreem goedc als extreem slechta 
(leuzen) werden niet gOedgekeurd als geurpanellid. Btl het aanbieden van cle geur laten de panelleden aan een 
tafel. waarbU elk panellid twee trechters veer zich had. Willekeurig kwam uit de ene trcchter geurvrije lucht en uit 
de andere trechter Iucht van het geurmonster. De panellecJen moesten aan beide trechism ruiken en gaven aan 
uit welke trechter de geur f(wClm en of zU dit teker wisten. gOkten of twiJfelden. HGt aanbieden van de geur began 
met het bepalen van de gellrconcentratie met de hoogste verdunning waarbu geen enke! panellld in staat was om 
de lucht van hel geurmonster te onderschelden van de geurvrile lucht De concentratie liep btl ledere aanbieding 
op (de verdunningsfactor wcrd gehalveerd) net zofang totdat aile paneJled'~n de lucht van het geurmonster wisten 
te onderscheiden van de geuMije lucht. Dc geurconcentratie Is berckend door het gemiddelde verdunningsfactor 
van het panel tc bepalen. De.ze verdunningsfacror leverde luChr op die per defjnitie een geureenheid per kubieke 
metCf' bevat. ofwell!en European Odour Unit per kUbleke merer (1 OU(/m~). De oorspronkelUke lucht bevatte d\.l$ 
zoveel geureenhcden aJs de verduJ'lt11ngsfactor aangaf. 

Her geurpanel he eft oak de geurbeleving van de geurmonsters bepaald. Hierbij beoordeelcle het geurpanel de 
aangenaamMi.d van de gaur btl verschlllende concewaties, waarbij de schaalliep van uiterst aangenaam (+4) via 
neutraal (0) tot uiIerst onaangenaam (-4). Voor de score IIcht onaanganaam (-2) werd de bljbeherende 
geurconcentratie berekend. Deze berekening hebben we uitgavoerd door fineaire regressie tU5sen de logaritmen 
van de concentraties en de groepsgemiddelde geurbeleving. 

2,4 Verwerking en analyse van resUltaten 

In een kwalitatieve analyse is verondersteld dat de producten op IQgaritmische sc:haal (aan.gezlen de spreldlng in 
geurconcentratle tocneemt bU hog ere nlveaus van geurconcel1lratie) ec:n addltieve bijdrage leveron aan de 
geursc:ores. ott wit zeggen dat·er per product Is getoetst of de aanwezigheld (ongeacht de concentratie) van dit 
betreffende product In een mengscl een afWUkende geurconcentratie geeJr. Interactie·effecten geven aan of twee 
producten elkaar versterken of afz.wakken wat berreft geurconcentratie. De modelvergel!Jl<ing is alS voigt: 
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.. de gcurscore (geurco!l(;entratie of geurbeleving). 

= het algeheel gemiddelde. 

= het effect \fan blok i. 

= het gemiddelde effect van de producten (t.o.v. 

a"U) + (fJJ(j) + r .,(j) + t}"(j) + 1(o(j) = het effect van resp. tarwezetmeEli. wei. aardappelstoomschillen. 

biergist, uiensap 

(alP) h/(j) + ... + (r;/C),,(}(j) • de tweeweg·jnteracties tussen twee producten 

= restvariamie 

BU het hoofderrect van C1;n product is getoetst in welke mate dt'! geurcom:entratie van de combinaties zonderhet 
product verschilt van de combinaties methet product erin. De combinaties kunnen al dan niet een mengsel van 
producten zijn. 

2.5 Resultaterl 

GeurconCentTatie 

Dag 1 
Op dag 1 zijn geurmonsters genomen van lucht van een Of meerdere vaten. waarin de prOducten waren 
opgeslagen. In figuur 1 staan de geurconcentraties van droogvoer en beltlngrijkste combinatles van vochlr~'ke 
diervoli:ders op dag 1. Een verschillende lener tussen de kolommen betekent een aanroonbaar verschil (P<O.05) 
in geurc;;oncentratie. 

FiguLlr 1 Gemiddclde geurconc:entraties van droogvoer en van de belangr~kste combinatles van vochtrijke 
diervoeders op dag 1 (TWZ '" tarwezetmeel; ASS =0 aardapPEllstoomschilieni BG = biergi51; UI '" 
uiensap; Basis = aile proefbehandelingscombinaties met TWt ASS en/of Wei. maar londer 8G of UI) 

GcurconcentraU. (QU,/nl; 

16.000 

1-1.000 --- -----_._-- ---- ---- --_.----
, 2.000 -1---- d 

10,000 

8.000 /---- ---

6.000 

4.000 

2.000 

Bash (TWZ. ASS. We! Ba,;i~ • SG llaz~ ,. BG. UI 

Uit figuur 1 bfljkt dat de geurconcentratie van droogvoer op dag 1 afiNijkt van de geurconcentraties van de 
belangrijkste comblnaties van vochtrijke dlel'VOeders. Oe geurconeentratie van rarwezetmeel. 
aardappeistoomschlllcn en wei los of in combinaties verschlldQ oiet van de combinatJes waarin weI bJergl51 maar 
geen ulensap zat, maar wei van de combinaties met uiensap. Oe geurconcentratie van de combinaties met 
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uiensap maar geen bier gist gar de hoogste geurconcentratie. Uit de analyse kwam verder naar voren dat er een 
lnteractle bestond tussen aardeppelstoomschillen en bierglst en tussen bierglst en uiensap. Zonder interactle zou 
de geurconcemretie van de combinatieS met biergist en uiensap een optelfing zijn van de effecten van biergfst en 
ulensap. Maar dlt blilkt nlet het geval te ztin, want de geurconcentratle van combinaties met biergis! en uiMsap 
ligt lager dan van de combineties met uiensap. [){;2e producten beinvtoeden elkaar dU$. Ook btl 
83rdappeistoomschlilen en blergist Is het gezamenlijke effect kleiner dan Wf~ op baSis van de afzonderltike 
effecten mogen verwachten. 

Oag 8 
Op dag B zijn geurmonsters genomen van lucht van emmers, waarin de producten fysiek waren gemengd en 
opgeslagen. In figuur2 sraan de geurconcentratles van droogvoor en belangrgkste combinaties van brtimengsels 
op dBg 8. waarbij een verschillende letter wssen de koJommen een aantoonbaar versch/! (Po:;O,05) betekent in 
geurconcentratie. 

Figuur 2 Gemiddelde geurconcentraties van droogvoer en belangrijkste combinaties van brtimengsels op 
dag 8 (TWZ = tarwezetmeel; ASS", aardappeistoomschlllen; BG = biergist; Ul '" uiensap: Basis 
::: aile proefbehandelingscombinaties met 1WZ, ASS enlof Wei. maar londer BG of UI) 

(,c ... :""centr;\Uo (OIJ,-/m'l CGUrdl'!mpeI d<.g B: lUchl "fIIomslig van gemlmgd~ Ullprod~;Ie!l 

16.000 ~---~----

101 .000 -- - - --- --- ---,'-- ------------ ---( 

T2.cao ------------.-- - - "-----

10,000 ------.------

B.tIOO 

8.000 

4,000 

2.000 

Uit figuur 2 blijkt dat Op dag a de geurconcentratie lIan tarwezetmeeL aardappelstoomschillen en wei los of in 
combinaties niet afwljkt van de geurconcentratie van droogvoer. De geurconcentrati~ van de combinaties weann 
biergist en/of ulcnsap zit wfikt weI af van de geurc;oncentratie van droogllOer. De geurconcentratie van de 
combinatles waarin weI uiensap zac maar geen blergist, W!jkt af van de combinaties met biergist. Uit de analyse 
kwam verder naar voren dB! er een interactie bestond russen tarwezetmeel en biCfglst, tussen wei en biergist. 
tJJssen aardappelstoomschillen en biergist, tussen aardappelstoomschiU(!n eo uiensap en tussen biergist en 
uiensap. In aile gevallen blUkt de intcractie tot gevolg te hebben dat het uezamenlUke effect kieiner is dan we op 
basis van de afzonderlyke effecten mag en verwachten. 

Oag 15 
Op dag 15 ttln geurmonsters genomen van lucht van een of meerdere vllten, wearin de productsn waren 
opgeslagen. In figuur 3 staan de geurconcentratles van droogvoer en bnlangrijkste combinatiss van vochtrgke 
diervoeders op dag , 5. Een verschillende Jetter tllssen de kolommen betekent een aantoonbaar verschil 
(P<O,05) in geurconcentrat;e. 
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FiguLir 3 Gemiddelde geurconcentraties van droogvoer en bclangrijkste combinaties van vochtnjke 
diervoeders op dag 15 (TWZ = tarwezetmeel; ASS = aardappelstoamschillen; BG = biergist; UI", 
uiensap; Basis = aile proefbehandelingscombinaties met TWZ, ASS on/of Wei. maar zonder SO of Ul) 

i6~OO~---------------------------------------------------------' 

14,000 

II 
l?OOO -j----. - ------ --- --- - -----.------ ... - -

10.000 +-----

8,000 

6.000 t----

2.000 

o 
DrOogVOIlf BasIs rrWz. ASS, WelJ Il.!.sis..-UI Basis ... BG • UI 

Uit figulJr 3 blUkt dat op dag 15 de geurconcentratie van tarwezctmeel, aardappclstoomschillen en wei los of in 
combinaties niet afwUkt "an de geurconcentratie van droogvoer, De ge\lrcancentratie "an de combinaties waarin 
biergist en/of uiensap z~ wUkt wei af van de geurconcentratie van droagvc1er, maar ond~rling wijk.en ze nlet van 
elkaar af. Uit de analyse kwam verder naar voren dat sr cen interactle bestond tussen tarwezetmeel en biergist. 
tussen tarwezetmeel en uiensap en tussen biergist en uiensap, In aile gev(llien bllikt de interactie tot gevolg te 
hebben dat de het gezamenlijke effect k/einer is dan we op basis van de a:fzonderluke effecten magen 
verwachten. 

Gellrbeleving 

Dag 1 
In figlJur 4 staan de gemiddelde geurconcentTaties van droogllocr en belal1grUkste combinaties van vochtrijke 
dicrvoooers op dag 1, waarbU de lucht aangemerkt werd als Iicht onaangenaam, E~n verschillende letter tussen 
de kolommen in de figul,Jr betekent een aantoonbaar vcrschil (P<O,05) in de geurbeleving van de vochtrijke 
diervoeders , 
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Figuur 4 Gemlddelde geurconcentratias van drooglloer en belangrU!<.ste comblnaties van vochtrUke 
diervocders op dag 1, waarbU de IuCht als licht onaangenaam is aangemcrkt (1WZ =' tarwezetmeel; 
ASS. aardappelstoomscnillen; BG :- blerglst: UI = ui~nsap; Basis = aile proefbehandelings
combinaties met TWZ. ASS en/of Wei. maar zonder BG of UI) 

HBdonim. dag 1: !.Jc/l( .n:MlStig ViVI.rzooaBrfljlrG b<jlrcauct&n !j~ 

40,0 . --- .--- ,,--- ---- ,----

J6,Q - - - '-- --- ---

32,0 .'---
2M --.--- .---
24,U .-- -'---
~O,O 

---.A ___ 

16,0 

12,0 

B,O 

4,0 

0,0 
Droegvoar Basts (TWZ, ASS. Wo~ S~si$ • BG 6asis·' UI B8sts.SG .. UI 

Ult figuur 4 blilkt dat van clroogvoer (:en aantoonbare hogere geurconcenb'atie op dag 1 nOdlg is om In de klasse 
licht onaangenaam te vallen clan van de belangrUkste combinaties van lIocllrrUke diervoed€(s. Van tarwezelmeel, 
aardappelstoomschillen en wei los of In comblnaties was aileen een aantoonbaar hogere geurconcentratie nodig 
om In de klasse lk:ht onaangenaam te val!en dan van de combinaties met biergist en uiensap. U;t dij analyse 
kwam verder naar voren dat er geen interacties waren tussen dr,; verschi1h~nde vochtrjjke diervoeders en dus dat 
de producten dkaar niet be'invloecien. 

Da98 
In figuur 5 staan de gemiddelde geurconcentratles van droogvoer en belangrtikste combinaties van brymengscls 
op dag 8 weergegeven. waarbU de luchr aangemerkt werd als IIcht onaangenaam. Een verschillende letter tussen 
de kolommen in de figuur betekent een aanroonbaar verschil (P<O,05) in de geurbeleving van de brymengsels. 

Figuur 5 Gemlddelde geurconcentraties lIan droogvoer en belangrijkste combinaties van brUmengSels op 
dag 8. waarbli de lucht als ficht onaangenaam is aangemerkt (1WZ '" tarwezetmeel: ASS = 
aardappelstoomschlllen; BG - biergist; Ul = uiensap; Basis = aile proefbehandelingscomblnaties met 
TWZ, ASS en/of Wei. maar zonder BG of U/) 

Geurconcllfltr\llic (ou!/m', 
40.0 .,---- - - - - ---- ----. ".--~ 

36,0 -------,,--_.-.----. ..., 
32,0 

l8,Q 

24,0 

20,0 

16,0 

12,0 

4.0 

0.0 
OrIlogvoer Basis (TV/Z. AS'S, Wen a~~, ur 
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Ult figuur 5 blijltt dat van droogvoer een aantoonbaar hogere geurconcentratle op dag a nodig is am in de klasse 
ncht onaangenaam te vallen dan van de belangr"ijkste combinaties van brijmengsels. Van tarwezetmeel. 
aardappelstoomschUien en wei los of in combinatJes was aileen een aantoonbaar hog ere geurconcentratie nodig 
am in d~ klllsse lIcht onaangenaam te vallen dan van de combinaties brijmengsels met biergist. Uit de analyse 
kwam vcrder naar voren dat er geen interactles waren w$Sen de verschitlel,de producten en dus dat de 
producten elkaar niet be~nvloeden. 

Dag '5 
In figuur 6 $taan de gemiddelde geurconcentratics van droogvoer en belangrukSte combinatles van vochtrijke 
diervoeders op dag 15 waarbU de lucht aangemerkt werd als licht onaangenaarn. Een veischlllende lettertu5sen 
de kolommcn in de figuur betakent een aantoonbaar verschil (P<O,05) in dl~ geurbeleVing van vochtrijke 
dlervoeders. 

figuLlr 6 Gemiddelde geurconcentraties V~1n droogvoer en belangrtikste combinaties van \/ochtrUke 
diervoeders op dag 1 S, waarb~ de lucht sis licht onaangenaam is aangemerkt (TWZ '" 
tarwezetmeel: ASS = Mrdappelstoomschillen; BG = biergist; UI :-= uiensllp; BasIs .. aile 
procfbehandelingscombin8ties met TWZ, ASS en/of Wei, maar zander 8G of Uij 

Geurcon<;>;nlhltle iDU,lrn'l ~i9dl daIJ 1 G: IlIc:IiI a!KOmOOg WI" arzondr:r~ke blJJYoduc\c" gemengd 
40.0 ,...----. - ------------ - ---.--------.----, 

36,0 ~---------~ 

32,0 --- , --- --- ------ .----.. ----.,---4 

2B.O i--_ .. _-- ---- - --- --- ---- ---~- ---,~ 

2M 

20.0 

16.0 

12.0 

B,O 

4.0 

0,0 
o·oogvosr 8a'31s (TWZ. ASS. W!:l) BD>is • UI Balii£.BG .. lJI 

Uit nguur 6 blijkt dat van droagvoer een a,antoonbaar hogen~ geurconcentratie op dag 15 nodig IS om in de 
klasse ticht onaangenaam te vallen dan van de belangriJkste comb Ina ties van vochtrjJke diervaeders. Van 
tarwezeuneel. aardappel$toomschillen en wei los of In combinaties was gee!i aantoonbaar \/erschll met de 
combinaties mel blerglst en/of ulensap. Uit de analyse kwam aak naar voren dar er aileen een Interactle bestand 
tusscn tarwezetmeel en biergist. Het gezamenl~ke effect blykt groter dan we op basis van de afzonderlyke 
effecten velWac;ht magen verwachten. 
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3 Praklijkproef 

De tweede fase van het onderzoek hebben we uitgevaenl in een vleesvarkenstal van het praktiJkcentrum voor 
Innovatie In de varkenshouderij te Sterksel. Uit fase 1 kwam near vcren dar zowell.liensap als blergist leidde tot 
hagere geurconcenrraties. In rase 2 konden maxlmaal vier vochtrijke diervoeders In het ondarzoek worden 
meegenomen. Aangezien biergist een gratere stroom Is dan uiensap. is in de tweedefase voor biergist gekozen 
naast tarwezetmeel. aardappelsroomschillen en wei. 

3.1 Voer 

In de tweede fase zUn vier rantsoen~n met elkaar vergeleken: 
Droogvoer (DV) 
Brulloerrantsoen zonder vochtruke diervocders ofwel droogvoer in bruvorm (BrU: DV) 
Brijvoerrantsoen met w~, tarwezetmeel en aardappelstoomschHlen (Brij: Wei, TWZ, ASS) 
Brijvoerrantsoen met wei, tarwe2etmcel. aardappelstoomsChillen en blel"!~ist (8rij: Wei, TWZ. ASS, 6G) 

Het brijvoerrantsoen zr;lnder vochtrijke diervoeders is gemengd in een wew·voer·verhouding \ran 2,5 op 1. Het 
voarrantsoen lIan zowel droog'loer als brUvoer volcleelen san de ~isen uit de beoordclingsricht@, emissiearme 
stalsystemen (Hoek et aI., 1996). In Ilijlage S staat de berekende chemische samenstelling van de 
voerrantsoenen. Het brilvoer is in drie: voerbeurten (:!: 6.00 uur, :t 14.00 uur en ± 21.00 uur) verstrekt in lange 
troggen en het droogvoer onbeperkt in bl'nbakken. In tabel1 staat het drogestofgehalte van de rnntsoenen met 
vochtrijke diervoeder$ weergegeven en het aandeel van de vochtrijke diervoeders op drogestofbasis. 

Tabel 1 Drogestofgeha1te an sam~nstellin9 van de rantsoenen met vochtrijke diervoeders 
Component Br~: Wei, TWZ. ASS Brij: Wei, TWZ. ASS, BG 

start afmest start afmest 
Drogestofgehaltc 25% 23% 22% 22% 

T arwezetmeal 25,0% 27,0% 25.0% 21,0% 
Aardappelstoomschillen 6,0% 12.5% 6,0% 12.5% 
Kaaswei 6.5% 6,5% 7,5% 5,0% 
Biergist 0,0% 0,0% 5,0% 7.5% 
Kemvaer 62.5% 54,0% 56,5% 48.O"AI 

3.2 HUisvesting 

Het onderzoek Is uitgevoerd met vleesvarkens van het kruisingstype Torso x (GYz x Nl) in vier vleesvarken· 
afdclingen In twee ope:envolgende mestrondes. waarbij de eerste mestronde startte inJuni 2002 (zomerronde) en 
de tweede in oktober 2002 (wintcrrande). De behandelingen (rantsoenen) ziln op afdellngsniveau toegepast en 
zITn nlet dus gewisseld tUS$en beide ronden. Aile afdeJingen waren vergelUkbaar ingericht, met twaalf hokken voor 
elk twaalf dieren. De hokken waren 2,5 meter breed en 5,0 meter diep.ln twee afdelingen (OVen ern: Wei, TWZ. 
AS) waren de hokken uitgevoerd vanaf de achterwand gellen met 2,0 m metalen driekantrooster (15 mm balk en 
15 mm spleet). vGfVolgens e~n dichte bolle vloer (2.0 m). ert 1,0 m betollroostcr (55 mm balk, 20 mm spleet). In 
de twae andere afdelingen (Brij: OVen BrU: Wei. TWZ. AS. 8G) waren de hokken u~gevoerd vanaf de achterwand 
gazien met'.5 m metalen ctrlekantrooster (15 mm balk en '5 mm spleet). varvolgens een dlchte bolle vloer (2,8 
mI. en 0,7 m betonrooster (65 mm balk. 20 mm spleet) . De hoogte van de hokafscheldiog was in aile afdelingen 
1.1 m. BOllen het driekantrooster was de hokafscheiding open (metalcn verticale spijlen), tar hoogte van de bolle 
vloer en betonnen roosters was de afscheldlng dlchr. De afdellngen waren voorzien van het IC·V 
mestafvoersysteem. De verse luCht kwam de afdelingen binnen via een ~lrQndkanaal. De ventilatielucht werd 
afgevoerd door twee afzulgpuntesJ in de afdellng. De klimaatsinstelllngen vOIded en aan eisen uit de 
beQordellngsrichtTtln emlssieanne stalsystemen (Hoek et al" 1996). De afdellngen Br~ : OVen SrU: Wei, TWZ. AS, 
BG zJjn in beide ronden tcgelijk opgelegd en de afdelingen DV en 6(ij: Wei. TWZ, AS in beide ronden 3 weken later 
tegelijk opgelegd. Per afdellng zUn In totaal 144 vJeesvar1<ens gel9ktljdig opge1egd en afgcleverd VOl gens de 
beoordelingsrichtlyn emrsslearme stalsystemen (Hoek et aI., 1996). De zeugCl1 en borg en werden gescheldr.:m 
opgelegd. 
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3.3 Meetmethode 

In de proefafdolingen is op 10 dagen de gcu(concentratie en het ventilatiedebiet gemeten. In de droogvoer· eo 
br!jvoerkeuken aileen de geurconcentratle, omdat deze nlet gellentlleerd worden. Per ronde is op 5 dagen 
gemeten, waarbti de meetdagen verspreld lagen over de ronde. Op elke rnE~etdag is van beide ventilati~kokers 
het ventiJatiedeblet bepaald met behulp van de meetwaaler in de ventilatlek"kers. De temperatuur van de 
uitgaande lucht gedurende de monstername Is gelogd met bellulp van een datalogger. De geunnof'!sters zijn 
genomen door tussen 10:00 en 12:00 2 uur een gcurzak van 60 liter met een constant deblet vol te 2uigen m~t 
lucht uit de ventilatiekokers of voerkeukens. Dit gebeurde via de long methode waarbH In een luchtdichte container 
met de lege geurzak een onderdruk werd gecrel;\erd, waardoor de geurzak. zlch 2 UI,Ir vulde m~t de rucht uir de 
afde1ingen en voerkeukens. D~ geurzakken werd~m na monstemame afgeleverd btl het geuriaboratorium en 
bicllen In de cOJ1tain~rs litten tot aan de analyse in het geurlaboratorivm. De geurmonsters werden blnnen 30 uur 
na monstemame g~analyseerd door het geurlaboratorium van AenF te Waf/en;ngen. Hat geurlaboratorium 
bepaalde de geurconcentratie van de gcurmonstcrs met behulp van cen olFactometer conform de Nederlandse 
Voomorm 2820 (NNI, 1995). Zie oak paragraaf 2.3. 

3.4 Verwerking en analyse \fan resultaten 

De geuremissie uit een \/entllatiekoker hebben we berekend door het ventilatiedebiet te vermenigvuldigen met de 
geurconcentratie. De geuremissie l.Jit een afdeling is daarna berekend door de geuremissie uit belde ventHatiek.okers 
op te tellen. Voor clke afdeling is op deze wjjz.e de geuremissie op de 10 meetdagen afzonaerlljk bepaald. Vervelgens 
is de geuremissie van eike afdeling berekend als het geometrisch gemiddelde van de geuremissies op de1 0 
meetdagen. Het geomelTisch gemiddelde hebben we berekend door de nat\Jurl~ke logaritme te nemen van de 
geuremtssles op de 10 meetdagen, deze te middelC?l'l en het gemlddelde om te rekenen naar de oorspronkeWke 
schaal met behulp van de expooontiete functie (e') . Er is van e~n logaritml$che schaal uitgegaan doordat de 
bgbehorende verdermg asymmetrisCh van aard 15. aange£ien deze aan €CrI Z1]de word! begrensd door de waarde 
nul; negatieve concentraties kunnen nler voorkomen. 
De droogvoer· en br~voerkeuken werden njet geventlleerd. waardoor het nk!t mogelyk was om de geuremissie uit de 
keukens tc bepalen. De geurconcenrrntic In de keukens is berekend als het neometrisch gemiddelde lIan de 
geurconcentratles in de keukens op de 10 meetdagen. 

3.5 ReS1.lltaten 

In tabellen :2 en 3 staen de geometrlsche gemiddelden van de geurconcentraties en gcuremissies en de 
gemiddetde ventilatiedebieten en temperatuur van de zomer· en de winterronde. 

Tabel2 Gcmiddelde geurconcentratJe, ventilatiedebiet ef'! geuremissie van de gemeten afdelingen en 
voerkeukens tljdens de zomerronde 

Afdeling 

DV 
Brij; DV 
BrIT: Wei, TWZ. ASS 
Brij: Wei, TWZ, ASS, BG 
D~oogvoerkeuken 

Brijvoerkeuken 

Ventilatiedeblet T emperatuur van Geurconcentratie 

(m'luur) 
6.498 
5.458 
5.052 
4.964 

de uitgaande lucht 
("C) 

23.6 
26,1 
25,4 
26.4 

10 

1.303 
1.828 
1.554 
1.640 

553 
468 

Geuremissie 

(OUdsec.ldierplaats) 
15,2 
18,6 
14,5 
15,2 
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Tabel3 Gemiddelde geurconcentratie, ventilatledeblet en geuremLssie van de gemeten afdelingen en 
lIoerkeukens tijdens de wlrrterronde 

Afdeling 

DV 
Brti: OV 
Brij: Wei. TWZ, ASS 
BrU: Wei. TWZ. ASS. BG 
Droogvoerkeuken 
Brijlloerkcuken 

Ventllatiedcbiet Temperatuur van Geurconcentratie 

(m'/uur) 
2.266 
2.417 
2.141 
2.269 

de uitgaande lucht 
("C) 
20,8 
22,5 
21.8 
22,9 

1,351 
1.022 
1.132 
1.327 

122 
101 

GeuremisSie 

(OUf/sec./dierplaats) 
5,5 
4.8 
4,7 
5,8 

Uit cabalist'! 2 en 3 blUIct dat de geuremissie in de zomerronde hoger was dan in de winterronde. In de 
droogvoerafdeling wordt dlt vooral veroorzaakt door het verschil in vent~atiedebiet. De gemiddelde 
g9urconcemratle was In deze afdellng na.melijk ongevear gelUk in de zomet'ronde en winterronde. Oit Is nlet het 
geval In de afdeling wallr de brijvoerrantsoenen werden versterkt. In deze ,Ifdelingen was de geurconcentratle in 
de zomerronde hoger dan in de winterronde. In de zomerronde was de gellrconcentratie in de afdellng met 
droogvoer als brijvoer het hoogst, terwtll1n de winter dit de ~fdeling met de laagste geurconcQTltratle was. In de 
z.ornefTonde was het ventilatiedebiet In de droogvoerafdeling beduldencf hager dan van andere afdelingen. maar 
ntet in de wlnterronde. Olt komt omdat In zomerronde 2 meetdagen waren waarln het ventilatiedebiet van de 
droogvoerafdellng becluldend hager lag dan de afdeling die tegelUk werd opgelegd. Tussen de gemlddelde 
geurconcentraties In de voerkeukans zat weinig verschll. Bovendien li9900 deze beduidend lagCf' dan de 
gcurconcentr.aties In de afdelingen. 
In tabel 4 staan de gemiddelde geuremissie. rninimum. maximum en de variatiecoefficient tijdens de 
mee[periode. 

label 4 Het geometrisch gemiddelde en de minimum en maximum qeuremlssie in de vier afaelingen 
Afdefing 

DV 
BrU: DV 
Brij: Wei, TWZ. ASS 
Bril: Wei. TWZ. ASS. 6G 

Gemiddelde 
(OUf/sec.!di~rplaat5) 

9,2 
9,4 
8.2 
9.4 

Minimum 
(OUf!sec./di~rplaats) 

3,8 
, .3 
3,0 
4.6 

Ma)timum 
(OUE/sec ./dierplaats) 

22.7 
33,6 
17,3 
28.3 

Variatiecoeffident 
(%) 
21 
28 
23 
21 

Uit tabel 4 bJ!jkt det de gevremissic \.lit de afdelingen met briJvoer met vochrrUke diervoed~s niet hager is dan uit de 
afdeUngen waar alleen droogvoer werd versteri<t. De afdeling met br!)voor met wei. tarwezetmeel en 
aardappelstoomschillen had gemidde!d de iaagste geuremlSsfe en de max/mum geuremissie was hicr ook hat laagst 
De afdeling waar!n de dieren droogvoer jn de VOlTl1 van brilvoar kregen. had de Jaagste minimum geuremissie. maar 
ook de hoogste maximW1' geur~mlssie . De varlatleco1!fficient was vrij groot in aile afdelingen. 
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4 Discussie 

Wo hebben In de eerstc fase voar een oxperimentele optet gekozen om zoveel mogelUk invloedsfactoren uit te 
schakelen. zoals management on geur veroorzaakt door mest enz. Hierdoor kanden we een goede indicatie 
kl'jjgen van wat puur aall de vochtrHke dlervoeders Kan worden toegescnreven. Het factoriale design is gekozen 
om een ultspraak te doen over een behoorlijk aantal vochtrijke diervoeders. De statlstlsche analyse is beperkt tot 
een kwalitatieve analyso (ANOVA). waarbti de aanwezigheid (en niet de com:entratie) ven een product in verband 
werd gelegd met geurconcentratle. Voordeel V!!n deze aanpak ;s dar we n(-lt kunnen lien als een robuuste 
analysemethode (minder afhankcljJK van een of enkele invloedrtlke waamemingcn). In een situatie met meer 
waamemingen per proefbehandcling (combinatJe) levert een meer kwantitatieve analyse (volgens de 
analysemathode van mixture designs) meer detailinformatie op. 

8y aanvang van de IClborotoriumproef In de klimaatcel verwaC/lten we dat ,je opslag van de vocntrijke dieIVoeders 
mogelljk voor geuroverlaSt zou zorgen in het gellouw waar de kJim(33tce! zich bevand. Oft bleek echter njet het 
gevel. In de kllmaatcel was nauwelUks iets waar le nemen van de producten. Z!I waren opgeslagen in grotenCleels 
afgesloten vatcn, zodat aIleen de lucht van elk product werd aangezogen. Olt gebcurde dan ook bOllen in elk vat. 
De vertaling van de resultaten uit de laboratoriumproef naar praktUksltUatJes is daarom nlet zander meer mogelijk. 
omdat de lucht bovanuit de vaten is afgezogen en dus sterk geconcentreerd was. In de praktuK zal er eM 
vermenging optreden h1et luchr (vordunning) en met andere geurstoffen in de lucht. Het 900ft Wei aan dat 
bepaalde vochtrtlke dlervoeders ;n potentie een /"Iogere geuremissie kunnen hebbcn dan droogvoer. De 
verwachting is echter dar bU sen goe{\e opslagmethode en management de evenruele extra geuroverlast 
minimaalls. Door een experiment kan nagegaan worden wat het effect is van bepaalde opslagmethoden op de 
geuremjssie van producten. 

Ult de praktHkproef zagen we dat er geen effect was van de vochtrijke cflervoeoors op de geurconcentfatie en • 
amissle ult de vleesvarkenafdeAngen. Dlt in tegenstelIfng tot de resultaten ult de laboratoriumproef waarin wei een 
duldellik effect vl.ln biorgist en ufensap werd waargenomen op de geurconcentratie en geurbeleving ten opZlchte 
van droogvoer. Echter. In de leboretoriumproef zijn de vochtr~ke diervoeders niet gemengd tot een vOlledig 
rantsoen met kernlloar en water. Daardoor ken het dat in praktlJksituatles het effect van vochtrDke dlervoeders op 
de geurconcentratle teniet wordt gedaan door toel/oeging van kemvoer en water. Daarnaast voert men een 
vleesvarkenefdeling op PraktUkcentrum Sterl<sel binnen ongeveer 5 minuten en vreten de varkens de trog binnen 
ongeveer 10 mlnuten leeg. Het br!jvoer is dus maar cen korto t1jd in de afdeling aanwezig. Doordat het 
meetprotocol voor geuremi9sics uit stallen een meetperiode voorschrijft van 10 tot 12 uur 's ochtends vielen de 
metingen buiten dc voertijden. Als dit wei hat geval was geweest, is het nog maar Cle \/Taag of we een dLlideluk 
verschU tussen de benandefingen hadden gevonden. Mo! en Dgink (2002) concludeerden dGlt de geuremissies van 
bedrljven met vochtrilke diervoeders niet verschilde van de geuremissif! van varkensbedrtivcn met droogvoer. 
Hoewel in dat onderzoek een bedrUfseffect meespeelt, ondersteunt het de bevindingen in dlt onderzoek. 
Daamaast is het waarsch9nlUker dat andere factoron zoals mest aen vl~el bel!mgr1Jkere invloed hebben op de 
geuremiss;e dan het type rantsoen. Zo is vOlgens La at at (2004) mest de belangrtlkste bron van geur en hebben 
volgens Mol en Ogink (2002) naast stalsystemen tal van andere factoren een grate Invloed op de gelJremissie uit 
stallen. 

De vlaesva.rkenafdelingen waren in de praktiJkproef nlet geheelldentiek uitgelloerd en nlet allemaal tegeltik 
opgelegd. omdat dit nlet mogellJk was. De afdcllngen waar we brijvoer zonder vOChtrUke dlervoeders en brjjvoer 
met aardappelstoomschillen. talwezetmeel. kaaswel en blergist verstl'ekten. hadden een hager percentage dicJ1te 
vloer en zijn 3 weken eerder opgelegd dan de twee andere afdeHngen. Deze twee afdelingen hadden ook de 
hoogste gemiddelde en maximum geuremissic. Hoewel de verschllle tussen de vier afd~lingen niet grom zijn en 
we kunnen denken aan sen toevalseffecr. kan het ook veroorzaakt ZUIl door de oplegdara of door hel percentage 
dlchte vloer. De metingen zijn In dezelfde periode in de ronde uitgevoerd en daarbij ook tegelUk op 8 van de 10 
meetdagen. Hieruit bl~kt dat hel effect van de oplegdata in dit onderzoek margineal is. Uit onderzoek van Hopster 
en HUlsegge (2002) kwarn nasr voren dat In vergeltiklng met 40% die-hte vloer mear hOkbevuiUng optreedt bU 
hokken met 60% dlchte vloer. In dit onderzoek 2tin echter geen hokbevullingscores uitgevoerd, wallrdoor het niet 
bekend is of de hokbewillng verschildo russen de afdelingen en dus mogolijk voor een hogere geuremissie heatt 
gezorgd. 

In de afdelingen met brijvoerrantsoenen waren de geurconcentraties in de zomerronde hoger dan in de 
winterronda. Olt was niet zo in de afdeling waar droogvoer werd ver..;trekt. Een mogel~ke verklaring niervoor is 
dat er rnear hokbevulling was gedurende de zornerronde In de afdellngen met brijvoer. Haewel in d~ onderzoek 
geen hokbevuillngscores zijn uitgevoerd, blilkt uit onderzoek V'dn Hopster en Hursegge (2002) dat meer 
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hokbewiling optreedt in de zomerperiodc btl br[ivoerrantsoc:nen. De temperatuur kan oak een rol spelen. want 
deze was In de afdeliog met droogvoer lager dan de andere afdelingen. 

In de afdeling met het oroogvoerrantsoen was het ventilatiedebfet tijdens 2 meetdagen in de zomerronde 
beduidend hoger dan in de afdellng die tegelHk werd opgelegd. Onduidellik Is echter wat hier de oorzaak was. Dit 
ken mogeltik tot san hogere geuremissie in deze afdeling hebben geleld. Als op deze 2 meetdagen hat 
vemilatiedeb!et van de afdellng die tegelijk werd opgelegd wordr gebnnkt. dan daalt de geuremissle van de 
droogvoerafdeling naar 8,4 DUels per varkensplaats. Dlt is lets hoger dan In de afdellng die tegel!lk ward opgelegd. 
narnelUk de afdeling waar de dle1'en brilvO€(' met rnrwezetmeel, aardappelstoCmschillen en wei kregen. Echter. hierbli 
is verondcrsteld dat de geurconcentratie gelilk biUIt. wat mogelUk ruet terechr Is. omdar in aile andere afdelingen de 
g9UrconCerltratie In de zomerronc\e hoger was dan de wirn.eITonde. Een lager vantllatiedebiet op deze 2 meetdagen 
heeft dus welnlg effect op de uitkomsten van het onderzoek. 

Dc vier vleesv3(kenafdelingen waren uitgevoerd met hat IC·V systeem. Ogink en lens (2001) vonden een 
geuremissie van 9.6 OU£/(S.dp) en een variatiecoefficient van 25% btl een vleesvarkenstal met het IC·V systeem. 
wat goed overeenkoml met de waarde uit dit onderzoek. Daarentegen is door Mol en Ogir1k (2002) van viet 
vleesvarkenssrallen met hetlC·V systeem en droo9voer de geuremiSsle bepaald. waarbU aile waarden (13.4. 
19.2. 22.9 en 45.1 DU£/(s.op)) hoger waren dan de waarden uit dlt onderzoek. Volgens Mol en Oglnk (2002) 
hebben naast stalsysremen tal van andere factoren een grote Invloed op de geuremissje uit stallen. 

In de praKtijkproef kwamen de geuremissies van de vier vleesvarkenafdelingen met elkaar overeen. Van de 
uitgaande lucht is nitt de geurbeleving bepaald. Olt ken wei verschillend i~n. maar naar de geurbeleving is ampsr 
onderzoek gedaan en wordt btl de bepaling van de stankemissie van een veehoudcrUbedr!if ook niet gebruikt. 
Bovendien is net maar de vraag of dlt werkelyk verschillend tussen de afclelingen zou ziJn aangezien men de mast 
als belangrtlkste bron van geur zjet (Le. ~004) . 

Er is weinig bekend over de geuremissie !,lit voerkeukens van Vi3rkensrallen. Ult dit onderzoek komt naar voren 
dar de geurconcentratie tussen een droogvoer· en brijvoerkeuken welnlg verscnilde en dat daze concentratfe In 
de voerkeukens be<1uldend lager lag dan in de vleesvarkensafdelingen. Bovendien is het ventiJatiedeblet In een 
voerkeuken een stuk lager waardoor de geuremlssie verwaarloosbaar klein is ten opzichte van di~ ult de 
afdclingen. Voor hat berekenen van de geuremissie van een varkensbedrgf kunnen we de voerkeukens daarom 
buiten beschouwing laten. 
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5 Conclusies 

Uit de faboratoriumproef blflkt dat sr over het algemeen ge~n verschU blllkt te bestaan russen de geurconcentratie van 
droogvoer en aardappelstoomschfllen. rantJezctmeel en wei 10$ of in comb!natles. maar de geurbeleving blUkt wei 
te verSChinen. De comblnaties met biergist en/Of ulensap hadden wei een hogen~ gel,lrconcentrstie dan de 
combinaties van aardappeistoomschlllen. tarwezetmeel en wei, maar de geurbeleving verschilde over het 
algemeen niet tussen de combinaties van vochrrUke diervoeders. 

Uit de prak1:tlkproef blUltt d~t in alle bohandelingen de geurcmissie in de zOlnerpcriode hager was dan In de 
Winterperiode. maat dat Cf geen verschll was tussen behl:mdelingen. Bovetldlen verschilde de geurconcentratie 
tuSSCfl de droogvoer· en brHvoerkeuken niet van elkaar en was dez.e veellllger dan de geurconcentratie uil de 
vleesvarkenafdellngen. De resu\taten van deze proef laten zien dat er geen effect van het rantsoen Is op de 
geurcmissie uit vleesvar\<enstallen. 

Uit dit onder2oek blUkt dat bepaalde vocl'itrilke diervoeders weI een hogem geurconcentratie en .beleVing hebben 
dan droogvoer. maar dit he eft geen effect op de geuremissie uit stallen. Er zUn daarom geen redenen om (je 
geuremissie van varkensbedrU"en die brijlloer verstrekken anders te behal,delen dan varkensbedl'[iven die 
droogvoer aan het vee geven. 
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Bljlagen 

BUlagl: 1 Schema van de meetopstelling bij meting van combinatl~ MI en biergist op dagen 1 en 15 

Mixer 

-

vat 2: wei 

Mixer 

t--

V8t 5: biergist 

geurzak 

plastic container 

15 

0,5 L/min capllla.~ 
pomp 
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8UJage 2 Overzicht van de combinaties van welke vaten de JudI! gemcngd is opgev<lngen bij de 
labora'torlumproef op dagen 1 en 15 

T<lbeiA Cornbinaties van welke vate" de 'ucht gemengd Is oegevangen oE dagen 1 en 15 
BIoi< Geurzak nr. Vat ' ~ TWZ Vat 2: Wei Vat 3: ASS Vat 4: UI Vat 5; BG Vat 6: DV 

1 , 0 0 Q 0 0 0 
2 1 0 0 1 0 0 
3 0 , 1 0 0 0 
4 1 1 1 1 0 0 
5 1 1 0 Q , a 
6 1 0 1 a 1 0 
7 0 0 1 1 1 0 
8 0 1 a 1 1 a 
9 0 0 0 0 0 1 

2 1 1 0 0 a 0 a 
2 0 0 0 1 0 0 
3 1 1 1 0 0 0 
4 a , 1 1 a 0 
5 0 1 0 a , 0 
6 0 0 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 1 0 
8 1 1 0 1 1 0 
9 0 0 a 0 0 1 

3 1 0 0 0 0 0 
2 1 1 0 1 a 0 
3 0 0 1 0 0 0 
4 1 0 1 1 0 0 
5 , 0 0 0 1 0 
6 0 0 0 1 1 0 ., 1 1 1 0 1 0 
8 0 1 1 1 1 Q 

9 0 0 0 0 0 1 
4 1 0 Q 0 0 1 0 

2 , 0 0 1 1 0 
:3 a , , 0 , 0 
4 1 1 , 1 1 0 
5 1 , 0 0 0 0 
G 0 1 0 1 0 0 
7 1 0 , a 0 0 
8 0 0 1 , 0 0 
9 0 0 0 0 0 1 

Verklaringen: 
1 = product zit wei in de combinatie 
0= product zit niet in de c:ombinatie 

TWZ = Tarwezetmeel 
Wei", Wei 
ASS = Aardappelstoomschillen 
UI '" Uiensap 
BG '" Biergist 
DV '= Droogvoer 
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Bijlage 3 tioeveelhcid product in de brijrnengsels bij de laboratorillmproer op dag 8 

T"bel A Hoeveelheid product (kg vcrs product) die in de comblnaties z\ln gemengd 
Slok Emmer nr. TWZ Wei ASS UI eo DV , 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 3,39 0,00 0,00 1,61 0,00 0,00 
3 0,00 3,65 1,35 f),OO 0,00 0,00 
4 1,21 2,35 0,86 0,58 0,00 0,00 
5 1,34 2,61 0,00 0,00 1,05 0,00 
6 2,01 0,00 1,43 00,00 1,56 0,00 
7 0,00 0,00 1,81 1.21 1,9B 0,00 
8 0,00 3,04 0,00 0,74 1,22 0,00 
9 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 1,43 

2 1 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 
3 1,37 2,66 O,9a 0,00 0,00 0,00 
4 0,00 3,10 1,14 0,76 0,00 0,00 
5 0,00 3,57 0,00 0,00 1,43 0,00 
6 0,00 0,00 2,39 0,00 2,61 0,00 
7 1,68 0,00 1,20 0,80 1,31 0,00 
8 1,19 2,31 0,00 0,57 0,93 0,00 
9 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 1,43 

3 1 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0.00 
2 1,46 2,84 0,00 0,70 0,00 0,00 
3 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 
4 2,28 0,00 1,63 1,09 0,00 0,00 
5 2,81 0,00 0,00 0,00 2,19 0,00 
6 0,00 0,00 0,00 1,90 3,10 0,00 
7 1,13 2,19 0,81 0,00 O,8a 0,00 
e 0,00 2,48 0,91 0,61 1,00 0,00 
9 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 l A3 

4 1 0,00 0.00 0,00 0,00 5,00 0,00 
2 2.22 0,00 0,00 1,06 1,73 0,00 
3 0,00 2,83 1,04 0,00 1.13 0,00 
4 1,02 1,98 0,73 0,48 0.79 0,00 
5 1,70 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 0,00 4,01 0.00 0,99 0,00 0,00 
7 2,92 0,00 2,08 0,00 0,00 0,00 
a 0,00 0,00 3,00 2,00 0,00 0,00 
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.43 

Ver1Oaringen; 
TWZ = Tarwezetmeel droge stor = 25.0% en verY8r1gingspercentage 35,0% 
Wei = Wei droge stof '" 4,6% en vervangingspel:centage 12.5% 
ASS '" AardappelstoomSChilien droge stor = 16,0% en vervangingspercentage , 5.0% 
UI '" U;ensap droge stof = 10.5% eo vervangingspercentage 7.0% 
BG = Biergist drage stof .. 11 ,Or. en vervangingspercentage 12.0% 
DV = Droogvoer 
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B!jlage 4 Analyseresultaten van de producten in de laboratoriumpl'oef 

TabelA Anal~seresultaten (9/k9 vers ~roductl van tarweletmeel 
Kenmerk SIOk 1 Blclk 2 Blok3 Blok 4 
Droge stot 200 '1 86 247 219 
Ruweiwit 30 27 32 34 
Ruwas 5 6 5 5 
Ruwe celstof 6 5 6 5 
Vet 6 7 6 4 
Zctmeel 54 56 83 80 

labelB Ana!yseresulr8ten (glkg vers [:1roduct) van we; 
Kenmerk Blok 1 810k2 Blok 3 Blok 4 
Droge stof 55 54 52 53 
Ruw ciwit 13 9 9 9 
Ruwas 7 6 6 6 
Ruwa celstof <:1 1 <1 <1 
Vet 4 2 <1 2 
Zetmce! <1 1 <1 

TabelC Anal~seresultaten (g/k9 vers Broouct) van aardal1~elstoomschillen 
K~nmerk Blok 1 B;ol; 2 13lok3 Blok 4 
Droge staf 133 135 125 128 
Ruweiwit 18 19 18 18 
Ruwas 7 a 7 9 
Ruwe celstof 8 11 12 9 
Vet <1 1 <::1 <1 
letrneel 56 54 41 41 

TabelD Anal~seresultaten (g/kg vers Eroduct) van uiensaE 
Kenmerk Blok 1 E.IOK 2 Blok 3 Blok 4 
Droge stof 35 41 62 63 
Ruweiwit 7 7 10 10 
Ruwas 3 4 7 6 
Ruwe celstor 1 1 3 4 
Vet 3 <1 <1 1 
Zetmeel <1 1 1 2 

Tabel E Anal~seresun.aten van (g/kg vers ~roduct) biergist 
Kenmerk SIOk 1 Hlok 2 Blok 3 Blok 4 
Droge stof 145 79 124 137 
Ruweiwit 73 32 74 71 
Ruw as 9 3 6 6 
Ruwe celstof 9 4 4 7 
Vet 2 2 2 2 
Zctmeel 15 S 7 11 

TabelF Anal~5eresultaten (9/kg vers 2roductj van droogvoer (vleesv!lrkensvoer) 
Kenmerk Blok 1 Siok 2 Blok 3 Slok 4 
0,0ge stof 884 891 884 906 
Ruw eiwit 139 139 157 161 
Ruw as 54 53 56 57 
Ruwe celstof 53 S3 48 50 
Ruw vet 52 50 49 50 
Zetmeel 380 375 372 384 
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aijlage 5 Berek~nde c:hemische 51lT1ensteJ1ing vande ra"bioenen iIll de praktij\qJl'Mf 

label A Startrantsoenen (g/kg voer oE basis van a..§.% drogesrot) 
Rantsoen EW Ruweiwit Ruw vet Ruwe RUW8S Fosfor Verteerbaar 

cetstof fast'!.'" -DV 1.12 176 55 47 54 5.2 3,05 
Brij: DV 1,12 179 54 46 53 5,1 3.05 
Brij: TWZ. AS. Wei 1.09 176 24 36 53 3.9 3.11 
Brit lWZ. AS. WeI. BG 1.15 1B2 38 39 q3 4.3 3,39 

T!beIB Afmestrantsoenen (g/kg V00r o~ basis van 88% drogostoO _ 
Rantsoen EW Ruw elwit Ruw vet Ruwe Ruwas Fostor Vertell(baar 

ceistof fostor 
DV 1.12 153 60 62 49 4,2 1.95 
BrlJ: DV 1.12 149 65 64 52 4,2 1,95 
BrU: TWZ, AS. Wei 1.10 164 33 41;i 59 4.2 2,31 
Srli: TWZ. AS, Wei, SG 

~ 
1.16 179 28 39 56 4.5_ 2.52 
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Bijlage 6 List of tables and figures 

Tabl& 1: Average odour concentr3tioi1. ventilation rate and odour emission of t:Ile measured rooms and feed 
k.itchens 

Tabla 2: Geometric mean, minimum and maximui'h odour amission in the measuret;i rooms. 

Figure 1: Average odour concentrations of dry compound feed and most important combinatIons of liquid co
products on day 1 

FigUre 2; Average odour concentrations of d.ry compound feed and most important combinatiQns of liquid 
mixture of co·products on day 8 

Figure 3~ Average Odour concentrations of dry compound feed and mOst impOrtant comblnations of liquid co
products on day '5 

figure 4-: Average odour concentrations of dry compound feed and most Important combinatlons of liquid c(}
products on day 1, where the air Is characterised as light unpleasant 

Figure 5; Average odour concentratJons of dry compound feed and most important combinations of nquid 
mixture of co-produc:ts on day 8. where the air ls characterised as light unpleClsant 

Figure 6: Average odOUr" concentrations of dry compound feed and most important combinations of liqUid co
products on day 15, where the tlir Is chsractarlsed as light unpleasant 
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2 ACHTERGROND-INFORMATIE 

2.1 Locatiegegevens 

De onderzoekslocatie is gelegen buiten de bebouwde kom van de plaats Creil, 

onderaan de dijk van het IJsselmeer (zie bijlage 1 en 2). Het onderzoek is uitgevoerd 

in verband met de voorgenomen nieuwbouwplannen. Het te onderzoeken terrein 

he eft een grootte van circa 6400 m2 en is momenteel bebouwd met twee stallen. 

Het niet bebouwde terreindeel is in gebruik als weiland. Naast een van de stallen 

bevindt zich een bovengrondse olietank (circa 4000 liter); welke in een vloeistofdieh

te lekbak is geplaatst. 

Op basis v~n informatie van de opdrachtgever hebben zieh, voor zover bekend, op 

de onderhavige locatie geen bodembedreigende activiteiten voorgedaan. 

2.2 Hypothese 

In het kader van de NVN 5740 wordt op basis van het vooronderzoek een hypothe

se gesteld over het karakter van de onderzoekslocatie. 

Op basis van de hierboven beschreven informatie wordt de onderhavige onderzoeks

loeatie als "onverdacht" beschouwd. 

De hierboven aangegeven hypothese vormt het uitgangspunt van de gevolgde onder

zoeksstrategie tijdens dit verkennend bodemonderzoek. 

TERRON B.V. 0866.001.1 R 
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3 VELDWERK 

3.1 Uitvoering van het veJdwerk 

Conform de NVN 5740 dient op een onverdachte locatie het onderzoek te worden 

uitgevoerd volgens bijlage A. Hierbij staat het aantal uit te voeren boring en in relatie 

tot de oppervlakte van de onderzoekslocatie. Dit houdt in dat er op een locatie, die 

circa 6400 m 2 groot is, zestien boringen zullen worden uitgevoerd tot minimaal 0,5 

meter beneden maaiveld (m -mv), waarvan er vier worden doorgezet tot 2,0 m -mv 

en waarvan er een wordt afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van de bemonste

ring van het grondwater . 

3.2 Resultaten van het veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd conform de Aangepaste Voorlopige Praktijkrichtlijnen van 

het ministerie van VROM. 

Het veldwerk is uitgevoerd op 25 juli 1996. De peilbuis is, na enkele malen te zijn 

afgepompt, in verband met het spoedeisende karakter van het bodemonderzoek, 

direct bemonsterd . In bijlage 2 zijn de boorposities weergegeven. 

De bodem op deze locatie is opgebouwd uit bruin zand tot een diepte van circa 0,5 

m -mv. Daaronder is tot 1,0 m -my bruine klei aangetroffen. Van 1,0 tot 2,0 m-mv 

wordt wederom grijs zand met schelpresten aangetroffen. Het vrijgekomen boorma

teriaal is zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur en samenstelling en beschreven in 

boorprofielen (zie bijlage 3). 

Het freatische grondwater stond tijdens het veldwerk gemiddeld op 1,0 m -my. De 

grondwaterstand kan echter afhankelijk van seizoen, weersinvloeden en de positie 

op de locatie varieren. 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden is zintuiglijk (geur, kleur en samen

stelling) in geen van de boringen een afwijkend bodemkenmerk waargenomen. 

TERRON B.V. 0866.001.1 R 
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4 CHEMISCH-ANAL YTISCH ONDERZOEK 

4.1 Uitvoering van het chemisch-analytisch onderzoek 

Voor de beoordeling van de kwaliteit van de grond en het grondwater dienen 

conform de NVN 5740 grond- en grondwatermonsters chemisch-analytisch onder

zocht te worden. In totaal worden voor een onderzoekslocatie van deze grootte 

twee grond(meng)monsters van de toplaag (0,0 - 0,5 m -mv), een grond(meng)mon

ster van de onderlaag (0 ,5 - 2,0 m -mv) en een grondwatermonster chemisch

analytisch onderzocht. De analyses zijn uitgevoerd door het Sterlab gecertificeerde 

laboratorium ENVIROLAB te Moerdijk. 

Teneinde een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de milieuhygienische 

kwaliteit va~ de grond en het grondwater op het terrein, wordt het analyseprogram

ma zo breed mogelijk gehouden. Hiertoe worden standaard-analysepakketten 

gehanteerd, zoals die zijn voorgeschreven in de NVN 5740. 

In de onderstaande tabel zijn de analyseprogramma's voor de grond en het grondwa

ter weergegeven. 

Tabel 1: Verrichte analyses op de grond(meng)- en grondwatermonsters. 

GROND(MENG)MONSTERS 

101 (0,0 - 0,5) X X X X mengmonster 
103 (0,0 - 0,5) bovengrond 
105 (0,0 - 0,5) 
107 (0,0 - 0,5) 
113 (0,0 - 0,5) 

115 (0,0 - 0,5) X . X X X mengmonster 
114 (0,0 - 0,5) bovengrond 
111 (0,0 - 0,5) 

112 (0,5 - 1,0) X X X mengmonster 
108 (0,5 - 1,0) ondergrond 
102 (0,5 -1,0) 

GRONDWATERMONSTERS 

Pb 108(0,5 - 2,5) X grondwater 

TERRON B.V. 0866.001.1 R 
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Verklaring: 
METALEN 
PAK 
EOX 
VAK 
VHK 
FEN 
MO 

5 

As: arseen; Cd: cadmium; Cr: chroom; Cu: koper; Hg: kwik; Ni: nikkel; Pb: load; Zn: zink; 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen 110 van VROM); 
extraheerbare arganahalageenverbindingen; 
vluchtige aramatische kaalwaterstaffen; 
vluchtige gehalogeneerde kaolwaterstaffen; 
fenolindex; 
miner ale alie (gas-chromatagrafisch bepaald). 

Het lutum- en organisch stofgehalte is bepaald om de bodemafhankelijke streef- en 

interventiewaarden te kunnen bepalen. Van het grondwater zijn de zuurgraad (pH) en 

het geleidingsvermogen (Ee) bepaald. 

4.2 Toetsingscriteria 

Op 1 januari 1995 is de saneringsparagraaf binnen de Wet bodembescherming 

(Wbb) van kracht geworden. Op grond van artikei 36 van de nieuwe Wbb, kan bij 

algemene maatregel van bestuur (AMvB) worden bepaald in welke gevallen de 

functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant of dier heeft, ernstig zijn 

of dreigen te worden verminderd. 

In deze AMvB zijn toetsingseriteria opgenornen op basis waarvan kan worden 

vastgesteld of er sprake is van een bodemverontreiniging en waarmee de mate en 

ernst van een eventuele bodemverontreiniging kan worden ingeschat. 

Vooruitlopend op deze AMvB is, door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelij

ke Ordening en Milieubeheer (VROM), op 9 mei 1994 in de StaatscoLJrant de circu

laire "Streef- en Interventiewaarden voor de bodem" gepubliceerd. In deze circulaire 

zijn de streef- en interventiewaarden opgenornen. 

Om de kwaliteit van de bodem te kunnen bepalen en daarmee samenhangend 

eventueel te nemen rnaatregelen, dienen gemeten gehalten in grond en grondwater 

aan deze waarden te worden getoetst. De streef- en interventiewaarde kunnen als 

voigt worden omschreven. 

TERRON B.V. 0866.001.1 R 
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Streefwaarde (5) 

Interventiewaarde (I) 

6 

de 5treefwaarde geeft het uiteindelijk te bereiken 

kwaliteitsniveau voor de bodem aan. De streefwaarde 

is gelijk aan de voormalige referentiewaarde (A-waar

de) en is in de grond afhankelijk van het lutum- en 

organisch stofgehalte. 

deze waarde geeft het niveau aan waarboven (moge

lijk) sprake is van een geval van ernstige bodemver

ontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op 

uitgebreide RIVM-studies, naar de humaan- en eco

toxicologische effecten van bodemverontreinigende 

stoffen. De interventiewaarde vervangt de vroegere 

C-waarde en is in tegenstelling tot de C-waarde, in 

de grond wei afhankelijk van het lutum- en organisch 

stofgehalte. 

Met het van kracht worden van de streef- en interventiewaarde, is de voormalige 8-

waarde komen te vervallen. Om vast te kunnen stell en of een nader bodemonder

zoek noodzakelijk is, wordt het volgende criterium gehanteerd: 1/2 * (Streefwaarde 

+ Interventiewaarde) = (S + 1)/2. Indien dit criterium wordt overschreden, dient een 

nader bodemonderzoek te worden uitgevoerd . 

In hoofdstuk 4.3 zijn de analyseresultaten getoet5t aan genoemde richtlijnen. 

TERRON B.V. 0866 .001 .1 R 
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4.3 Interpretatie analyseresultaten 

De volgende tabel geeft een overzicht van de interpretatie van de analyseresultaten 

van de grond(meng}monsters en de grondwatermonsters. Indien er verontreinigingen 

zijn aangetoond groter dan de streefwaarde, zijn tevens de gehalten vermeld. 

De volgende aanduidingen zijn bij de interpretatie gebruikt: 

+ 
++ 
+++ 
blanco 

: kleiner of gelijk aan de streefwaarde of detektiegrens 
: groter dan de streefwaarde, kleiner dan (S + 1)/2 
: groter dan (S + 1)/2, kleiner dan de interventiewaarde 
: groter dan de interventiewaarde 
: niet bepaald 

Tabel 2: Interpretatle van de analyseresllitaten van de grond(meng}monsters (mg/kg d.s.) en grondwatermonsters (I'g/ll. 

GROND(MENG)MONSTERS 

101 (0,0 - 0,5) 
103 (0,0 - 0,5) 
105 (0,0 - 0,5) 
107 (0,0 - 0.5) 
113 (0,0 - 0,5) 

115(0,0 - 0,5) 
114(0,0 - 0,5) 
111 (0,0-0,5) 

112 (0,5 - 1,0) 
108 (0,5 - 1,0) 
102 (1,0 - 1,5) 

G RONDWA TERMONSTERS 

Pb 108 (0,5.2.51 

VEAKLARING: zie tabel 1, hoofdstuk 4 .1. 

+ 
10431 

Het lutumgehalte van de grand is 21 %. Het organiseh stofgehalte bedraagt 7.6 %. 

I De pH van het grondwater is 7,8. Het Ee bedraagt 1100 .uS/em. 

I 
I TERRON B.V. 0866.001.1 R 
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Uit de analyseresultaten van de grondmengmonsters kan het volgende worden 

afgeleid: 

* Geen van de in de grand onderzochte parameters is in verhoogde mate 

aangetroffen. 

Uit de analyseresultaten van het grondwatermonster kan het volgende worden 

afgeleid: 

* 

* 

De concentratie aan tolueen is licht verhoogd ten opzichte van de streefwaar

de. De waarde voor nader onderzoek wordt niet benaderd; 

De overige in het grondwater onderzochte parameters zijn niet in verhoogde 

mate aangetroffen. 

TERRON B.V. 0866.001.1R 



IIJ 

• 
• 
• 
• 
II 

• • 

9 

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In opdraeht van de heer A. Straathof is door milieukundig ingenieurs- en adviesburo 

TERRON B. V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de loeatie Zuidermeer

pad 4 te Creil. Het onderzoek is uitgevoerd in verband met voorgenomen nieuw

bouwplannen. 

Op grond van de beschikbare gegevens (historische gegevens, zintuiglijke waar

nemingen gedaan tijdens het veldwerk en de analyseresultaten) kan het volgende 

worden geeoncludeerd: 

In het grondwater is de concentratie aan tolueen Iicht verhoogd . 

Voar het overige zijn ef in grond en grondwater geen overschrijdingen van de 

streefwaarden geconstateerd. 

Op grond van de zintuiglijke waarnemingen gedaan tijdens de uitvoering van dit 

onderzoek en de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters kan de 

hypothese "onverdachte loeatie" worden geaecepteerd. 

Het aangetroffen licht verhoogde tolueen-gehalte in het grondwater is dermate 

gering dat nadere maatregelen of nader onderzoek ten aanzien hiervan niet noodza

kelijk worden geacht. 

TERRON B.V. 0866 .001.1 R 
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LOCATIEKAART 
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Monsteromschrijving 
1 grondwater 
2 grond 
3 grond 
4 grond 

Analyseresultaten 

Rapportnummer : R9607459 
Prajekt/lokatie: 0866.001.1 
Aangeleverd 26-07-1996 10.00 u 

Pb 108 
M.M. van 101+103+105+107+113 (0-0.5) 
M.M. van 115+114+111 (0-0.5) 
M.M. van 112+108+102 (0.5-1.0) 

1. 2. 3. 4. 

Monsterkode EnviroLab 9607459-01 9607459-02 9607459-03 9607459-04 

droge stof gehalte 
organ stof gehalte 
fraktie <= 2 urn 
calciumcarbonaat 

arseen (iep) 
cadmium (iep) 
chroom (iep) 
koper (iC),) 
load (icp 
nikkel (icp) 
zink (icp) 

kwik (koude damp) 

arseen (icp-u) 
cadmium (iep-u) 
chroom (icp-u) 
koper (iep-u) 
lood (icp-u) 
nikkel (icp-u) 
zink (icp-u) 

kwik (koude damp) 

minerale olie GC 
minerale olie GC 

eox 
eox 

vluchtige aromaten 
benzeen 
tolueen 
ethylbenzeen 
m- en p- xyleen 
ortho-xyleen 
tot.vl.arom. GCMS 

procent %-
procent %-
procent %-
procent % 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 

ug/l <10 
ug/l <0.4 
ug/l <1 
ug/l 
ug/l 

<10 
<10 

ug/l 
ug/l 

<10 
<20 

ug/l <0.2 

mg/kg ds 
ug/l <50 

mg/kg ds 
ug/l <2 

met GCMS 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 

- grondwater 
<0.2 

0.43 
<0.2 
<0.2 
<0.2 
<1 
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adres: Orionwe!/3 47B2 SC Moerdijk' havenllr. 1V1410 
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83.5 

<15 
<0.4 
12 
7.8 

<15 
7.8 

43 

0.07 

24 

<0.2 

76 . 2 
7.6 

21 
7.0 

<15 
<0.4 
23 
15 
23 
15 
71 

0.17 

33 

<0.2 

78.0 

<15 
<0.4 
11 
<5 

<15 
8.0 

23 

<0.04 

<10 

<0.2 
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Projekt/lokatie ; 0866.001.1 
Aangeleverd 26-07-1996 10.00 u 

Pb 1 08 
Monsteromschrijving 

1 grondwater 
2 grond 
3 grond 

M.M. van 101+103+105+107+113 (0-0.5) 
M.M. van 115+114+111 (0 - 0 . 5) 

4 grond M.M. van 112+108+102 (0.5-1.0) 

Analyseresultaten 
1. 2. 3 . 4. 

Monsterkode EnviroLab 9607459-01 96 07459-02 9607459-03 9607459-04 

vluchtige gehalog. 
dichloormethaan 
1,1-dichloorethaan 
trichl oormethaan 
1,l,l-tricl.ethaan 
1,2-dichloorethaan 
tetrachloormethaan 
trichlooretheen 
1,l,2-tricl.ethaan 
tetrachlooretheen 
tot.vl.gehal. GCMS 
naftaleen (GCMS) 

met GCMS 
ug / l 
ug / l 
ug/ l 
ug / l 
ug / l 
ug/l 
ug / l 
ug / l 
ug/l 
ug/l 
ug/l 

- grondwater 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 

PAK's - grond 
naftaleen (HPLC) 
acenaftyleen 
acenafteen 
fl uoreen 
fenanthreen 
anthraceen 
fluor a ntheen 
pyreen 
ben z o (a)anthraceen 
chryseen 
benzo(b)fluorantheen 
benzo(k)fluorantheen 
benzo(a)pyreen 
dibe nz (ah) anthrac. 
benzo(ghi)peryleen 
ind (123-cd)pyreen 
tot. 6 pak's Borneff 
tot. 7 p ak's BACA 
tot . 10 pak's VROM 
tot. 16 pak ' s EPA 

fenolindex 

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 

ug / l 
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ad res: Or io nweg 3 4782 SC Moerdijk . hav~ lInr. M41 0 

<10 
<0.5 

<5 
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<0.05 
<0 . 5 
<0 . 05 
<0. 05 

0 .03 
<0 .02 

0 . 08 
0 . 05 
0. 03 
0 . 04 
0.1 0 
0.03 
0.04 

<0 . 02 
0. 05 
0 . 06 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 4 

<0 . 9 
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<0 .05 
<0 . 5 
<0 . 05 
<0.05 

0. 02 
<0 . 02 

0 .0 6 
0. 05 
0 .0 3 
0. 03 
0.06 

<0.0 2 
0.03 

<0.02 
0. 04 
0.06 
0.3 
0.3 
0 . 3 

<0.9 
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Voor analysemethoden, bepalingsgrenzen, nauwkeurigheden en STERLAB-informatie 
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TOETSINGSTABEL GRONDvVATER 

I 
r3ramerer I Slreefw.~rC1·. ,SI I IS - 11/2 I lnrerlenr/ewa.arae {IJ il 

I fenolindex I 0.2 1 1000.1 I 2000 I 
arseen 10 35 60 I 

I 
cadmium O . ~ 3.2 a 
chroom 1 15 ,5 30 
I(oper 15 45 75 
kwik 0.05 0 ,1 8 0.3 
lood 15 45 75 

I 
nikkel 15 45 75 
zink 65 <132 .: 300 

Polycyclisch~ aromatiscne I 
I<oolwaterstoffen 

I naftaieen 0.1000 35,050 70 
antraceen 0,0200 2,510 ~ 

fenantreen 0,0200 2.,510 ~ 

fluorantheen 0,0050 0,500 1 

I 
benzo(a)antraceen 0,0020 0,250 0,5 
chry~een 0,0020 0,025 0 ,05 
benzo!a)pyreen 0,0010 0,025 0,05 
benzo ghi)peyleen 0,0002 0,025 0,05 
benzo(klflourantheen 0.0010 0,025 0,05 

I 
indenoi 1 ,2 ,3-cdlpvree n 0,0004 0,025 0.05 

Vluchtiga gahalogeneerde 
I(oolwatarstoffen 
dichloormethaan am 500 1000 

I 1 ,l-dichloorethaan 0.D1 200 400 
trichloormethaan 0,01 2.00 400 
trichlooretheen (tTi) 0,01 250 500 
tetrachloorethe-en (perl 0,01 25 50 

I EOX I 1 - -
Minerale olie 50 I 325 600 

I 
Vluchtige aromatische kaol-
waterstoffen 
benzeen 0.2 15,1 30 
talueen 0.2 500,1 1000 
ethylbenzeen 0.2 75,1 150 
xylenen 0,2 35,1 70 
Ilattaleen 0,1 35,05 70 

Toetsingscriteria uit de l.eidraad Bodembaschanning atlevering 10, iuni 1995 van hat ministorie van VROM 

I 
I 
I 

f · 
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1 Inleiding 
In opdracht van de heer A. Straathofvan Fok- en VleesvarkensbedrijfKnorpolder BY is door 
Geurts Technisch Adviseurs BV een onderzoek uitgevoerd naar de geluidsemissie van een 
varkenshouderij, gelegen aan de Zuidermeerpad 4 te Creil, Sectie E, nummers 1409 in de gemeente 
Noord-Oost-polder. 

Het onderzoek houdt verband met het aanvragen van een oprichtingsvergunning Wet Milieubeheer. 

In het onderzoek zijn geluidsbronnen geYnventariseerd en is op basis dam"Van met een 
overdrachtsmodel de geluidsbelasting berekend op de diverse ontvangerpunten gelegen op de gevel 
van in de directe omgeving Iiggende woningen en op een ontvangerpunt gelegen bij natuurgebied 
"de Rotterdamse Hoek". 

De berekende geluidsbelasting op de ontvangerpunten wordt getoetst aan de te stellen 
grenswaarden conform de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening (gebiedstypering). 

Het onderzoek is uitgevoerd vol gens de "Hand lei ding Meten en Rekenen Industrielawaai" 1999 
(module C, methode II.8) en met het rekenprogramma industrielawaai Geonoise versie V4.03. 
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2 Bedrijfsomschrijving 

2.1 Aigemeen 

De heer A. Straathofvraagt voor een locatie gelegen aan de Zuidermeerpad 4 een 
oprichtingsvergunning aan voor het oprichten van een fok- en vleesvarkensbedrijfmet 6144 
gespeende biggen, 363 kraamzeugen, 113 guste zeugen, 1238 dragende zeugen, 7980 vleesvarkens 
en 3 beren. De activiteiten van de varkenshouderij zijn grofweg het opfokken, verzorgen en 
afmesten van varkens. Tevens worden in het bedrijf diervoeders bereid, waartoe een 
maallmenginstallatie voor "droge" producten en een brijvoerinstallatie voor "natte" producten in 
bedrijfzijn. Op de huidige locatie is in het verleden vergunning voor een melkrundveebedrijfmet 
schapen verkregen. 

De akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten in bedrijf zijn ventilatoren, laad- en losactiviteiten, 
productie veevoer (voerkeuken) en transp0l1bewegingen. De transportbewegingen hebben 
betrekking op vrachtwagenbewegingen ten behoeve van het laden/lossen van varkens, het 
aanvoeren van veevoedergrondstoffen, brandstof en diverse overige productenlgoederen en het 
afvoeren van mest, kadavers en bedrijfsafval. Bestelautobewegingen vinden plaats in verband met 
afleveren van divers klein materiaal en personenautobewegingen ten behoeve van person eel en 
bezoekersverkeer. Transportbewegingen vinden van maandag tot en met zaterdag nonnaliter plaats 
in de dagperiode, met uitzondering van personenautobewegingen (personeel) en eventueel een 
bestelauto (dierenarts). 
De voerinstallatie is dagelijks van 07.00 tot 19.00 uur in bedrijf. Gedurende deze periode worden 
de droge en vochtige componenten gemengd en gedoseerd en zijn de aanwezige motoren van de 
vijzels, mengers, voerpompen, en dergelijke in de voerkeuken afwisselend in bedrijf. 

De ventilatoren zijn nagenoeg continu in bedrijf en worden automatisch geregeld. Afhankelijk van 
de binnentemperatuur in de stallen (en van de diercategorie) worden de ventilatoren meer ofminder 
be last. Ten gunste van de bestrijding van geur (en geluid) naar de omgeving zijn op de ventilatoren 
luchtwassers geplaatst achter de ventilatoren. De luchtwassers hebben tevens een dempende 
werking op het ventilatorgeluid in het ventilatiesysteem. 
De plattegrondtekening en de situatietekening van het agrarische bedrijf is in bij lage I 
weergegeven. 

2.2 Uitgangspunten 

In het onderhavige rapport zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
• Plattegrondtekening van Fok- en VleesvarkensbedrijfKnorpolder BV afkomstig van Hendrix 

UTD te Boxmeer. 
Literatuurgegevens bronvennogens van diverse activiteiten conform onderzoek naar de 
geluidsemissie van enkele agrarische bedrijven en bedrijvigheden uitgevoerd door de 
Inspectie Milieuhygiene van Limburg (maart 1996). 
Aanvraag revisievergunning Wet Milieubeheer ten behoeve van Knorpolder BV te Creil. 
Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening. 
Toetsing van het equivalente geluidsniveau L Ar,LT en het maximale geluidsniveau LA,max vindt 
plaats op de gevel van woningen gelegen in de directe omgeving van de inrichting. 

• Het bronvennogen van de transp0l1bewegingen is bekend uit literatuurgegevens, te weten 
vrachtwagens 105 dB (A), heftruck elektrisch 91,6 dB(A), bestelauto's 97 dB(A) en 
personenauto's 90 dB(A). Het aantal transportbewegingen, de rijroutes en bedrijfstijden van 
overige activiteiten zijn bekend uit informatie van de heer Straathof en/of agrarisch adviseur 
Hendrix UTD. 
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• Van de op het dak van de staIlen (nieuw) te instaIleren ventilatoren zijn aan de hand van 
literatuur- en ervaringsgegevens in soortgelijke situaties de bronvenTIogens bepaald. 
In het onderzoek is uitgegaan van de maximale belasting van de ventilatoren in de 
dagperiode. In de avond- en nachtperiode is uitgegaan van een lagere capaciteit (- 3dB 
respectievelijk -6dB bronvennogen) in verband met de automatische regeling van de 
ventilatie (toerentalverlaging). De bedrijfsduur van de op het dak van de staIlen aanwezige 
ventilatoren is continuo Aangezien een vennindering van het bronvennogen met 3 dB(A) 
overeenkomt met halvering van de bedrijfsduur (50% avondperiode en 25 % nachtperiode» 
is gemakshalve voor deze invoering in het rekenmodel gekozen. 
Bij varkensbedrijfKnorpolder BV worden luchtwassers toegepast. De luchtwassers worden 
achter de ventilatoren geplaatst, waardoor demping van het ventilatorgeluid wordt 
gerealiseerd. Uit geluidsmetingen, d.d. 8 oktober 2003 uitgevoerd door Geurts Technisch 
Adviseurs BV, bij een soortgelijk bedrijfmet luchtwassers is een dempingwaarde, te weten 7 
dB(A), bepaald. Oeze geluidsreductie is vervolgens op het bronvennogen van de ventilatoren 
toegepast, zie invoergegevens geluidsbronnen. 
Overige ventilatoren (zonder luchtwassers) zijn gemonteerd aan de onderzijde van de 
luchtkokers waardoor het ventilatorgeluid voor 50% binnen in de stal/afdeling blijft en voor 
50% naar buiten gaat, derhalve is een reductie van 3 dB op het bronvennogen van deze 
ventilatoren toegepast. 

• De geluidsproductie van de overige relevante geluidsbronnen is bepaald aan de hand van 
literatuur- en ervaringsgegevens, te weten bronvennogen laden varkens 103 dB (A), lossen 
bulkwagens veevoer producten 107 dB(A), lossen propaangas 100 dB(A) en leegzuigen 
mestkelder met een verdringerpomp 104 dB(A). 
Het piekgeluidsniveau bij het veri aden van varkens is volgens onderzoek van Inspectie 
Milieuhygiene Limburg vastgesteld op 115,9 dB(A). Voor transportbewegingen van zwaar 
materieel is uitgegaan van een piekgeluidsniveau van 110 dB(A) en voor lichte en 
middelzware voertuigen 100 dB(A), veroorzaakt door het optrekken, ontluchten van de 
rem men en dichtslaan van portieren. 

• In de stall en is een automatisch voedersysteem aanwezig waarmee enkele malen per dag 
aanbod van voer en continu aanbod van water voor de dieren plaats vindt. Het voer wordt in 
silo's opgeslagen en in de voerkeuken be-/verwerkt (mengen, verkleinen middels 
hamennolen, transporteren, verpompen en dergelijke) tot brijvoer. Het geluidsniveau in de 
voerkeuken is bepaald op 80 dB(A). Aile geluidsbronnen in deze ruimten zitten in dit 
gemiddeld geluidsniveau verdisconteerd. De geluidsuitstraling naar de omgeving door de 
geveldelen is berekend en in het rekenmodel ingevoerd. 

• De geluidsuitstraling naar de omgeving van de varkensstallen is te verwaariozen ten opzichte 
van de genoemde geluidsbronnen. Ais gevolg van de (thennisch) geisoleerde sta1constructie 
en het relatief lage geluidsniveau in de stallen is van de staIlen geen "bijdrage"te verwachten 
in de te berekenen geluidsuitstraling. Oit geldt eveneens voor de niet in de berekeningen 
meegenomen (niet relevante) bronnen, zoals buiten gesitueerde voervijzels en binnen 
gesitueerde circulatieventilatoren. 

• Oe wasplaats is "normaliter" niet in bedrijf, aangezien aIleen biggen en varkens worden 
afgevoerd en niet worden aangevoerd. Aanvoer van varkens van buitenaf is alleen van 
toepassing in calamiteitensituaties, bijvoorbeeld wanneer het "fokken in eigen beheer" 
achterblijft ten opzichte van de mestcapaciteit. Vol gens de geldende regels hoeven de 
vrachtwagens bij het afvoeren niet gereinigd te worden. Incidenteel zal de wasplaats gebruikt 
worden om een laadklep van een vrachtwagen te reinigen, met behulp van het eigen 
waterieidingnet, relevante geluid komt hier niet bij vrij. 
In verband met de van belang zijnde continue energiebehoefte staat een 
noodstroomaggregaat stand-by. Oeze wordt aIleen bij calamiteiten ingeschakeld en is 
derhalve niet in de berekeningen meegenomen. 
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• Indirecte hinder als gevolg van aan- en afrijdend verkeer is berekend op de voorgevel van de 
woning aan de Noordermeerweg 1 conform het meet- en rekenvoorschrift 
wegverkeerslawaai 2002. Hierbij is uitgegaan dat de ontsluiting van het bedrijf in zijn geheel 
langs deze woning plaatsvindt. 

• De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd voor de dag-, avond- en nachtperiode. 
In de overdrachtsberekeningen is uitgegaan van gesloten ramen en deuren en is voor wat 
betreft de bedrijfsvoering uitgegaan van in goede staat verkerende installaties en 
transportmiddeien zonder achterstallig onderhoud. 
De ontvangerhoogte van de ontvangerpunten gelegen op de gevel van in de directe omgeving 
liggende woningen is 1,5 meter boven maaiveld in de dagperiode en 5 meter boven maaiveld 
in de avond- en nachtperiode. Het ontvangerpunt nabij natuurgebied "de Rotterdamse Hoek" 
heeft een hoogte van 1,5 meter boven maaiveld. 
In het rekenmodel zijn voor de terreinverharding en wegen harde bodemgebieden 
(bodemfactor 0) ingevoerd. Voor de overige gebieden is gelet op de aard van de omgeving 
uitgegaan van een bodemfactor van B f = 0,8 (overwegend zacht). 

2.3 Incidentele bedrijfsactiviteiten 

Incidenteel vinden op het bedrijf activiteiten plaats, waarbij het berekende gemiddelde en/of 
maximale geluidsniveau wordt overschreden. Het betreft: 
• Maximaal 10 maal per jaar vinden vrachtwagenbewegingen ten behoeve van het laden/lossen 

van varkens in de avond/nachtperiode plaats ten gevolge van noodsituaties of calamiteiten 
bij slachterij en/of transporteur. 

Gelet op de frequentie waannee deze activiteiten plaatsvinden, minder dan twaalf maal per jaar, 
kunnen deze bij handhaving apart worden beoordeeld. Als regel voor het bepalen van het 
equivalente geluidsniveau geldt namelijk dat een situatie die minder dan twaalf maal per jaar 
voorkomt als niet representatief beschouwd wordt voor het akoestisch 
onderzoek(representatieve/nonnale bedrijfssituatie). 

In het hoofdstuk resultaten is voor deze uitzonderingssituaties een afzonderlijke berekening 
uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in het geluidsniveau op de ontvangerpunten . 
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3 Gel u idsvoorsch riften 

In de vigerende milieuvergunning (rundveebedrijf met schapen) zijn geen geluidsvoorschriften 
voor de inrichting voorgeschreven. Voor de oprichting van het fok- en vleesvarkensbedrijfwordt 
een oprichtingsvergunning aangevraagd. 

De te stellen geluidsgrenswaarden zijn bepaald aan de hand van de aard van de omgeving 
(gebiedstypering) conform de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening. 
De omgeving van de inrichting is te typeren als een landelijk gebied met verspreid liggende 
bedrijfswoningen en agrarische activiteiten. 

Gelet op de gebiedstypering 'stille landelijk gebieden' worden de grenswaarden voor het 
gemiddelde geluidsniveau L Ar,LT gesteld op respectievelijk 40,35 en 30 dB(A) voor de dag-, avond
en nachtperiode. 

Voor het maximale geluidsniveau wordt uitgegaan van het L Ar,LT + 10 dB met als maximum te 
vergunnen geluidsniveau, te weten LA,max = 70 dB(A) etmaalwaarde. 

De berekeningen worden in dit onderzoek uitgevoerd volgens de nieuwe Handleiding 1999. 
De geluidsbelasting is voor een representatieve bedrijfssituatie berekend op ontvangerpunten 
gepositioneerd op de gevel van in de directe omgeving liggende woningen en nabij het 
natuurgebied en vervolgens getoetst aan de te stellen grenswaarden. 
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4 Rekenmodel 
Teneinde de geluidsbelasting op de ontvangerpunten gelegen op de gevel van in de directe 
omgeving liggende woningen te bepalen en te controleren of aan de te stellen grenswaarden kan 
worden voldaan en welke geluidsreducerende maatregelen eventueel noodzakelijk zijn, zijn 
overdrachtsberekeningen volgens de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999" 
uitgevoerd. Hiertoe zijn in een rekenmodel de bron-, object- en ontvangerpunten in coordinaten 
ingevoerd, voor de situatie waarvoor vergunning wordt aangevraagd. 
Met behulp van het rekenmodel, aangevuld met specifieke bedrijfsvoeringgegevens, is op de 
ontvangerpunten het te verwachten equivalente geluidsniveau LAr,LT en het maximale geluidsniveau 
LA,max bepaald. De berekeningen zijn uitgevoerd voor de dag-, avond- en nachtperiode. De 
ontvangerhoogte voor de ontvangerpunten liggen 1,5 meter boven maaiveld voor de dagperiode en 
5 meter boven maaiveld voor de avond- en nachtperiode. 

4.1 Overdrachtsberekeningen 

In een computermodel is vervolgens op diverse relevante ontvangerpunten het 
geluidsimmissieniveau Li berekend, als voIgt: 

Li = LWR - Dgeo - Dlucht - Drefl - Dschenn - Dbodem - Dveg - Dterrein - Dhllis 

Vervolgens kan het langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau LAeqi,LT worden bepaald met de fOlmule: 

waann: 
Cb = de bedrijfsduurcorrectieterm 
Cm = de meteocorrectieterm 

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau per bedrijfstoestand (k0l1weg deelbeoordelingsniveau) 
LAri,LT wordt voor elke afzonderlijke beoordelingsperiode als voIgt bepaaId: 

LAri,LT = LAeqi,LT + Kx 

Kx = toes lag voor tonaal of impuls geluid 

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT wordt voor de verschillende 
beoordelingsperioden, te weten dag-, avond- en nachtperiode, vastgesteld uit de energetische 
sommatie van de deelbeoordelingsniveaus (LAri,LT)' 

De etmaalwaarde komt overeen met de hoogste van de volgende waarden: 
Ldag, Lavond + 5 dB en Lnacht + 10 dB. 

Maximaal geluidsniveau 

Maximaal geluidsniveau LA,max = Li,max - Cm 
Li,max = gemeten maximaal geluidsniveau . 
Cm = de meteocorrectieterm. 
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4.2 Geluidsbronnen 

Aan de hand van ervaringsgegevens in soortgelijke situaties is uitgegaan van een gemiddeld 
binnengeluidsniveau in de brijvoerkeuken (opstelling van een hamermolen en diverse mengers en 
pompen) van LAr,LT 80 dB(A). De geluidsuitstraling van de geveldelen is berekend conform 
methode 11.7 (uitstraling gebouwen) van de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 
1999". Hiertoe is van de gevel de geluidsuitstraling bepaald afhankelijk van het 
binnengeluidsniveau en de opbouw van de gevel volgens de formule (zie bijlage II): 

met: 
LWi = geluidsvermogen van wanddeel i; 
Lpi = het geluidsdrukniveau op 1 11. 2 meter aan de binnenzijde voor het wanddeel i; 
Si = het oppervlak van wanddeel i in m2

; 

Ri = luchtgeluidsisolatie van wanddeel i; 
Cd = correctieterm voor de diffusiteit van het veld in de ruimte. 

Op basis van ervarings- en literatuurgegevens en de berekeningen geveluitstraling brijvoerkeuken 
zijn de volgende geluidsbronnen bepaald als voIgt: 

Bronnummer Omschrijving Bronvermogen LW(A) 

01-38 Ventilatoren 87,5 dB(A) 
39- 53 Ventilatoren (luchtwasser) 84,9 dB(A) 'I 
55 -72 Ventilatoren 79,9 dB(A) 

73 Brijvoerkeuken voorgevel 73,4 dB(A) 
74 Brijvoerkeuken zijgevel 67,2 dB(A) 

77-84 Personenauto 90,0 dB(A) 
85 -92 Bestelauto 97,0 dB(A) 

93 - 100 V rachtwagen 105,0 dB (A) 
101 Laden biggen/varkens 103,0 dB(A) 
102 Lossen bulkwagen veevoer 103,2 dB(A)'z 
103 Lossen propaangas 100,3 dB (A) 
104 Leegzuigen mestkelder (verdringerpomp) 104,0 dB(A) 

105 en 112 V rachtwagen stationair 97,0 dB(A) 
106 Heftruck elektrisch 91,6 dB(A) 

107 - 108 Piekgeluid transport zwaar materieel 110,0 dB(A) 
109 - 110 Piekgeluid transport licht materieel 100,0 dB(A) 

111 Piekgeluid laden/lossen varkens 115,9 dB(A) 
Op bronvennogen ventJiatoren IS een dempmg van 7 dB(A) toegepast ten gevolge van de nageschakelde luchtwassers 

(bepaald uit meetresultaten in soortgelijke situatie). 
In de avond- en nachtperiode is voor de ventilatoren met een reductie van 3 dB(A) respectievelijk 6 dB(A) gerekend t.g.v. 
toerental verlaging (invoering in rekenmodel middels 50% en 25% bedrijfstijd). 
'Z Bronvermogen is bepaald uit een geluidsmeting tijdens het lossen van een bulkwagen met droog veevoer. 

Tabell Bronvermogens 
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4.3 8edrijfsduur 

Verkeersbewegingen 
De transportbewegingen die plaatsvinden bij VarkensbedrijfKnorpolder BV hebben betrekking op 
vrachtwagen-, bestelauto- en personenautobewegingen. De hiertoe op eigen terre in af te leggen 
routes zijn opgedeeld in 'puntbronnen' gelijkmatig verdeeld over de rijroute. De 
transportbewegingen vinden hoofdzakelijk in de dagperiode plaats. De vrachtwagenbewegingen 
hebben betrekking op het verladen van varkens, het lossen van veevoergrondstoffen en 
brijvoerproducten, het aanvoeren van grondstoffen (divers) en het afvoeren van mest, kadavers en 
bedrijfsafval. In de berekeningen is uitgegaan dat er maximaal26 vrachtwagenbewegingen (13 
vrachtwagens) in de dagperiode plaatsvinden. 
Bestelautobewegingen vinden plaats in verband met afleveren van divers klein materiaal en/of 
bezoek dierenarts. In de berekeningen is uitgegaan van 2 bestelautobewegingen (l bestelauto's) per 
periode. Personenautobewegingen vinden plaats ten behoeve van personeel en bezoekersverkeer, 
uitgegaan is dat er maximaall0 personen de inrichting betreden (20 bewegingen) in de dagperiode 
en 2 personen in de avond- en nachtperiode (4 bewegingen per peri ode ). 

Bedrijfsduur B = ((Y * n) I (v * N)) * 1 00% I T 

Y = afgelegde weg (km) 
v = snelheid (10 km/uur) 
n = frequentie (aantal per periode) 
N = aantal deelbronnen 
T = beoordelingsperiode (dag: 12 uur, avond: 4 uur, nacht: 8 uur) 

Aantal Aantal bewegingen 
Bronnr. Omschrijving Afstand Snelheid bronnen (n) Bedrijfstijd (%) 

y V N Dag Avond Nacht 

77-84 Personenauto 0,160 10 8 20 4 
85-92 Bestelauto 0,160 10 8 2 2 

93-100 Vrw route 1 0,160 10 8 26 0 
.. 

Tabel2 Bedn]fsduur van de transportbewegmgen m de dag- avond- en nachtpenode 

Overige geluidsbronnen 

Ventilatoren (bronnr. 01 - 72) 

4 

2 

0 

Dag 

0,33 

0.03 

0,43 

De ventilatoren gernstalleerd op het dak van de stall en hebben een bedrijfsduur van 100% 
(continu), zowel in de dagperiode als in de avond- en nachtperiode. In verband met 
toerentalverlaging in de avond- en nachtperiode is een reductie op het bronverrnogen van 3 dB 
respectievelijk 6 dB toegepast, hiertoe is in het rekenmodel een bedrijfstijd van 50% in de 
avondperiode en 25% in de nachtperiode ingevoerd. 

Voerkeuken (bronnr. 73 - 74) 

Avond 

0,20 

0,10 

0,00 

De voerinstallatie (hamermolens/mengersl vijzels/voerpompen) in de brijvoerkeuken is in bedrijf 
tussen 07.00 en 19.00 uur oftewel een bedrijfsduur van 12 uur in de dagperiode (100%). 

Laden varkens (bronnr. 101) 

Ten behoeve van het laden van vleesvarkens (lx/week) is een uur per vrachtwagen benodigd. In de 
berekeningen is uitgegaan van 2 vrachten per dag oftewel een bedrijfsduur van 16,7% in de 
dagperiode. 
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Nacht 

0,10 

0.05 

0,00 



Lassen bulkwagens veevaer (brannr. 102) 

Het lossen van droog en vochtrijk veevoer vindt uitsluitend plaats in de dagperiode. In de 
berekeningen is uitgegaan van het lossen van 4 vracht per dag met een lostijd van 0,5 uur per 
vrachtwagen (2 uur is 16,7%). 

Lassen propaangas (bronnr. 103) 

Het lossen van propaangas vindt uitsluitend plaats in de dagperiode. In de berekeningen is 
uitgegaan van het lossen van 1 vracht per dag met een lostijd van 0,5 uur per vrachtwagen (4,2%). 

Leegzuigen mestbassin (bronnr. 104) 

Het afvoeren van mest vindt uitsluitend plaats in de dagperiode met behulp van tankwagens met 
verdringerpomp. In de berekeningen is uitgegaan van 6 vrachten per dag met een totale 
bedrijfsduur van 3 uur (25%) in de dagperiode. 

Vrachtwagen statianair (bronnr.105 en 112) 

Ten behoeve van de afvoer van kadavers gedurende 15 minuten in de dagperiode (2,1%) is een 
vrachtwagen station air in bedrijf (bronnr. 105). 
Vrachtwagens worden vol en leeg gewogen op de weegbrug. Hiertoe staan de vrachtwagens 
gedurende een korte tijd stationair te draaien. In de berekeningen is hiertoe uitgegaan van een 
bedrijfstijd van 0,5 uur (4,17%) in de dagperiode (bronnr. 112). 

Heftruck (brannr. 106) 

Ten behoeve van diverse werkzaamheden vinden heftruckbewegingen binnen de inrichting plaats. 
In de berekeningen is uitgegaan van een bedrijfstijd van 0,5 uur (4,2%) voor laad/losactiviteiten 
met behulp van de heftlUck in de dagperiode. Overige heftruckbewegingen binnen de inrichting 
zijn in deze bedrijfstijd verdisconteerd. 
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5 Resultaten 

5.1 Overdrachtsberekeningen voor bepaling LAr,LT en LA,max 

De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage III weergegeven. 
De resultaten van de overdrachtsberekeningen voor de bepaling van het gemiddelde geluidsniveau 
LAr,LT en het maximale geluidsniveau LA,max op de ontvangerpunten, zijn in onderstaande tabel 
weergegeven. In bijlage IV is voor de ontvangerpunten een gedetailleerde weergave van de 
rekenresultaten, gesorteerd op etmaalwaarde, weergegeven. 

Ontvangerpunten Gemiddeld en maximaal geluidsniveau in dB(A) 
Dagperiode Avond Jeriode Nachtperiode 

LAr LT LA-max LAr LT LA max LAr.LT LA max 

01 Woonhuis Westermeerweg 59c 28 35 27 27 24 27 
02 Woonhuis Westermeerweg 61 28 41 27 28 24 28 
03 Woonhuis Noordermeerweg 1 14 23 20 21 17 21 
04 Natuurgebied "Rotterdamse hoek 37 49 31 31 28 31 

Grenswaarde 40 50-70 35 45-65 30 40-60 
Tabel 3 GelUldsmveaus LArP en LA,max op ontvangerpunten 

Uit toetsing van de resultaten blijkt dat het berekende gemiddelde geluidsniveau voldoet aan de te 
stell en grenswaarden. Het gemiddelde geluidsniveau wordt in de dagperiode met name veroorzaakt 
door het laden van vleesvarkens, het lossen van bulkwagens en het afvoeren van mest (leegzuigen 
mestbassin. In de avond- en nachtperiode zijn de ventilatoren maatgevend. 

In de dagperiode zijn met name het verladen varkens en lossen veevoer bepalend, in de avond- en 
nachtperiode wordt het maximale geluidsniveau bepaald door de transportbewegingen van licht 
materieel (personenauto's en bestelauto's). Uit de berekeningen blijkt dat aan de gestelde 
grenswaarden van het piekgeluidsniveau voldaan kan worden. 

5.2 ALARA-principe (As Low As Reasonable Achievable) 

In het kader van het ALARA-principe dienen geluidsreducerende maatregelen onderzocht te 
worden. 

Oagperiode: 

De geluidsuitstraling van de inrichting naar de omgeving wordt voornamelijk bepaald door mobiele 
bronnen (transportbewegingen) en bijbehorende laad- en/of losactiviteiten. De activiteiten en 
transportbewegingen zijn noodzakelijk om het bedrijf niet in zijn bedrijfsvoering te belemmeren 
(verladen vee, lossen veevoer en mest transp0l1). De mobiele bronnen voldoen aan het weg- en 
verkeersregelement: bronmaatregelen zijn derhalve niet mogelijk. 

Avond- en nachtperiode 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de ventilatoren bepalend zijn voor de geluidsbelasting in de 
omgeving. Om het geluid te reduceren kunnen geluiddempers in de luchtkanalen geplaatst worden, 
waarmee een reductie van 10 dB op de geluidsuitstraling per bron (ventilator) haalbaar is. De 
geluidsbelasting op de gevel van de omliggende woningen zal door deze maatregel zo'n 5 tot 6 dB 
afnemen, afhankelijk van de ligging van de woning. In de praktijk houdt dit in dat er 55 
geluiddempers geplaatst moeten worden, dat een investering van in totaal zo'n € 35.000,- betekent. 
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Gelet op de berekende geluidsbelasting op de ontvangerpunten blijkt dat zonder het toepassen van 
geluiddempers ruimschoots voldaan wordt aan de te stell en grenswaarden. Derhalve is het niet 
reeel deze maatregel uit te voeren. 

Gelet op de bedrijfssituatie en de hieruit berekende geluidsbelasting op de gevel van woningen van 
derden en in de directe omgeving (natuurgebied) is het derhalve niet reeel aanvullende maatregelen 
te treffen om het bedrijf niet in zijn bedrijfsvoering te belemmeren en op niet in verhouding staande 
kosten te drijven (ALARA-principe). 

5.3 Overdrachtsberekeningen incidentele activiteiten 

De resultaten van de overdrachtsberekeningen voor de bepaling van het gemiddelde en maximale 
geluidsniveau op de ontvangerpunten, zoals beschreven in paragraaf 2.3 is berekend voor de 
avond- en nachtperiode, te weten het verladen van varkens: 

Laden van varkens 

Sporadisch worden varkens geladen in de avond- en/ofnachtperiode, hiertoe is in de berekeningen 
uitgegaan van het laden van 2 uur oftewel 50% in de avondperiode en 25% in de nachtperiode 
(bronnr. 10 1). Hierbij vinden vier vrachtwagenbewegingen (2 vrachtwagens) plaats, in het 
rekemnodel is uitgegaan van een bedrijfstijd van de bronnen 93-100 van 0,1% in de avondperiode 
en 0,05% in de nachtperiode. 
Deze vrachtwagens worden eveneens gewogen, derhalve is een bedrijfstijd van 0,83% in de 
avondperiode en 0,42% in de nachtperiode voor bronnr. 112 (vrachtwagen stationair) in het 
rekenmodel ingevoerd. 

Invoergegevens en resultaten berekeningen zie bijlage V. 

Ontvangerpunten Gemiddeld en maximaal geluidsniveau in 
dB A) 

Avond Jeriode Nachtperiode 
LAr LT LA max LAr LT LA max 

01 Woonhuis Westermeerweg 59c 27 36 24 36 
02 Woonhuis Westermeerweg 61 29 42 26 42 
03 Woonhuis Noordermeerweg 1 22 34 19 34 
04 Natuurgebied "Rotterdamse hoek 36 49 33 49 

.. 
Tabel 4 GelUJdsnlveaus op ontvangerpunten tudens mC/dentele actlvltelten 

Ten gevolge van de incidentele activiteiten wordt de grenswaarde van het gemiddeld en maximaal 
geluidsniveau op enkele ontvangerpunten overschreden. Met name op ontvangerpunt 04 
natuurgebied "de Rotterdamse Hoek" worden geluidsniveaus 5 dB hoger dan de representatieve 
bedrijfssituatie berekend. 
Gelet op de frequentie, minder dan 12x per jaar, kan deze situatie voor wat betreft toetsing aan de 
grenswaarden worden uitgezonderd en apart worden beoordeeld. 
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I 5.4 Indirecte hinder 

Indirecte hinder als gevolg van aan- en afrijdend verkeer is berekend op de voorgevel van de 
woning aan de Noordenneerweg 1. De transportbewegingen hebben betrekking op zwaar materieel 
(vrachtwagens), middelzwaar (bestelauto's) en licht materieel (personenauto's). Het equivalente 
geluidsniveau LAeq is berekend voor de dag-, avond- en nachtperiode (zie bijlage VI) confonn het 
meet- en rekenvoorschrift wegverkeerslawaai 2002. In de berekeningen is uitgegaan dat de 
ontsluiting van het bedrijf is in z'n geheellangs deze woning plaatsvindt. 
De Noordenneerweg is voorzien van het wegdektype dicht asfaltbeton. 
In onderstaande tabel zijn de resultaten van de berekeningen verkeerslawaai weergegeven. 

Ontvangerpunt Straatnaam LAeq tgv aan- en afrijdend verkeer 
Dagperiode I Avondperiode I Nachtperiode 

Voorgevel Noordenneerweg 1 39 dB(A) I 32 dB (A) I 29 dB(A) 
Tabel 5 Resultaten berekenmgen verkeerslawaal 

Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat voldaan wordt aan de 
voorkeursgrenswaarde, zoals gesteld in de circulaire "Beoordeling geluidhinder wegverkeer met 
betrekking tot vergunningen" d.d. 29 februari 1996, van 50 dB (A) voor de dagperiode, 45 dB(A) 
voor de avondperiode respectievelijk 40 dB(A) voor de nachtperiode. 

8.4349/04-11-04 
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6 Conclusie 

• De akoestisch relevante geluidsbronnen van het varkensbedrijf zijn de ventilatoren, laad- en 
losactiviteiten, geluidsuitstraling ten gevolge van voerbereiding (voerkeuken) en 
transportbewegingen. 

• Bij vergunningverlening zal in eerste instantie uit worden gegaan van het stell en van 
grenswaarden tel' plaatse van woningen van derden. Yoorgesteld wordt de te stellen 
grenswaarden te toetsen bij de woningen gelegen in de directe omgeving van de inrichting. 
Uit toetsing van het berekende equivalente geluidsniveau LAr,LT en het maximale 
geluidsniveau LA,max op de ontvangerpunten, gelegen op de gevel van woningen in de directe 
omgeving van de inrichting, blijkt dat voldaan wordt aan de grenswaarden conform de 
vigerende milieuvergunning en bepaald aan de hand van de aard van de omgeving conform 
de Handreiking Industrielawaai en Yergunningverlening (gebiedstypering), te weten 
gemiddeld geluidsniveau 40 dB(A) etmaalwaarde . Het maximale geluidsniveau voldoet aan 
de grenswaarde LAr,LT + 10 dB(A) oftewel50 dB(A) etmaalwaarde. 

• Het nabij gelegen natuurgebied "de Rotterdamse Hoek" zal tengevolge van de activiteiten 
van varkensbedrijfKnorpolder BY niet verstoord worden, het gemiddelde geluidsniveau 
overschrijdt de 40 dB(A) etmaalwaarde niet. 

• Gelet op de berekende geluidbelasting op de gevel van de in de directe omgeving liggende 
woningen, ruimschoots voldoen aan geluidsgrenswaarden, is het niet reeel aanvullende 
geluidsreducerende maatregelen te treffen (ALARA-principe). 

• Incidenteel, mindel' dan 12 maal per jaar, wordt het gemiddelde en maximale geluidsniveau 
overschreden. Het betreft activiteiten die voor de bedrijfsvoering van essentieel belang zijn, 
te weten het laden van varkens in de avond- en/of nachtperiode tijdens 
noodsituaties/calamiteiten. 

• Indirecte hinder ten gevolge van aan- en afrijdend verkeer is niet te verwachten. Het bedrijf 
voldoet aan de gestelde voorkeursgrenswaarde, te weten 50 dB(A) in de dagperiode, 45 
dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode. 
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Bijlage II Geveluitstraling berekening 

8.4)49/04 -11 -04 



Geurts 

Technlsch 
Advlseurs 

Object: Voerkeuken 
Voorgevel 

G I 'd . e UI nlveau b' f f b d Innen per requen Ie an 

Geveluitstralingberekening 
Uitstraling gebouwen (methode 11.7) 

Project: Geluidsonderzoek 
Klant: Knorpolder BV te Creil 
Proj.nr: 8.4349 
Datum: 08-03-2004 
Bronnr: 73 

C . t orrectle erm Cd = 
.. 

3 
f Hz 31,5_ 63 125 250 · 500, 10.00.,.' 200Q, 40QO " 8000 
Lp dB(A) 42,5 52,0 59,0 70,7 77,3 71,1 69,4 68,1 66,6 

Binnengeluidsniveau = 80,0 dB(A) 
Opbouw v.d.geve m2 Materiaal 

S1 88 Beton 
S2 95 Sandwichpaneel 
S3 34 Raam 
S4 14 Deur 
S5 
S6 0 Openingen Kierfactor .003 

Oppervl 230 Totaal 

I If d f r so a lewaar en per r~quen Ie 
f Hz 31,5 63 125 250 ' 500 1000 2000 4000 8000 

A(m2) 
Rwand 25 25 25 27 25 26 30 40 40 

18 18 18 27 37 40 42 45 45 
22 22 22 21 29 37 37 37 37 
18 18 18 19 20 22 28 32 32 
0 0 0 a 0 a a 0 0 -
0 0 0 0 0 0 a 0 0 

B Id 1 ronvermogen per geve ee L . L' 101 S' R Cd WI= PI+ og I- i-
f Hz 3"1,5 63 125 250 500, ,': 1000 2000' 4000 8000 

S1 34,0 43,5 50,5 60,2 68,8 61,6 55,9 44,6 43,1 
S2 - 41,3 50,8 57,8 60,5 57,1 47,9 44,2 39,9 38,4 
S3 32,8 42,3 49,3 62,0 60,6 46,4 44,7 43,4 41,9 
S4 33,0 42,5 49,5 60,2 65,8 57,6 49J 9 44,6 43,1 
S5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
S6 14,3 23,8 30,8 42,5 49,1 42,9 41,2 39,9 38,4 

Lw dB(A) 42,9 52,4 59,4 66,8 71,1 63,3 57,4 49,9 48,4 

Totaal Lwr(A)= 73,4 dB(A) 



Geurts 

Technlsch 
Advlseurs 

Object: Voerkeuken 
Zijgevel 

G I 'd . e UI mveau b' f f b d Innen per requen Ie an 

Geveluitstralingberekening 
Uitstraling gebouwen (methode II. 7) 

Project: Geluidsonderzoek 
Klant: Knorpolder BV te Creil 
Proj.nr: 8.4349 
Datum: 08-03-2004 
Bronnr: 74 

C f t orrec Ie erm Cd = 3 
f Hz , 31;5 . 63" " 125" 250 .' ',500 ', 1000 2000 4000 :, 80'00 
Lp dB(A) 42,5 52,0 59,0 70,7 77,3 71,1 69,4 68,1 66,6 

Binnengeluidsniveau = 80,0 dB(A) 
Opbouw v.d.geve m2 Materiaal 

81 36 Beton 
82 31 8andwichpaneel 
83 
84 
85 
86 0 Openingen Kierfactor .003 

Oppervl 67 Totaal 

1 1 f d f r so a lewaar en per requen Ie . 
fHz 31 ,5 63 125 250 500 ' 1000 2000 4000, 6000 

A(m2) 
Rwand 25 25 25 27 25 26 30 40 40 

18 18 18 27 37 40 42 45 45 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B Id 1 ronvermogen per geve ee L . L' 101 8' R Cd WI= PI + og: I- I-
fHz '. 31 ;5 (33 125. , 250 500 1000 2000 4000 8000 

81 30,0 39,5 46,5 56,2 64,8 57,6 51,9 40,6 39,1 
82 36,4 45,9 52,9 55,6 52,2 43,0 39,3 35,0 33,5 
83 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
84 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 '00 , 0,0 
85 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
86 14,3 23,8 ' 30,8 42,5 49,1 42,9 41,2 39,9 38,4 

Lw dB(A) 37,3 46,8 53,8 59,0 65,2 57,9 52,5 43,9 42,4 

Totaal Lwr(A)= 67,2 dB(A) 



Bijla'ge III 

804349/04-11-04 

Xnvoergegevens rekenmodel 
representatievebedrijfssituatie 



Invoergegevens objecten 
Zuidermeerpad 4 te Creil (gem NO-polder) 

Fok en vleesvarkensbedrijfKnorpolder BV 
Projectnr. 8.4349 

LEGENDA 

Om 100 m .... .., .. 
schaal = 1 : 6000 

oorsprong = 169000, 529800 

Induslrielawaai - IL, Varkenshouderij Knorpolder BV - Akoestisch onderzoek februari 2004 - RBS [G:IProj-VVl8-4349-1 IGEONOI-1j , Geonoise V4 03 

Geurts Technisch Adviseurs BV 
Tel: 0412 - 624 980 



Invoergegevens objecten 
Zuiderrneerpad 4 te Creil (gem NO-polder) 

06 

Fok en vleesvarkensbedrijf Knorpolder BV 
Projectnr. 8.4349 

LEGENDA 

~ 
Om 20m 

1..1 ..... I0o.I 
schaal = 1 : 1000 

oorsprong = 169100, 530150 

Industrielawaai -IL. Varkenshouderij Knorpolder BV - Akoestisch onderzoek februari 2004 - RBS (G:IProj-V'IIB-4349-1IGEONOHj, Geonoise V4.03 

Geurts Technisch Adviseurs BV 
Tel: 0412 - 624 980 



Invoergegevens objecten RBS Knorpolder BV te Creil 
Geurts Technisch Adviseurs BV Projectnr. 8.4349 

Model:Varkens houderij Knorpolder BV . Akoestisch onderzoek februari 2004 . RBS 
Groep:(hootdgroep) 
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai . IL 

Id Omschrijving X·hoekl Y·hoekl X· hoek2 Y·hoek2 X·hoek3 Y·hoek3 Mvld Hoogte Refl. Cp Koppell Koppe12 
- ..... . .......... ~- ............................. - ...................... .. .... .. .......... .. .... .. ....... __ .. .............. .. ........ ------- .. .. .... ...... .. .. -_ ............... -- - ......... __ ... ....... -- ......... _-_ .. ---_ ....... _- -- ---_ ................. --_ ........... .............. .. .. .. .. .. _ ... _ .. - ._-_ .. .. -_ .. .. .. .. .... .. _ . .. --_ ........ .. .. .. 
01 Varkensstal 169115,0 530201,4 169199,1 530200,7 169199,8 530284,8 0,0 8,4 0,8 0,0 
02 Nok Varkensstal 169125,8 530201,4 169126,7 530285,4 169127,0 530285,4 0,0 12,1 0,2 2,0 
03 Nok Varkensstal 169145,9 530201,1 169146,7 530285,1 169147,1 530285,1 0,0 12,1 0,2 2,0 
04 Nok Varkensstal 169168,1 530201,1 169168,6 530285,1 169169,1 530285,1 0,0 12,1 0,2 2,0 
05 Nok Varkensstal 169188,8 530200,8 169189 , 3 530284,9 169189,7 530284,9 0, 0 12,1 0, 2 2,0 

06 Mestbassin 169149,3 530368,8 169195,1 530368,4 169194,7 530313,9 0,0 1,5 0,8 0,0 
07 Woning Westermeerweg 59 169890,6 529891,9 169897,3 529691,9 169897,3 529901,0 0,0 5,5 0,8 0,0 08 
08 Woning Westermeerweg 59 169891,4 529901,0 169896,1 529901,1 169895,9 529906,0 0,0 5,5 0,8 0,0 09 07 
09 Woning Westermeerweg 59 169871,0 529906,0 169897,6 529906,0 169897,6 529923,6 0 , 0 5,5 0,8 0,0 08 
10 Gebouw We stermeerweg 59 169895,4 529931,5 169895,4 529972,3 169915,5 529972,3 0,0 2,5 0,8 0,0 11 

11 Gebouw Westermeerweg 59 169915,5 529934,8 169915,5 529939,8 169918,1 529939,8 0,0 2,5 0,8 0,0 10 
12 Woning Westermeerweg 59a· 169885,1 529987,7 169885,3 530009,9 169892,9 530009,8 0,0 5,5 0,8 0,0 
13 Garage Westermeerweg 59a 169871,6 529981,9 169879,7 529981,8 169879,8 529985,9 0,0 2,5 0,8 0,0 
14 Wohing Westermeerweg 61 169895,0 530416,7 169901,7 530416,7 169901,7 530425,8 0,0 5,5 0,8 0,0 15 
15 Woning Westermeerweg 61 169896,0 530425,8 169900 , 6 530425,8 169900,6 530430,8 0,0 5,5 0,8 0,0 14 16 

16 Woning Westermeerweg 61 169875,4 530430,8 169902,1 530430,8 169902,1 530448,5 0,0 5,5 0,8 0,0 15 
17 Woning Noordermeerweg 1 169879,5 530543,9 169904,6 530543,7 169904,7 530559,3 0 , 0 5,5 0,8 0,0 18 
18 Woning Noordermeerweg 1 169904,6 530545,7 169910,7 530545,6 169910,8 530555,1 0,0 5,5 0,8 0,0 17 
19 Woning Noo r dermeerweg 3 169914,0 530658,6 169935,4 530645,5 169943,5 53065B,9 0,0 5,5 0,8 0,0 20 
20 Woning Noordermeerweg 3 169936,4 530647,3 169941,7 530644,0 169946,7 53065.,2,0 0,0 5,5 0,8 0,0 19 

21 Ge bo uw Noordermeerweg 3 169903,8 530634,2 169908,0 530632,6 169909,3 530636,0 0,0 2,5 0,8 0,0 
22 Wani ng Noordermeerweg 5 169996,3 530769,3 170002,0 530765,8 170006,7 530773,6 0,0 5,5 0,8 0,0 23 
23 Won i ng Noordermeerweg 5 170001,9 530776,5 170005,8 530774,2 170008,3 530778,6 0,0 5,5 0,8 0,0 22 24 
24 Woning Noordermeerweg 5 170009,7 530777,7 169986,9 530791,7 169996,2 530806,9 0 , 0 5 , 5 0,8 0,0 23 
25 Woning Vuurpad 19 170491,9 530982,0 170514,0 530968,8 170508,8 530960,1 0,0 5,5 0,8 0,0 26 

26 Woning Vuurpad 19 170495,2 530968,2 170503,0 530963,6 170497,3 530953,9 0,0 5,5 0,8 0,0 25 

Weergegeven wordt de reflectiefactor van 31 Hz 

Geonoise V4.03 04-11-049:43:03 



Invoergegevens bodemgebieden 
Zuidermeerpad 4 te Creil (gem NO-polder) 

Fok en vleesvarkensbedrijf Knorpolder BY 
Projectnr. 8.4349 

LEGENDA 

V 
Om 200m 
~ ..... I..J 
schaal = 1 : 10000 

oorsprong = 168800, 529500 

Induslrialawaai -IL. Var1<enshouderij Knorpolder BV· Akoeslisch onderzoek februari 2004 - RBS [G:IProj-WlB-4349-1IGEONOI-11, Geonoise V4.03 

Geurts Technisch Adviseurs BY 
Tel: 0412 - 624 980 



Invoergegevens bodemgebieden 
Zuidermeerpad 4 te Creil (gem NO-polder) 

Fok en vleesvarkensbedrijfKnorpolder BY 
Projectnr. 8.4349 

LEGENDA 

Om 
! 

70m 
! 

schaal = 1 : 2500 
oorsprong = 168800, 530000 

Industrielawaai -IL, Varkenshouderij Knorpolder BV· Akoestisch onderzoek februari 2004 - RBS [G:IProj·WlB-4349-1IGEONOI-11 , Geonoise V4.03 

Geurts Technisch Adviseurs BY 
Tel: 0412 - 624 980 



rnvoergegevens bodemgebieden 
Geurts Technisch Adviseurs BV 

Model: Varkenshouderij Knorpolde r BV • Akoestisch ondarloek febrllart 2004 • A9S 
Groop: (hoofdgroePI 
Lijst van 90demgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai • IL 

Id Omschrijvlng X·hoekl Y·hoekl Y·hoek2 

KnorpoJder BV te CreiJ 
Projectnr. 8.4349 

X· hoek4 90de", 
...... ... .... ............... ......... ... ................... ........ ....... ~ ... ................. ... _ ............... .. ...... ... .. ..... .. .... ........ ... ....... . ............. ... .................. .. ..... ... ............................ .. .............. .................. -_ ..... ... ........ .... ..................................................... ..... .. 
01 Westermeerweg/tocht 169923,8 529633,3 169929,1 530479,5 169968,3 529633,0 0,0 
02 Noordormeerweg/tacht 169.929 , 4 530479,9 1699S0,l 530551,9 169970, I 530479,5 0,0 
03 Noordermeerwe.g/tocl1t 169930.3 530551,6 169961.8 530643,6 169962 ,7 530540,5 0,0 
04 Hoordermeerweg/tocht 169960,5 530639,8 170329,3 531240,6 169990,8 530621,2 0,0 
05 Vuurtocht 169976 ,7 530495,9 170987,7 530481,5 169976,3 530463,'11 0,0 

06 IJselmeer 169024,7 530491,9 168862,8 630493,7 169014,9 529617 ,8 0;0 
07 lJsolmeer 168861,0 530491,6 168909,5 530896,4 169012 ,0 530473,5 0,0 
08 IJselmeer 168911 ,3 630894,6 169098,4 631296,9 169042,8 530831,9 0,0 
09 IJselmeer 169155,9 531054,6 169451,8 531541,9 16901~,O 531140,2 0,0 
10 Erfverharding 169138,6 530265,3 169112,1 530285,6 169138,8 530302,3 0,0 

11 Ertverharding 169198,B 530302,2 169169,3 530302,2 169138,8 530290,1 0 , 0 
12 Ertverhardin\l 169115,7 530285,6 169114,9 530193,2 169112,2 53029!i,6 0,0 
13 ErfverharCling 169155,1 530201,1 169160,7 530201,0 169154,9 530192,7 0,0 
14 Zulderl1leerpad 169110,8 530193,4 169924,9 530184,9 f 69110,6 530179.3 0,0 
15 E"fve rhard1ng 169161,3 530307,5 169164,3 530307,5 169161,3 630302,1 0,0 

16 Er'fverha~dlng 169169,3 530302,2 169199,8 530302,2 169169,3 530299,0 0,0 

Geonoise V4.03 04-1 1-04 9:47: 17 
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Invoergegevens bronnen 
. Zuidermeerpad 4 te CreiI (gem NO-polder) 

JO 

*9 

*8 

*,7 

*6 

*5 
*4 

*,3 

*,2 

~J1 

Fok en vleesvarkensbedrijf Knorpolder BV 
Projectnr. 8A349 

LEGENDA 

*8 

1 3 

*7 

l2 
*6 

11 

;;0 

;4 
*9 

;3 
*8 

;2 
*7 

~1 
"*6 

*;5 

Om 
! 

20m 
! 

schaal = 1 : 750 
oorsprong = 169100, 530175 

Industrielawaai - IL. Varkenshouderij Knorpolder BV - Akoestisch onderzoek februari 2004 - RBS [G:IProj-Wl8-4349-1IGEONOI-1] • Geonoise V4.03 

Geurts Technisch Adviseurs BV 
Tel : 0412 - 624 980 



Invoergegevens bronnen RBS Knorpolder BV te Creil 
Geurts Technisch Adviseurs BV ?rojectnr. 8.4349 

Model:Varkenshouderij Knorpolder BV - Akoestisch onderzoek februari 2004 - RBS 
Groep : ( hoofdgroep) 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Omsc hri jving X y Mvld Hoogte RefL Demp. Richtingsindex Lwr31 Lwr63 Lwr125 Lwr250 Lwr500 Lwrlk Lwr2k Lwr4k Lwr8k Lwr-dBA Cb(D) Cb (A) Cb(N) 
- .. .. ....... .... ............. .... ........... .... ....... .. .. .. .. .. ..... .. ...... .. .... .. ...... ...... ..... .... .. .. ...... .......... .. .. .. ... ....... .. .......... ...... ..... .. .. .. .. .. .. ...... ..... .. .. ---- .. .. - -- -_ .. .. .. .. .. .. .... ... .... .. ..... ... .... - .. .. ... - _ .... - ....... - .. - - - - - - - - - _ ..... _ .. - .. ----.. .. -_ ... . ......... .. .... .. .. . .. ..... .. .. .... - - _ . .... -_ ...... _. - .. .. .... ..... .. ........ .. - -,;; .... 
01 Ventilator 169124,5 530207,6 0,0 11,7 360,010,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76 , 6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 02 Ventilator 169124,7 530213,6 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76 , 6 69,6 61,6 87,S 0,00 3,01 6,02 
03 Ventilator 169124,8 530218,5 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76 , 6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 04 Ventilator 169124,9 530227,7 0,0 11,7 360,010,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,S 0,00 3,01 6,02 
05 Ventilator 169125,1 530237,8 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3 , 01 6 , 02 

06 Ventilator 169125,3 530243,9 0,0 11,7 360,010,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,S 0,00 3,01 6,02 
07 Ventilator 169125,5 530252,8 0,0 11,7 360,010,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 
08 Ventilator 169125,6 530259,2 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 
09 Ve ntilator 169125,5 530268,7 0,0 11,7 360,010,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 
10 Ventilator 169125,6 530279,2 0,0 11,7 360,010,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 

11 Ventilator 169148,6 530203,2 0,0 11,7 360,010,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87 , 5 0,00 3,01 6,02 12 Ventilator 169148,7 530216,4 0,0 11,7 360,010,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87 , S 0,00 3,01 6,02 
13 Ventilator 169148,8 530223,8 0,0 11,7 360,010,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87 , 5 0,00 3,01 6,02 
14 Ventilator 169148,8 530232,0 0,0 11,7 360,010,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 15 Ventilator 169148,8 530235,5 0,0 11,7 360,010,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 

16 Ventilator 169149,1 530248,3 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,S 0,00 3,01 6,02 
17 Ventilator 169149,1 530255,2 0,0 11,7 360,010,0 59 , 6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 
18 Ventilator 169149,1 530264,2 0,0 11,7 360,010,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 
19 Ventilator 169149,1 530271,3 0,0 11,7 360,010,0 59 , 6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 
20 Ventilator 169149,2 530278,3 0,0 11,7 360,010,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 67,S 0,00 3,01 6,02 

21 Ventilator 169166,7 530204,7 0,0 11,7 360,010,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 
22 Ventilator 169166,7 530212,7 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76;6 69,6 61,6 87,5 0,00 3 , 01 6,02 
23 Ventilator 169166,9 530221,9 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 
24 Ventilator 169167,0 530230,4 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 
25 Ventilator 169167,0 530238,7 0,0 11,7 360,010,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3 , 01 6,02 

26 Ventil8.tor 169167,2 530246,9 0,0 11,7 360,010,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 
27 Ventilator 169167,2 530255,6 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 
28 Ventilator 169167,4 530263,6 0,0 11,7 360,010,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 29 Ventilator 169167,5 530270,2 0,0 11,7 360,010,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 
30 Ventilator 169190,6 530207,2 0,0 11,7 360,010,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 

31 Ventilator 169190,6 530215,2 0,0 11,7 360,010,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79 , 6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 
32 Ve ntilator 169190,8 530224,4 0,0 11,7 360,010,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79 , 6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 
33 Ventilator 169190,9 530232,9 0,0 11,7 360,010,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 
34 Ventilator 169190,9 530241,2 0,0 11,7 360,O{O,O 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79 , 6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 
35 Ventilator 169191,1 530249,4 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 

36 Ventilator 169191,1 530258,1 0,0 11,7 360,010,0 59,6 61,6 70 , 6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,8 87,5 0,00 3,01 6,02 
37 Ventilator 169191,4 530267,6 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 
38 Ventilator 169191,4 530277,6 0,0 11,7 360,010,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 
39 Ventilator 169186,6 530276,6 0,0 11,0 360,010,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 0,00 3,01 6,02 
40 Ventilator 169143,1 530237,1 0,0 12,7 360,010,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 0,00 3,01 6,02 

41 Ventilator 169143,2 530239,9 0,0 12,7 360,010,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 0,00 3,01 6,02 
42 Ventilator 169143,2 530241,0 0,0 12,7 360,010,0 57 , 0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 0,00 3,01 6,02 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) worden wesrgegeven in dB per periods 

Geonoise V4.03 04-11-0411:34:13 



Invoergegevens bronnen RBS Knorpolder BV te Creil 
Geurts Technisch Adviseurs BV Projectnr. 8.4349 

Model:Va rkenshouderij Knorpolder BV . Akoestisch onderzoek februari 2004 . RBS 
Groep: (hoofdgroep) 
Li j st van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Omschrij ving X y Mvld Hoogte Refl . Demp. Richtingsindex Lwr31 Lwr63 Lwr125 Lwr250 Lwr500 Lwrlk Lwr2k Lwr4k Lwr8k Lwr-dBA Cb(D) Cb(A) Cb(N) 
... e ...................... ~ ...... ~ .. ........ .. .... .. .... .... .... ................ ~ _ _ _ ...... ........... '" .., ........ .. ............ ................ .................... .... ............................................... .... ... .. ...................................... ............. .... ............. ............... .. .. .... ... ................................. .. ............. .... ............ ........ .... .. ...................... .. ................ ...... ................ 

43 Ventilator 169145,0 530236,1 0,0 12,7 360,O{O,O 57,0 57,0 69,0 77 , 0 82,0 7~ , O 74,0 .67,0 57,0 84,9 0 , 00 3 ,01 6,02 44 Ventilator 169145,0 530237,2 0,0 12,7 360,0{0,0 57,0 57,0 69,0 77 , 0 82,0 78 , 0 74,0 67,0 57,0 84,9 0,00 3 ,01 6 , 02 45 Ventilator 169145,1 530240,1 0,0 12,7 360,O{0,0 57,0 57,0 69 , 0 77 , 0 82,0 78 , 0 74,0 67,0 57,0 84,9 0,00 3 ,01 6,02 46 Ventilator 169186,6 530274,9 0,0 11,0 360,O{0,0 57,0 57,0 69,0 77 , 0 82,0 78 , 0 74,0 67,0 57,0 84,9 0,00 3,01 6,02 47 Ventilator 169145,6 530247,1 0,0 12,7 360,O{0,0 57 , 0 57,0 69,0 77 , 0 82,0 78 , 0 74,0 67 , 0 57,0 84,9 0,00 3 ,01 6,02 48 Ventilator 169144,5 530247,0 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77 , 0 82,0 78 , 0 74,0 67,0 57,0 84,9 0,00 3 ,01 6,02 

50 Ventilator 169140,7 530247,0 0,0 12,7 360,O{O,O 57 , 0 57,0 69,0 77,0 82,0 78 , 0 74,0 67,0 57,0 84 , 9 0,00 3,01 6 , 02 51 Ventilator 169145 , 6 530249,0 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69 , 0 77 , 0 82 , 0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 0,00 3,01 6,02 52 Ventilator 169144,4 530248,9 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 0,00 3,01 6,02 53 Ventilator 169140,6 530248,9 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 0,00 3,01 6,02 55 Ventilator 169191,4 530205 , 0 0,0 11,7 360,0/0,0 52 , 0 52,0 64 , 0 72 , 0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 0,00 3,01 6,02 

56 Ventilator 169191,6 530213,3 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72 , 0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 0,00 3,01 6,02 57 Ventilator 169191,8 530221,4 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64 , 0 72 , 0 77,0 73,0 69,0 62,0 52 , 0 79,9 0,00 3,01 6,02 58 Ventilator 169192,0 530229,7 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72 , 0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 0 , 00 3,01 6,02 59 Ventilator 169192,2 530238,2 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72 , 0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 0,00 3,01 6,02 60 Ventilator 169192,3 530246,6 0,0 11,7 360,O{O,O 52,0 52,0 64,0 72 , 0 77,0 73 , 0 69,0 62,0 52,0 79,9 0,00 3,01 6,02 

61 Ventilator 169192,6 530254,9 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52 , 0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 0,00 3,01 6,02 62 Ventilator 169192,6 530262,9 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 0,00 3,01 6,02 63 Ventilator 169192,8 530270,8 0,0 11,7 360 , 0/0 , 0 52 , 0 52 , 0 64,0 72 , 0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 0,00 3,01 6,02 64 Ventilator 169170,1 530205,6 0,0 11,7 360,O{O,O 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 0,00 3,01 6,02 65 Ventilator 169170,3 530213,8 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 0,00 3,01 6,02 

66 Ve nt ilator 169170,6 530221,9 0,0 11,7 360,0/0,0 52 , 0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 0,00 3,01 6,02 67 Ve ntilator 169170,8 530230,3 0,0 11,7 360,O{O,O 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 0,00 3,01 6,02 68 Ventilator 169170,9 530238,7 0,0 11,7 360,O{O,O 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 0,00 3,01 6,02 69 Ventilat or 169171, 1 530247,2 0,0 11,7 360 , 0/0,0 52 , 0 52,0 64 , 0 72,0 77,0 73 , 0 69 , 0 62,0 52,0 79 , 9 0,00 3,01 6 , 02 70 Ventilat or 169171,3 530255,4 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 0,00 3,01 6,02 

71 Ve nt ilat o r 169171,4 530263,5 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62 , 0 52 , 0 79,9 0 , 00 3 , 01 6 , 02 72 Ventilator 169171 , 6 530271 ,4 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64 , 0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 0,00 3 , 01 6 , 02 73 Voerkeuke n voorgevel 169196,2 530284,9 0,0 4,0 01 Gevel 42,9 52,4 59,4 66,8 71,1 63,3 57,4 49,9 48,4 73,4 0,00 74. Voerkeu ke n zij ge vel 189199,9 530283,4 0,0 3,5 01 Gevel 37,3 46,8 53,8 59,0 65,2 57,9 52,5 43,9 42,4 67,2 0,00 
77 Personena uto 169163,0 530290,4 0,0 1,0 360,0/0,0 55 , 0 68,0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82 , 0 75,0 90,0 24,81 26,99 30,00 

78 Personenauto 169143,3 530290,4 0,0 1 ,0 360,0{O , O 55,0 68,0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82,0 75,0 90,0 24,81 26,99 30,00 79 Personenauto 169123,5 530290,6 0,0 1 ,0 360,0/0,0 55,0 68,0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82 , 0 75,0 90 , 0 24,81 26,99 30, 00 
80 Personenauto 169113,0 530280,0 0,0 1,0 360,0/0 , 0 55,0 68,0 75,0 78,0 83 , 0 84,0 84,0 82,0 75 , 0 90,0 24,81 26,99 30,00 81 Personenauto 169112,7 530259,9 0,0 1 ,0 360,0/0,0 55 , 0 68,0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82,0 75,0 90,0 24,81 26,99 30,00 82 Personenauto 169112,5 530239,7 0,0 1 ,0 360,0{0,0 55,0 68,0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82,0 75,0 90,0 24,81 26,99 30,00 

83 Personenauto 169112,7 530219,4 0,0 1,0 360,O{0,0 55 , 0 68 , 0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82,0 75,0 90,0 24,81 26,99 30,00 
84 Personenauto 169112,6 530198,7 0,0 1 ,0 360,0/0,0 55 , 0 68 , 0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82,0 75,0 90,0 24,81 26,99 30,00 
85 Bestelauto 169113,3 530201,4 0,0 1 , 0 360,0/0,0 58 , 0 71 , 0 83,0 87,0 89,0 92 , 0 91,0 88,0 78,0 97,0 35 , 23 30,00 33,01 
86 Bestelauto 169113,6 530222,2 0,0 1, 0 360,0/0,0 58,0 71 , 0 83,0 87,0 89,0 92,0 91,0 88,0 78,0 97,0 35,23 30,00 33,01 
87 Bestelauto 169113,4 530242,6 0,0 1, 0 360,0{O,O 58,0 71 , 0 83,0 87,0 89,0 92,0 91,0 88,0 78,0 97,0 35,23 30,00 33,01 

88 Bestelauto 169113,6 530262,3 0,0 1,0 360,0/0,0 58,0 71,0 83,0 87,0 89,0 92,0 91,0 88,0 78,0 97,0 35,23 30,00 33,01 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) worden weergegeven in dB per periode 

Geonoise V4.03 04-11-0411:34:13 



Invoergegevens bronnen RBS Knorpolder BV te Creil 
Geurts Technisch Adviseurs BV Projectnr. 8.4349 

Model:Varkenshouderij Knorpolder BV . Akoestisch onderzoek februar1 2004 - RBS 
Groep : (hoofdgroep) 
Lijst van puntbronnen, voor rakenmethode Industrielawaai - IL 

Id Omschrijving )( y Mvld Hoogte Refl. Demp . Ri cht1ngsindex Lwr31 Lwr63 Lwr12S Lwr2S0 LwrSOO Lwrlk Lwr2k Lwr4k Lwr8k Lwr-dBA Cb(O) Cb(A) Cb(N) 
... - .. - ... ~ ~ .......... _ .. a ___ ...... ......... ..... ...... .... _ ........ _____ ..... _ . _ _ _ _ .. . ...... ......... ................ __ _ ._ ......... ... ... .. .. .......... ..... a •• __ ...... .......... . __ ........ ___ ... .. ... ....... _ ... ................ ...... ... _ •••• ____ ... ............. ... _ . ... ..... ... .......... _. __ ... ... ___ __ ... . . _ _ ... .. ...... _. _ ... ... ... ........... .. ... _ .................... ... ___ ._ ... 

89 Bestelauto 169113,8 530282,7 0,0 1,0 360,0/0,0 58,0 71,0 83,0 87,0 89,0 92,0 91,0 88,0 78,0 97,0 35,23 30,00 33,01 90 Bestelauto 169126,0 530290,4 0,0 1,0 360,0/0,0 58,0 71,0 83,0 87,Q 89,0 92,0 91,0 88,0 78,0 97,0 35,23 30,00 33,01 91 Bestelauto 169145,7 530290,6 0,0 1,0 360,0/0,0 58,0 71,0 83,0 87,0 89,0 92,0 91,0 88 , 0 78,0 97,0 35,23 30,00 33,01 92 Bestelauto 169165,3 530290,6 0,0 I,D 360,0/0,0 58,0 71,0 B3,O 87,0 89,0 92,0 91,0 88,0 78,0 97,0 35,23 30,00 33,01 93 Vrachtwagen 169113,8 530195,2 0,0 1,0 360,0/0,0 61,6 74,8 86,9 88,4 97,8 102,0 98,2 92,0 84,9 105,0 23,67 94 Vrachtwagen 169114,3 530216,5 0,0 1,0 360,0/0,0 61,6 74,8 86,9 88,4 97 , 8 102,0 98,2 92,0 84,9 105,0 23,67 

95 Vrachtwagen 169114,5 530236,6 0,0 1,0 360,0/0,0 61 , 6 74,6 86,9 88,4 97,8 102,0 98,2 92,0 84,9 105,0 23,67 96 Vrachtwagen 169114,6 530257,1 0,0 1,0 360,0/0 , 0 61,6 74,8 86,9 88,4 97,8 102,0 98,2 92,0 84,9 105,0 23,67 97 Vrachtwagen 169114,8 530277,6 0,0 1,0 360,0/0,0 61 , 6 74,8 86,9 88,4 97,8 102,0 98,2 92,0 84,9 105,0 23,67 98 Vrachtwagen 169121,2 530294,8 0,0 1,0 360,0/0,0 61 , 6 74,8 86,9 BB,4 97,8 102,0 98,2 92,0 84,9 105,0 23,67 99 Vrachtwagen 169139,9 530297,7 0,0 1,0 360,0/0,0 61 , 6 74,8 86,9 88,4 97,8 102,0 98,2 92,0 84,9 105,0 23,67 

100 Vrachtwagen 169160,7 530297,5 0,0 1,0 360,0/0,0 61 , 6 74,8 86,9 88,4 97,8 102,0 98,2 92,0 84 , 9 105,0 23,67 101 Laden/lossen varkens 169137,6 530286,8 0,0 1,0 360,0/0,0 50,0 50,0 55,0 87,0 95 , 0 97,0 99,0 95,0 85 ,0 103,0 7,78 102 Lossen bulkwagen veevoer 169182,6 530300,2 0,0 I ,D 360,0/0,0 69,0 70,4 82,4 93,9 95 ,6 96,4 97,0 94,8 93 , 8 103,2 7,78 103 , Lossen propaangas 169194,5 530301,0 0,0 1,0 360,0/0,0 65,0 59,9 71,4 Bl,l 87 , 3 90,6 94,9 97,3 84,6 100,3 13,80 104 leegzuigen mestkelder 169162,6 530305,7 0,0 1,0 360,0/0,0 62,0 75,0 90,0 91,0 90 , 0 98,0 100,0 96,0 91,0 104,0 6,02 

105 Vrachtwagen stationair 169159,3 530194,5 0,0 1,0 360,010 ,0 54,0 67,0 79,0 80,0 90,0 94,0 90,0 84,0 78,0 97,0 16,81 106 Heftruck electrisch 169170,3 530287,2 0,0 1,0 360,0/0,0 58,0 71,0 82,0 76,0 85,0 84,0 87,0 82,0 69,0 91,6 13,80 107 Transport piek zwaar 169114,3 530299,8 0,0 1,0 360,0/0,0 66,0 80,0 92,0 93,0 102,0 107,0 104,0 97,0 90,0 110,0 108 Transport piek zwaar 169112,7 530197,1 0,0 1,0 360,0/0,0 66,0 80,0 92,0 93,0 102,0 107,0 104,0 97,0 90,0 110,0 109 Piek tans port licht mater 169111,8 530194,0 0,0 1,0 360,0/0,0 56,0 69,0 82,0 83,0 98,0 93,0 89,0 87,0 80,0 100,0 

110 Piek tansport licht mater 169114,0 530288,4 0,0 1 ,0 360,0/0,0 56,0 69,0 82,0 83,0 98,0 93,0 89,0 87,0 80,0 100,0 111 Laden / los sen varkens piek 169135,5 530290,3 0,0 1,0 360,0/0,0 60,0 75,0 91,0 105,0 107,0 110,0 111,0 109,0 95,0 115,9 112 Vrachtwagen stationair 169150,6 530300,2 0,0 1,0 360,0/0,0 54,0 67,0 79,0 80,0 90,0 94,0 90,0 84,0 78,0 97,0 13,80 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) worden weergegeven in dB per periode 

Geonoise V4.03 04-11-0411:34:13 



Invoergegevens bronnen RBS Knorpolder BV te Creil 
Geurts Technisch Adviseurs BV Projectnr. 8.4349 

Model :Varkenshouderij Knorpolder BV . Akoestisch onderzoek februari 2004 • RBS 
Groep : (hoofdgroep) 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Omschrijving X y Mvld Hoogte Ref!. Oemp . Richtingsindex Lwr31 Lwr63 Lwr125 Lwr250 Lwr500 Lwrlk Lwr2k Lwr4k Lwr8k Lwr-dBA Cb (D) Cb(A) Cb(N) 
.... ........ .. .................. "' .. .. ................... .. ...... ... .... -_ .. -- ..... ...... _ ....... -- ----_ .... .. ................ -- .. -_ ...... .. ...... _ .... _ ........ -_ .. .... .. ....................... ...... -_ .. .. ....... ...... .. ....... _ .... .... - ...... _ .... - _ ........ _ ..... _ - - .... _ ...... _ . - .... - ... * .. _ .. - - ................... .... ...... -- - ...................... _. 

01 Ventilator 169124,5 530207,6 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87 ,5 100,0 50,0 25,0 02 Ventilator 169124,7 530213,6 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87 ,S 100,0 50,0 25,0 03 Ventilator 169124,8 530218,5 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76 , 6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 04 Ventilator 169124,9 530227,7 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87 , 5 100,0 50,0 25,0 as Ventilator 169125,1 530237,8 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87 ,6 100,0 50,0 25,0 

06 Ventilator 169125,3 530243,9 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 81,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76 , 6 69,6 61 , 6 87,5 100,0 50,0 25,0 07 Ventilator 169125,5 530252,8 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,S 100,0 50,0 25,0 08 Ventilator 169125,6 530259,2 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 09 Ventilator 169125,5 530268,7 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 10 Ventilator 169125,6 530279,2 0,0 11,1 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 

11 Ventilator 169148,6 530203,2 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 12 Ventilator 169148,7 530216,4 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 13 Ventilator 169148,8 530223,8 0,0 11,7 360,010,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 14 Ventilator 169148,8 530232 , 0 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69 , 6 61,6 87,5100,0 50,0 25,0 15 Ventilator 169148,8 530235,5 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,S 100,0 50,0 25,0 

16 Ventilator 169149,1 530248,3 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 17 Ventilator 169149,1 530255,2 0,0 11,7 360,010,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61 , 6 87,S 100,0 50,0 25,0 18 Ventilator 169149,1 530264,2 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 89,6 61,6 87,5100,0 50,0 25,0 19 Ventilator 169149,1 530271,3 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 20 Ventilator 169149,2 530278,3 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 81,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 

21 Ventilator 169166,7 530204,7 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 22 Ventilator 169166,7 530212,7 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 23 Ventilator 169166,9 530221,9 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,S 100,0 50,0 25,0 24 Ventilator 169167,0 530230,4 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 25 Ventilator 169167,0 530238,7 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 

26 Ventilator 169167,2 530246,9 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,S 100,0 50,0 25,0 27 Ventilator 169167,2 530255,6 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 28 Ventilator 169167,4 530263,6 0,0 11 , 7 360,0/0 , 0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 29 Ventilator 169167,5 530270,2 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 30 Ventilator 169190,6 530207,2 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,S 100,0 50,0 25,0 

31 Ventilator 169190,6 530215,2 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100, 0 50,0 25,0 32 Ventilator 169190,8 530224,4 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100 , 0 50,0 25,0 33 Ventilator 169190,9 530232,9 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,S 100 , 0 50,0 25,0 34 Ventilator 169190,9 530241,2 0,0 11 ,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100 , 0 50,0 25,0 35 Ventilator 169191,1 530249,4 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100, 0 50,0 25,0 

36 Ventilator 169191,1 530258,1 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100 , 0 50,0 25,0 37 Ventilator 169191,4 530267,6 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 38 Ventilator 169191,4 530277,6 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100 , 0 50,0 25,0 39 Ventilator 169186,6 530276,6 0,0 11,0 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 100 , 0 50,0 25,0 40 Ventilator 169143,1 530237,1 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 100 , 0 50,0 25,0 

41 Ventilator 169143,2 530239,9 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84, 9 100,0 50,0 25,0 42 Ventilator 169143,2 530241,0 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57 , 0 84 , 9 100,0 50,0 25 , 0 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) worden weergegeven in percentage per periode 
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Invoergegevens bronnen RBS Knorpolder BV te Creil 
Geurts Technisch Adviseurs BV Projectnr. 8.4349 

Model:Va rkenshouderij Knorpolder BV - Akoestisch onderzoek feb r uari 2004 - RBS 
Groep: (hoofdgroep) 
Li j st van puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id OmSchrijving X y Mvld Hoogte Refl . Demp. Richtingsindex Lwr31 Lwr63 Lwr125 Lwr250 Lwr500 Lwrlk Lwr2k Lwr4k Lwr8k Lwr-dBA Cb(D) Cb (A) Cb (N) . ~ ...... ....... --_. -_ ...... .. ....... .. .. .. ....... - - -._ .. -_ ......... -_ ... .. -- - ...... -- -_ .. .. - .. ............ - ---_ .. .... .. .. .. ... .. ...... -- .. --_ .... ............. ....... .... ............ .. ............. .. . .............. ..... .. .... .... ... ........... .. ... -- --- - ........ ............. ...... ................. ... .. .. .. .... --.. .. ... .. ........ -- -_ .. .. ........ - .............. .. ...... 
43 Ventilator 169145,0 530236,1 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 100,0 50,0 25,0 44 Vent ilator 169145,0 530237,2 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57 , 0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 100,0 50 , 0 25,0 45 Ventilator 169145,1 530240,1 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 100,0 50,0 25,0 46 Ventilator 169186,6 530274,9 0,0 11,0 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 100,0 50,0 25,0 47 Ventilator 169145,6 530247,1 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 100,0 50,0 25,0 48 Ventilator 169144,5 530247 , 0 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 100,0 50,0 25,0 

50 Ventilator 169140,7 530247 , 0 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 100,0 50,0 25,0 51 Ventilator 169145,6 530249 , 0 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57, 0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57 , 0 84,9 100,0 50,0 25,0 52 Ventilator 169144,4 530248,9 0,0 12 , 7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 100,0 50,0 25,0 53 Ventilator 169140,6 530248,9 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84',9 100,0 50,0 25,0 55 Ventilator 169191,4 530205,0 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72 , 0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79 , 9 100,0 50,0 25,0 

56 Ventilator 169191,6 530213,3 0,0 11,7 360,010,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 100,0 50,0 25,0 57 Ventilator 169191,8 530221,4 0,0 11 , 7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 100,0 50,0 25,0 58 Ventilator 169192,0 530229,7 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 100,0 50,0 25,0 59 Ventilator 169192,2 530238,2 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 100,0 50,0 25,0 60 Ventilator 169192,3 530246,6 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 100,0 50,0 25,0 

61 Ventilator 169192,6 530254,9 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52 , 0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 100,0 50,0 25,0 62 Ventilator 169192,6 530262,9 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52 , 0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 100,0 50,0 25,0 63 Ventilator 169192,8 530270,8 0,0 11,7 360,0/0 , 0 52,0 52 , 0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 100,0 50,0 25,0 64 Ventilator 169170,1 530205,6 0,0 11,7 360,010,0 52,0 52 , 0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 100,0 50,0 25,0 65 Ventilator 169170,3 530213,8 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52, 0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 100,0 50,0 25,0 

66 Ventilator 169170,6 530221,9 0,0 11,7 360 , 0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 100,0 50,0 25,0 67 Ventilator 169170,8 530230,3 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 100,0 50,0 25,0 68 Ventilator 169170,9 530238,7 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 100,0 50,0 25,0 69 Ventilator 169171,1 530247,2 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 100,0 50,0 25 , 0 70 Ventilator 169171 ,3 530255,4 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 100,0 50,0 25,0 

71 Ventilator 169171,4 530263,5 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77)0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 100,0 50,0 25,0 72 Ventilator 169171,6 530271 ,4 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69 , 0 62,0 52,0 79,9 100,0 50,0 25,0 73 Voerkeuken voorgevel 169196,2 530284,9 0,0 4,0 01 Gevel 42,9 52,4 59,4 66,8 71,1 63,3 57,4 49,9 48,4 73,4 100,0 0,0 0,0 74 Voerkeuken zijgevel 169199,9 530283,4 0,0 3,5 01 Gevel 37,3 46,8 53,8 59,0 65,2 57,9 52,5 43,9 42,4 67,2 100,0 0,0 0,0 77 Personenauto 169163,0 530290,4 0,0 1,0 360,0/0,0 55,0 6~,0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82,0 75 , 0 90,0 0,3 0,2 0,1 

78 Personenauto 169143,3 530290,4 0,0 1 ,0 360,0/0,0 55,0 68,0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82,0 75,0 90,0 0,3 0,2 0, 1 79 Personenauto 169123,5 530290,6 0,0 1 ,0 360,0/0 , 0 55,0 68,0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82,0 75,0 90,0 0,3 0,2 0, 1 80 Personenauto 169113,0 530280,0 0,0 1,0 360,0/0,0 55,0 68,0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82,0 75,0 90,0 0 , 3 0,2 0, 1 61 Personenauto 169112,7 530259,9 0,0 1 ,0 360,0/0,0 55,0 68,0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82,0 75,0 90,0 0,3 0,2 0, 1 82 Personenauto 169112,5 530239,7 0,0 1 ,0 360,0/0,0 55,0 68,0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82,0 75,0 90,0 0,3 0,2 0, 1 

83 Personenauto 169112,7 530219,4 0,0 1,0 360,0/0,0 55,0 68,0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82,0 75 , 0 90 , 0 0,3 0,2 0,1 64 Personenauto 169112,6 530198,7 0,0 1,0 360,0/0,0 55,0 68,0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82,0 75 , 0 90 , 0 0,3 0,2 0,1 85 Bestelauto 169113,3 530201,4 0,0 1,0 360,0/0 , 0 58,0 71,0 83,0 87,0 89,0 92,0 91,0 88,0 78,0 97 , 0 0,0 0,1 0,1 86 Bes telauto 169113,6 530222,2 0,0 1, 0 360,0/0,0 58,0 71,0 83,0 87,0 89,0 92,0 91,0 88,0 78 , 0 97 , 0 0 , 0 0,1 0, .1 
87 Bestelauto 169113,4 530242,6 0,0 1,0 360,0/0,0 58,0 71,0 83,0 87,0 89,0 92,0 91,0 86,0 78 , 0 97 ,0 0,0 0,1 0,1 

88 Bestelauto 169113,6 530262,3 0,0 1, 0 360,0/0 , 0 58,0 71 , 0 83,0 87,0 89,0 92,0 91 , 0 88,0 78 , 0 97,0 0,0 0,1 0,1 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) worden weergegeven in percentage per periode 
Geonoise V4.03 04-11-0411:35:05 



Invoergegevens bronnen RBS Knorpolder BV te Creil 
Geurts Technisch Adviseurs BV Projectnr. 8.4349 

Madel :Varkenshouderij Knorpolder BV . Akoestisch onderzoek februari 2004 . RBS 
Groep : (hootdgroep) 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Omsch r ijving X y Mvld Hoogte Refl. Cemp . Richtingsindex Lwr31 Lwr63 Lwr125 Lwr250 Lwr500 Lwrlk Lwr2k Lwr4k Lwr8k Lwr-dBA Cb (C) Cb(A) Cb(N ) 
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89 Bestelauto 169113,8 530282,7 0,0 ',0 360,0/0,0 58,0 71,0 83,0 87,0 89,0 92,0 91,0 8,8,0 78,0 97,0 0,0 0 ,1 0,1 
90 Bestelauto 169126,0 530290,4 0,0 1 ,0 360,0/0,0 58,0 71,0 83,0 87,0 89,0 92,0 91,0 88,0 78,0 97,0 0,0 0 ,1 0,1 
91 Bestelauto 169145,7 530290,6 0,0 , ,0 360,0/0,0 58,0 71 , 0 83 , 0 87 , 0 89 , 0 92,0 91,0 88,0 78,0 97,0 0 , 0 0 ,1 0 , 1 
92 Bestelauto 169165,3 530290,6 0,0 1 ,0 360,0/0,0 58,0 71,0 83,0 87,0 89,0 92,0 91,0 88,0 78,0 97,0 0,0 0 , 1 0,1 
93 Vrachtwagen 169113,8 530195,2 0,0 1,0 360,0/0,0 61,6 74,8 86,9 88,4 97,8 102,0 98,2 92,0 84,9 105,0 0,4 0 ,0 0,0 
94 Vrachtwagen 169114,3 530216,5 0,0 1,0 360,0/0,0 61,6 74,8 86,9 88,4 97,8 102,0 98,2 92,0 84,9 105,0 0,4 0 ,0 0,0 

95 Vrachtwagen 169114,5 530236,6 0,0 1,0 360,0/0,0 61,6 74,8 86,9 88,4 97,8 102,0 98,2 92,0 84,9 105,0 0,4 0,0 0,0 
96 Vrachtwagen 169114,6 530257,1 0,0 1,0 360,0/0,0 61,6 74,8 86,9 88,4 97,8 102,0 98,2 92,0 84,9 105,0 0,4 0,0 0,0 
97 Vrachtwagen 169114,8 530277,6 0,0 1 ,0 360,0/0,0 61,6 74,8 86,9 88,4 97,8 102,0 98,2 92,0 84,9 105,0 0,4 0,0 0,0 
98 Vrachtwagen 169121,2 530294,8 0,0 1,0 360,0/0,0 61,6 74 , 8 86,9 88,4 97,8 102,0 98,2 92,0 84,9 105,0 0,4 0,0 0,0 
99 Vrachtwagen 169139,9 530297,7 0,0 1,0 360,0/0,0 61,6 74 , 8 86,9 88,4 97,8 102,0 98,2 92,0 84,9 105,0 0,4 0,0 0,0 

lOa Vrachtwagen 169160,7 530297,5 0,0 1,0 360,0/0,0 61,6 74,8 86,9 88,4 97,8 102 , 0 98,2 92 , 0 84,9 105,0 0,4 0,0 0,0 
101 Laden/lossen varkens 169137,6 530286,8 0,0 1,0 360,0/0,0 50,0 50,0 55,0 87,0 95,0 97 , 0 99,0 95 , 0 85,0 103,0 16,7 0,0 0,0 
102 Lossen bulkwagen veevoer 169182,6 530300,2 0, 0 1,0 360,0/0,0 69,0 70,4 82,4 93,9 95,6 96 ,4 97,0 94 , 8 93 , 8 103,2 16,7 0,0 0,0 
103 Lossen propaangas 169194,5 530301,0 0,0 1,0 360,0/0,0 65,0 59,9 71,4 81,1 87,3 90 , 6 94,9 97 , 3 84,6 100,3 4,2 0,0 0,0 
104 Leegzuigen mestkelder 169162,6 530305,7 0,0 1,0 360,0/0,0 62,0 75,0 90,0 91,0 90,0 98 , 0 100,0 96 , 0 91,0 104,0 25,0 0,0 0,0 

105 Vr achtwagen stationair 169159,3 530194,5 0,0 1,0 360,0/0,0 54,0 67 , 0 79,0 80,0 90,0 94,0 90,0 84 , 0 78,0 97,0 2,1 0,0 0,0 
106 Heftruc k electrisch 169170,3 530287,2 0 , 0 1 ,0 360,0/0,0 58,0 71,0 82,0 76,0 85,0 84,0 87,0 82 , 0 69,0 91,6 4,2 0,0 0,0 
107 Transport piek zwaar 169114,3 530299,8 0,0 1 ,0 360,0/0,0 66,0 80,0 92,0 93,0 102,0 107,0 104,0 97 , 0 90,0 110,0 0,0 0,0 0,0 
108 Transport piek zwaar 169112,7 530197, I 0,0 1,0 360,0/0,0 66,0 80,0 92,0 93,0 102,0 107,0 104,0 97 , 0 90,0 110,0 0,0 0 , 0 0,0 
109 Pi.k tansport licht mater 169111,8 530194,0 0,0 1,0 360,0/0,0 56,0 69,0 82,0 83,0 98,0 93,0 89,0 87 , 0 80,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

110 Piek tansport licht mater 169114,0 530288,4 0,0 1,0 360,0/0,0 58,0 69,0 82,0 83,0 98,0 93,0 89,0 87,0 80,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
III Laden/lossen varkens piek 169135,5 530290 , 3 0,0 1,0 360,0/0,0 60,0 75,0 91,0 105,0 107,0 110,0 111,0 109,0 95,0 115,9 0,0 0,0 9,0 112 Vrachtwagen stationair 169150,6 530300,2 0,0 1,0 360,0/0,0 54,0 67,0 79,0 80,0 90,0 94,0 90,0 84,0 78,0 97,0 4,2 0,0 0,0 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) worden weergegeven in percentage per periode 
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Geurts Technisch Adviseurs BV 
Tel: 04 12 - 624 980 



Invoergegevens ontvangerpunten 
Zuidermeerpad 4 te Creil (gem NO-polder) 

~aluurgebied "Rol1erdamse Hoek" 

D 

Fok en vleesvarkensbedrijfKnorpolder BY 
Projectnr. 8.4349 

LEGENOA 

Om 100 m ........ 
schaal = 1 : 6000 

oorsproog = 169070, 529800 

o 

,"W\(o'illumliNllorde rmeerweg 1 

Industrielawaai -IL, Vari<enshouderij Knorpolder BV - Akoeslisch onderzoek februari 2004 - RBS [G:IProj-VIfIB-4349-1IGEONOI-lj , Geonoise V4 03 

Geurts Technisch Adviseurs BY 
Tel: 0412 - 624 980 



lnvoergcgevcns ontvangerpunten 
Geurts Technisch Adviscurs BV 

Modtl :VarK. nSllOlIOerlJ Knorpoldl r BV • Al!oll tllch ondet"loek februari 2004 • RBS 
Groep: ( hoot dgrotP) 
lliit Vl n Ontvl." e , yoor ,..k .... thodt Indu$trhl • • u i . IL 

" 
" " "' " 

wanil'lQ ... ur ......... g 59c 
wanil'lQ WI.tt .......... g 61 
wanino Noorderme.rweg I 
Natuurgl blld ' Ao!Urdun 

Geonoise V4.03 

• , 
169115,2 6300015,1 
169194,9 630420,4 
11I99OT,1I 530545,6 
111112211,7 530631,1 

'.' '.' '.' '.' 
'." '." '." 

Knorpoldcr BV (e Creil 
Proj cctnr.8.4349 

" .. 
" 

09·03-04 11 :07:23 



Bijlage IV 

8.4349/04-11-04 

Resu Ita,ten overdrachtsberek'eningen 
re.presentatieve bed rijfss:ituatie 



Rekenpararneters 
Geurts Technisch Adviscurs BV 

MOdel: Varktn l hOudlrij Knorpolo.r BV 
Lilst vi" -.0<1,1 el;en. ,happen 

o.Khrilving 
Vt rantwoordel1jk, 
RthrnNUlode 
MOdelgrl nzen 

..... ng ..... kl door 
LIiUt ingu hn door 

origl.ne1, claUbI$1 
Odglnd, OQcllrlj~lng 
GilaportltNl door 

o.l1nitl., 
nrkl,ard dOOr 

IMteorol oolKn. corrlcUI 
SUncleard boduf.eto .. 
Stltldu""""'ardl 
LU(:IIUbsorptll lda/ke, 
DtuilniYeI" r .. "It.len ontv.nv-rs 
OIullnl ..... " rfl"l U1In gridl 
Rehnopliaali .. t ie .In 

Gconoise V4.03 

• Akontilch onderzOIk tebr .... '1 1004 . RBS 

"" !verhoevtn 
l l\dustrilla .... i . IL 
11"77 1,00, S2"04,00) . (11086.2 ,00, 53 1553,00) 

twingen, op 08·01·04 
twinge'" op 04· 11 ·04 

."' 
"" ."' 
."' ."' 
St.ndurd corr.etll, 5,0 

',' IUII·II.' 
0,0<10,070 ,250,111,132,86 6,23 10,00 87,40 
a~n, .. "lt1ttn 
G""~"""l t.ttn 

"" 

Knorpolder BV Ie Creil 
Projectnr. 8.4349 



,Rekenresultaten RBS 
Geurts Technisch Adviseurs BY 

Model: varkenshouder lj Knorpolder 8V - Akoestisch onderzoek 1ebruari 2004 - RSS 
Bijdraga van hoofdgroep op aUa ontvangerpunten 
Rekenmethode : Industr1elaw81\! - IL; Periode: Alle perioden 

Id. Omschrij ving Hoogte 

01 A Woning Westermeerweg 6ge 1 ,5 
01-8 WoniOg Westermeerweg 5ge 5,0 
02-A Waning Westermeerweg 61 1,5 
02-8 Waning We.stermeerweg 61 5,0 
03:A Woning Noordermeerweg 1 1,5 

03 8 Waning Noordermsl1rwell 1 5.0 
OO(:::A Nat.uurgebied 'Rotterdamse· Hoek' 1,·5 

Alle getoonde d8-waarden Zcijn A-gewegen 

Geonojse V4.03 

Dag Avona /lacht 

27,8 23,5 20,5 
30,5 26,7 23,7 
28,S 23,5 20,5 
31,0 26,7 23,7 
13,9 10,1 7,1 

23,9 20,0 17,0 
36,9 30,8 27,8 

Kllorpolder BV te Creit 
Projectnr. 8.4349 

Etmaal Li 

30,5 42,9 
33,7 43,8 
30,6 48 , 2 
33,7 49,3 
17,1 30,4 

27,0 41,0 
37,8 56,6 

04-11-0411:37:35 



Rekenresultaten RES ontv 01 a Knorpolder BY te Creil 
Geurts Technisch Adviseurs BY Projectnr. 8.4349 

Model: Varkenshouderij Knorpolder BV - Akoestiseh onderzoek februari 2004 - RBS 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 01_A - Woning Westermeerweg 5ge 
Rekenmethode : Industrielawaai - IL; Periode: AUe perioden 

Id . Omsehrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li em 
... ~- - ... _ ... -_ ............................... . .................. . --_._ .. .. .......... ----_ .. -- -_ ........... . ... _ ..... - .. -_ .......... -_ .. -_ .. ....... -_ ..... ..... --....... _ ......... .. --- . -- ... . _.- .... _ ... ...... ... -_ ... ......... --- .... -_ ... 

104 Leegzuigen lIIestkelder 1,0 19,8 19,8 30,7 4,8 

30 Ventilator 11,6 12,3 9,3 6,2 16,2 16,4 4,1 

31 Ventilator 11,6 12,2 9,2 6,2 16,2 16,3 4,1 

32 Ventilator 11,6 12,2 9,2 6,2 16,2 16,3 4,1 

33 Ventilator 11,6 12,1 9,1 6,1 16,1 16,2 4,1 

34 Ventilator 11,6 12,1 9,1 6,1 16,1 16,2 4,1 

35 Ventilator 11,6 12,1 9,0 6,0 16,0 16,2 4,1 

102 Lossen bulkwagen veevoer 1,0 16,0 16,0 28,6 4,8 

36 Ventilator 11,6 12,0 9,0 6,0 16, 0 16,1 4,1 

37 Ventilator 11,6 12,0 8,9 5,9 15 , 9 16,1 4,1 

38 Ventilator 11 , 6 11,9 8,9 5,9 15,9 16,0 4,1 

11 Ventilator '11 , 6 11,7 8,7 5,7 15,7 15,8 4,1 

12 Ventilator 11 , 6 11,2 8,2 5,2 15,2 15,3 4,1 

13 Ventilator 11 , 6 11,1 B,1 5,1 15,1 15,2 4,1 

14 Ventilator 11 , 6 11,0 8,0 5,0 15,0 15,2 4,2 

15 Ventilator 11,6 11,0 8,0 5,0 15 , 0 15 , 2 4,2 

16 Ventilator 11,6 10,9 7,9 4,9 14 , 9 15 , 1 4,2 

17 Ventilator 11,6 10,9 7,9 4,9 14, 9 15 , 1 4,2 

18 Ventilator 11,6 10,9 7,9 4,9 14 , 9 15,1 4,2 

19 Ventilator 11,6 10,9 7,9 4,9 14,9 15, 1 4,2 

20 Ventilator 11,6 10,9 7,9 4,8 14 , 9 15,0 4,2 

43 Ventilator 12,6 8,1 5,1 2,1 12 , 1 12,2 4,1 

44 Ventilator 12,6 8,1 5,1 2,1 12,1 12,2 4,1 

45 Ventilator 12,6 8,1 5,1 2,1 12,1 12,2 4,1 

47 Ventilator 12,6 8,1 5,0 2,0 12,0 12,1 4,1 

48 Ventilator 12,6 8,0 5,0 2,0 12,0 12,1 4,1 

51 Ventilator 12,6 8,0 5,0 2,0 12,0 12,1 4,1 

40 Ventilator 12,6 8,0 5,0 2,0 12,0 12,1 4,1 

52 ventilator 12,6 8,0 5,0 2,0 12,0 12,1 4,1 

41 Ventilator 12,6 8,0 5,0 2,0 12,0 12,1 4,1 

42 Ventilator 12,6 8,0 5,0 2,0 12,0 12,1 4,1 

50 Ventilator 12,6 7,8 4,8 1,8 11,8 11,9 4,1 

53 Ventilator 12,6 7,8 4,8 1,8 11,8 11,9 4,1 

21 Ventilator 11,6 5,6 2,5 -0,5 9,5 9,7 4,1 

22 Ventilator 11,6 5,2 2,2 -0,8 9,2 9,3 4,1 

23 Ventilator 11 , 6 4,9 1,9 -1,1 8,9 9,0 4,1 

25 Ventilator 11 , 6 4,8 1,8 -1,2 B,8 8,9 4,1 

55 Ventilator 11,6 4,8 1,8 -1,2 8,8 8,9 4,1 

56 Ventilator 11 ,6 4,8 1,8 -1,3 8,8 8,9 4,1 

57 Ventilator 11 , 6 4,7 1,7 -1,3 8,7 8,8 4,1 

24 Ventilator 11 , 6 4,7 1,7 -1,3 8,7 8,9 4,1 

58 Ventilator 11 , 6 4,7 1,7 -1,3 8,7 8,8 4,1 

59 Ventilator 11 , 6 4,7 1,7 -1,4 8,6 8,B 4,1 

27 Ventilator 11,6 4,7 1,6 -1,4 8,6 8,8 4,1 

01 Ventilator 11 , 6 4,6 1,6 -1,4 8,6 8,8 4 , 2 

60 Ventilator 11 , 6 4,6 1,6 -, ,4 8,6 8,7 4 , 1 

61 Ventilator 11,6 4,6 1,6 -1,4 8,6 8,7 4 , 1 

62 Ventilator 11 , 6 4,5 1,5 - 1,5 8,5 8,7 4,1 

26 Ventilator 11 , 6 4,5 1,5 - 1,5 8,5 8,7 4,1 

63 Ventilator 11 , 6 4,5 1,5 - 1,5 8,5 8,6 4,1 

64 Ventilator 11 , 6 4,5 1,5 - 1,6 8,4 8,6 4,1 

28 Ventilator 11 , 6 4,5 1,4 -1,6 8,4 8,6 4,1 

02 Ventilator 11,6 4,3 1,3 -1,7 8,3 8,5 4,2 

29 Ventilator 11,6 4,2 1,1 -1,9 8,1 8,3 4 , 1 

03 Ventilator 11,6 4,1 1,1 -1,9 8,1 8,3 4 , 2 

04 Ventilator 11,6 4,1 1,1 -1,9 B,1 8,3 4,2 

65 Ventilator 11,6 4,0 1,0 -2,0 B,O B,1 4,1 

66 Ventilator 11,6 3,9 0,9 -2,1 7,9 B,O 4,1 

67 Ventilator 11,6 3,8 0,8 -2,2 7,8 7,9 4,1 

as Ventilator 11,6 3,8 0,8 -2,2 7,8 8,0 4,2 

68 Ventilator 11,6 3,8 0,8 -2,3 7,8 7,9 4,1 

69 Ventilator 11,6 3,7 0,7 -2,3 7,7 7,9 4,1 

10 Ventilator 11,6 3,7 0,7 -2,3 7,7 7,9 4,2 

70 Ventilator 11,6 3,7 0,7 -2,3 7,7 7,B 4,1 

71 Ventilator 11,6 3,7 0,6 -2,4 7,6 7,B 4,1 

06 Ventilator 11,6 3 ,6 0 , 6 -2,4 7 , 6 7,8 4,2 

72 Ventilator 11,6 3,6 0,6 -2,4 7,6 7,B 4,1 

09 Ventilator 11,6 3,6 0,6 -2,4 7,6 7,B 4,2 

OB Ventilator 11,6 3,3 0,3 -2,7 7,3 7,5 4,2 

07 Ventilator 11,6 3,2 0,2 -2,8 7,2 7,4 4,2 

tile getoon'\! ~~1aarden zijn A-gewogen 04-11-0411:44:08 eonOise . 



Rekenresultaten RBS ontv 01a 
Geurts Technisch Adviseurs BV 

Model : Varkenshouderij Knorpolder BV - Akoestisch onderzoek f e bruari 2004 - RBS 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 01_A - Woning Westermee rweg 59c 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: AIle perioden 

Id. Omschrij ving Hoogte Dag Avond Nacht 

Knorpolder BV te Creil 
Projectnr. 8.4349 

Etmaal Li em 
_~ _ ... _ ... _ ... _ a _a ... "'" '' _ _ __ • _ ... _ .... .... __ ........ * ............ .......... .......... -- ........... .. .......... .... .. *_ .... * .. ..... ... .. - ........... - .. ...... ...... .. - . ...... - .. .... _ ........... _ . .... _ •• - - - - - _ .. - _ ..... ... _ .. .. - - . 

103 Lossen propaangas I,D 6,6 6,6 25,3 4,8 

93 Vrachtwagen 1,0 6,6 6,6 35,1 4,8 

105 Vrachtwagen stationair I,D 6,2 6,2 27,9 4,8 

39 Ventilator 11,0 -0 , 2 -3 , 3 -6,3 3,7 3,9 4, 2 

46 ventilator 1 1,0 -0 , 3 -3 , 4 -6,4 3,6 3,8 4, 2_ 

101 Laden/lossen varkens I,D -0,7 -0,7 12,0 4,8 

112 Vrachtwagen stationair I,D -3,1 -3 , 1 IS,S 4,8 

100 Vrachtwagen 1,0 -4,5 . 4 , 5 24,0 4,8 

85 Bestelauto 1, 0 · 17,1 -11,9 ·14,9 · 4 , 9 22,9 4,8 

84 Personenauto 1,0 ·10,9 -13,1 ·16,1 . 6, 1 18,8 4,8 

74 Voerkeuken zij gevel 3,5 · 6,3 .6, 3 -1,7 4,7 

99 Vrachtwagen 1,0 · 9,2 -9,2 19,4 4,8 

73 Voerkeuken voorgevel 4,0 -10,2 -10,2 -5,6 4,6 

98 Vrachtwagen 1,0 -11,7 -11,7 16,9 4,8 

106 Heftruck electrisch 1,0 -11,9 ' 11,9 6,7 4,8 

94 Vrachtwage n 1,0 -15,1 -15,1 13,4 4,8 

95 Vrachtwagen 1,0 -15,2 -15,2 13,3 4,8 

97 Vrachtwagen 1,0 -15,3 - 15,3 13,2 4,8 

96 Vrachtwagen 1,0 -15,3 -15,3 13,2 4,8 

92 Bestelauto 1,0 -28,4 -23,2 · 26 , 2 ·16,2 11,7 4,8 

91 Bestelauto 1,0 -29,9 -24,6 · 27 , 6 -17,6 10,2 4,8 

77 Personenauto 1 , 0 ·24,3 ·26,5 . 29 , 5 -19,5 5,4 4,8 

90 Bestelauto 1, 0 -32,2 -26,9 - 30 , 0 -20,0 7,9 4,8 

78 Personenauto 1 , 0 -25,S -27,7 -30 , 7 -20,7 4,2 4,8 

89 Bestelauto ",0 -34,6 -29,3 -32 , 4 -22,4 5,5 4,8 

86 Bestelauto 1, 0 -34,8 -29 , 5 . 32 ,5 -22,S 5,3 4,8 

87 Bestelauto 1 ,0 ·34,9 ·29 ,7 ·32,7 -22,7 5 , 2 4,8 

88 Bestelauto ' ,a -35,0 -29 , 8 ·32,8 -22,8 5 , 1 4,8 

79 Personenauto 1, 0 -27,6 -29 , 8 ·32,8 -22,8 2 , 0 4,8 

80 Per~onenauto 1, 0 -30,4 -32 , S ·35,5 -25,S -0 , 7 4,8 

83 Personenauto 1,0 ·30,5 -32 , 7 ·35 , 7 -25,7 -0 , 8 4,8 

82 Personenauto 1, 0 -30,8 -33,0 ·36,0 -26,0 -1,1 4,8 

81 Personenauto 1, 0 · 30,9 -33,1 ·36,1 -26,1 -1,2 4, 8 

107 Transport piek zwaar 1, 0 23,S 4,8 

108 Transport piek zwaar , ,a 39,9 4,8 

109 Piek tansport licht materieel 1 ,0 29,3 4,8 

110 Piek tansport licht naterieel 1, 0 8,8 4,8 

111 Laden/lossen varkens piekgeluid 1,0 24,3 4,8 
... .. ........... _ ... .......... _ . ......... _ .... .. ...... _. _ .... _ .. ... _ .. .. ...... . .. -- _ .... ......... _ .. ..... .. ...... _ ..... .. .... .. .. ... _ ...... ... ...... ... . ... .. ........ .. .... ......... ...... ...... ............. -_ .. .. ... ........... _ ............ ...... ... . .. _. _ ...... .. 
Totalen 27,8 23,5 20,5 30,5 42,9 

Alle getoonde dB-waarden zij n A-gewogen 

Geonoise V4.03 04-11-04 11 :44:08 



Rekenresultaten RBS ontv 01 b KnOrPolder BV te Creil 
Geurts Technisch Adviseurs BV Projector. 8.4349 

Model: Varkenshouderij Knorpolder BV - Akoestisch onderzoek februari 2004 . RBS 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 01_B . Woning Westemeerweg 59c 
Rekenmethode : Industrielawaai . IL; Periode: Alle perioden . 

Id. Omschrij ving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li em 
.. .... ............ _ ...... .. .............. .... ................ . ................ .. ............................ .... .............. .. ......................... .. .... .. .... .............. ...................... ... ........ .. .. .. .. .. .. .... .. ............. .. .......................... .. .. .. 
104 Leegzuigen lI1estkelder I,D 20,4 20,4 31,1 4,6 

30 Ventilator 11,6 15,4 12 , 4 9,4 19,4 19,3 3,9 

31 Ventilator 11,6 15,4 12 , 4 9,4 19,4 19,2 3,9 

32 Ventilator 11,6 15,3 12 , 3 9,3 19,3 19,2 3,9 

33 Ventilator 11,6 15,3 12,3 9,3 19, 3 19,2 3,9 

34 Ventilator 11,6 15,3 12,2 9,2 19,2 19,1 3,9 

35 Ventilator 11,6 15,2 12,2 9,2 19,2 19,1 3,9 

36 Ventilator 11,6 15,2 12,2 9,2 19,2 19,0 3,9 

37 Ventilator 11,6 15,1 12,1 9,1 19,1 19,0 3,9 

38 Ventilator 11,6 15,1 12,1 9,1 19,1 19,0 3,9 

11 Ventilator 11,6 14,9 11,9 8,9 18,9 18,8 3,9 

12 Ventilator 11 ,6 14,4 11,4 8,4 18,4 · 18,3 3,9 

13 Ventilator 11,6 14,4 11,3 8,3 18,3 18,3 3,9 

14 Ventilator " , 6 14,3 11,3 8,3 18,3 18,2 3,9 

'5 Ventilator 11 , 6 14,3 ",3 8,3 '8,3 18,2 3,9 

16 Ventilator 11 , 6 14,2 11,2 8,2 18,2 18,' 3,9 

17 Ventilator 11 , 6 14,2 11,2 8,2 18,2 18,1 3,9 

18 Ventilator 11 , 6 14,2 11,2 8,2 18,2 18,1 3,9 

19 Ventilator 11,6 14,2 11,2 8,2 18,2 18,1 3,9 

20 Ventilator 11 , 6 14,2 11 , 2 8,' '8,' 18,1 3,9 

102 Lossen bulkwagen veevoer I,D 17,1 17,1 29,S 4,6 

43 Ventilator 12,6 11,1 8,1 5,1 15 , 1 15,0 3,9 

44 Ventilator 12,6 11,1 8,1 5,1 15 , 1 15,0 3,9 

45 Ventilator 12,6 11,1 8,1 5,1 15 , 1 14,9 3,9 

47 Ventilator 12,6 11,1 8,0 5,0 15, 0 14,9 3,9 

48 Ventilator 12,6 11,1 8,0 5,0 15,0 14,9 3,9 

51 Ventilator 12,6 11,0 8,0 5,0 15,0 14,9 3,9 

52 Ventilator 12,6 11,0 8,0 5,0 15,0 14,9 3,9 

40 Ventilator 12,6 11,0 8,0 5,0 15,0 14,9 3,9 

41 Ventilator 12,6 11,0 8,0 5,0 15,0 14,9 3,9 

42 Ventilator 12,6 11,0 8,0 5,0 15,0 14,9 3,9 

50 Ventilator 12,6 10,9 7,9 4,8 14,8 14,7 3,9 

53 ventilator 12,6 10,9 7,8 4,8 14,8 14,7 3,9 

21 Ventilator 11,6 9,0 6,0 3,0 13,0 12,9 3,9 

22 Ventilator 11,6 8,6 5,6 2,6 12,6 12,5 3,9 

23 Ventilator 11,6 8,3 5,3 2,3 12,3 12 , 2 3,9 

25 Ventilator 11,6 8,3 5,3 2,3 12,3 12 , 2 3,9 

24 Ventilator 11,6 8,2 5,2 2,2 12,2 12 , 1 3,9 

27 Ventilator 11,6 8,1 5,1 2,1 12,1 12,0 3,9 

01 Ventilator 11,6 8,1 5,0 2,0 12,0 12 , 0 3,9 

26 Ventilator 11,6 8,0 5,0 2,0 12,0 11,9 3,9 

28 Ventilator 11,6 7,9 4,9 1,9 11,9 11,8 3,9 

55 Ventilator 11,6 7,8 4,8 1,8 11,8 11,6 3,9 

02 Ventilator 11,6 7,8 4,8 1,8 11,8 11,7 3,9 

56 Ventilator 11,6 7,8 4,8 1,7 11,7 11,6 3,9 

57 Ventilator 11,6 7,7 4,7 1 , 7 11,7 11,6 3,9 

58 Ventilator 11,6 7,7 4,7 1 , 7 11,7 II,S 3,9 

59 Ventilator 11 , 6 7,6 4,6 1 , 6 11,6 11,5 3,9 

60 Ventilator 11,6 7,6 4,6 ' , 6 11,6 II,S 3,9 

29 Ventilator 11,6 7,6 4,6 ' , 6 11,6 II,S 3,9 

61 Ventilator 11,6 7,6 4,6 1 ,5 11,5 11,4 3,9 

03 Ventilator 11,6 7,5 4,5 1,5 II,S 11,5 4,0 

04 Ventilator 11,6 7,5 4,5 1,5 II,S 11,5 4,0 

62 Ventilator 11,6 7,5 4,5 1,5 11,5 11,4 3,9 

63 Ventilator 11,6 7,5 4,5 1,5 11,5 11,4 3,9 

64 Ventilator 11,6 7,5 4,5 1,5 11,5 11,4 3,9 

05 Ventilator 11,6 7,2 4,2 1,2 11,2 11,2 4,0 

10 Ventilator 11,6 7,1 4,1 '1,1 11,1 11,1 4,0 

65 Ventilator 11,6 7,1 4,1 1,0 11,0 10,9 3,9 

06 Ventilator 11,6 7,0 4,0 1 ,0 11,0 11,0 4,0 

09 Ventilator 11,6 7,0 4,0 1,0 11,0 11,0 4,0 

66 Ventilator 11,6 6,9 3,9 0,9 10,9 10,8 3,9 

67 Ventilator 11,6 6,9 3,B 0,8 10,8 10,7 3,9 

68 Ventilator 11,6 6,8 3,8 0,8 10,8 10,7 3,9 

69 Ventilator 11,6 6,8 3,8 0,7 10,7 10,7 3,9 

08 Ventilator 11,6 6,7 3,7 0 , 7 10,7 10,7 4,0 

70 Ventilator 11,6 6,7 3,7 0,7 10,7 10,6 3,9 

71 Ventilator 11,6 6,7 3,7 0,7 10,7 10,6 3,9 

07 Ventilator 11,6 6,7 3,6 0,6 10,6 10,6 4,0 

72 Ventilator 11,6 6,6 3,6 0,6 10,6 10,5 3,9 

t}le getoon<lj <f'O!aarden zijn A-gewogen 04-11-0411:44:40 eonOlse . 



Rekenresultaten RBS ontv 01 b 
Geurts Technisch Adviseurs BV 

Model: Varkenshouderij Knorpolder BV - Akoestiseh onderzoek februari 2004 - RBS 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 01_B - Woning Westermeerweg 5ge 
Rekenmethode : Industrielawaai - IL; Periode : Alle perioden 

Id. Omschrij ving Hoogte Dag Avond Nacht 

Knorpolder BV te Creil 
Projectnr_ 8.4349 

Etmaal Li em 
_____ _ ...... .. ...... ........ .. 4 .......... ...... ...................... .. .............. .... ..... ....... .. ........ .. • ... .... .................... ···_ .... - ..... .. . _ .... ............ . ... - .. - - .. - .. - - _ ......... - - - - .. - .... - - _ .. _ .... .. _ .. _ . _ . .. .. _ .. - --

93 
lOS 
103 
39 
46 
101 

112 
100 
74 
85 
B4 

73 
99 
9B 
106 
94 

95 
96 
97 
92 
91 

77 
90 
78 
B9 
86 

87 
88 
79 
80 
83 

82 
81 
107 
lOB 
109 

110 
111 

Vrachtwagen 
Vraehtwagen stationair 
Lossen propaangas 
Ventilator 
Ventilator 
Laden/lossen varkens 

Vraehtwagen stationair 
Vraehtwagen 
Voerkeuken zijgevel 
Bestelauto 
Personenauto 

Voerkeuken voorgevel 
Vraehtwagen 
Vrachtwagen 
Heftruck electriseh • 
Vrachtwagen 

Vrachtwagen 
Vrachtwagen 
Vrachtwagen 
Bestelauto 
Bestelauto 

Personenauto 
Bestelauto 
Personenauto 
Bestelauto 
Bestelauto 

Bestelauto 
Bestelauto 
Personenauto 
Personenauto 
Personenauto 

Personenauto 
Personenauto 
Transport piek zwaar 
Transport piek zwaar 
Piek tans port licht materieel 

Piek tansport lieht materieel 
Laden/lossen varkens piekgeluid 

I,D 
1,0 
1,0 

11,0 
11,0 
1,0 

I,D 
I,D 
3,5 
1,0 
1,0 

4,0 
1,0 
, ,0 
1,0 
1,0 

1,0 
, ,a 
1,0 
1 ,0 
1,0 

1,0 
1 , 0 
1,0 
1,0 
1 ,0 

1,0 
I ,D 
1,0 
1,0 
',a 

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

I , D 
I,D 

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

-2,0 
-3,1 
-3,3 

-16,3 
-10,0 

-7,0 
-7,8 

-10,3 
- 11,0 
-13,8 

-13,9 
-14,0 
-14,0 
- 26,7 
-28,3 

-23,1 
-30,S 
-24,4 
-33,1 
-33,3 

-33,S 
-33,6 
-26,S 
-29,2 
- 29,3 

- 29,6 
-29,7 

0,0 
-0,1 

-11,1 
- 12,2 

-21,4 
-23,0 

-25,2 
-25,3 
-26,6 
-27,9 
-28,1 

-28,3 
-28,4 
-28,7 
-31,4 
-31,S 

-31,8 
-31,9 

-3,0 
-3,1 

-14,1 
-15,2 

-24,4 
-26,0 

-28,3 
-28,3 
-29,6 
-30,9 
-31,1 

-31,3 
-31,4 
-31,7 
-34,4 
-34,S 

-34,8 
-34,9 

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

· 2,0 
-3,1 
-3,3 
-4 , 1 
-5,2 

-7,0 
-7,8 

-10,3 
-11,0 
- 13,8 

-13,9 
-14,0 
- 14,0 
-14,4 
-16,0 

-18,3 
-18,3 
-19,6 
-20,9 
-21,1 

-21,3 
-21,4 
-21,7 
-24,4 
-24, 5 

-24 , 8 
-24 , 9 

36 ,0 
28 , 7 
25 , S 

6 , 9 
6, 8 

13 ,2 

16,4 
25,2 

1,2 
23,6 
19,4 

-2,6 
20,S 
18,0 
7,4 

14,5 

14,4 
14,3 
14,3 
13,2 
11,6 

6,4 
9,4 
5,0 
6,8 
6,5 

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

-0,2 
-0,3 
24,5 
40,6 
31,8 

11 , 2 
26 , 3 

4,6 
4,6 
4,6 
3,9 
3,9 
4,6 

4,6 
4,6 
4,4 
4,6 
4,6 

4,4 
4,6 
4,6 
4,6 
4,6 

4,6 
4,6 
4,6 
4,6 
4,6 

4,6 
4,6 
4,6 
4,6 
4,6 

4,6 
4,6 
4,6 
4,6 
4,6 

4,6 
4,6 
4,6 
4,6 
4,6 

4,6 
4 , 6 

-. -. . ... .. - .... -_._ . .. _ ...... - ....... . .. . .. ... ..... ... .... _ ......... ................. .. .. .... - - - - _. -_. - . -- .. - -- . _ . . - - -- _ ..... .. ... - .. . . _ .... -_ ....... -.. . - ....... _ ............. -. -- - .. . . . .. -- -_ .. 
Totalen 30,S 26,7 23,7 33,7 43 , 8 

AIle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V4.03 04-11-0411 :44:40 



Rekenresultateo RBS ootv 02a Knorpolder BY te Creil 
Geurts Technisch Adviseurs BY Projectnr. 8.4349 

Model: Varkenshouderij Knorpolder BV - Akoestisch onderzoek februari 2004 - RBS 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 02_A - Waning Westermeerweg 61 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode : AIle perioden 

Id. Omschrij ving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li em 
~ --............... .. .................................... .... .. ................ .. --.................. .. .. -................................................ _ ........ ........ .. ........................ .. ............ ........ ...... _ .. -.... .. .... -_ .. ........... -_ .... _ .... 

104 Leegzuigen mestkelder I,D 19,9 19,9 30,8 4,8 

101 Laden/lassen varkens I,D 19,4 19,4 32,1 4,8 

102 Lassen bulkwagen veevoer I,D 17,2 17,2 29,8 4,8 

38 Ventilator 11, 6 12,2 9,2 6,2 16,2 16,3 4,1 

37 Ventilator 11,6 12,2 9,2 6,2 16,2 16,3 4,1 

36 Ventilator 11,6 12,2 9,1 6,1 16,1 16,2 4,1 

35 Ventilator 11,6 12,1 9,1 6,1 16,1 16,2 4,1 

34 Ventilator 11 , 6 12,1 9,1 6,1 16,1 16,2 4,1 

33 Ventilator 11 , 6 12,1 9,1 6 , 0 16,0 16,2 4,1 

32 Ventilator 11 , 6 12,0 9,0 6,0 16,0 16,1 4,1 

31 Ventilator 11,6 12,0 9,0 6,0 16,0 16,1 4,1 

30 Ventilator 11 , 6 12,0 8,9 5,9 15,9 16,1 4,1 

20 Ventilator 11,6 II,S B,5 5,5 IS,S 15,6 4,1 

19 Ventilator 11,6 11,1 B,l 5,1 15,1 15,2 4,1 

18 Ventilator 11,6 11,0 8,0 5,0 15,0 15,1 4,1 

17 Ventilator 11,6 11 ,0 8,0 4,9 14,9 15,1 4,1 

11 Ventilator 11,6 10,9 7,9 4,9 14,9 15,1 4,2 

16 Ventilator 11,6 10,9 7,9 4,9 14,9 15,1 4,1 

15 Ventilator 11,6 10,9 7,9 4,9 14,9 15,1 4,1 

14 Ventilator 11,6 10,9 7,9 4,9 14,9 IS,' 4,2 

13 Ventilator 11,6 10,9 7,9 4,9 14,9 15,0 4,2 

12 Ventilator 11,6 10,9 7,9 4,B 14,9 15,0 4,2 

51 Ventilator 12,6 B,l 5,1 2,1 12,1 12,2 4,1 

47 Ventilator 12,6 8,1 5,1 2,0 12,1 12,2 4,1 

4B Ventilator 12,6 8,1 5,1 2,0 12,1 12,2 4,1 

52 Ventilator 12,6 8,1 5,1 2,0 12,1 12,2 4,1 

45 Ventilator 12,6 8,0 5,0 2,0 12,0 12,1 4,1 

43 Ventilator 12,6 8,0 5,0 2,0. 12,0 12,1 4,1 

44 Ventilator 12,6 8,0 5,0 2,0 12,0 12,1 4,1 

41 Ventilator 12,6 B,O 5,0 2,0 12,0 12,1 4,1 

42 Ventilator 12,6 8,0 5,0 2,0 12,0 12,1 4,1 

40 Ventilator 12,6 8,0 5,0 2,0 12,0 12,1 4,1 

50 Ventilator 12,6 7,9 4,9 1,9 11,9 12,0 4,1 

53 Ventilator 12,6 7,9 4,9 1,9 11,9 12,0 4,1 

21 Ventilator 11,6 5,0 2,0 -I,D 9,0 9,2 4,1 

22 Ventilator 11,6 4,9 1,9 -1,1 B,9 9,1 4,1 

25 Ventilator 11,6 4,8 1,8 -1,3 B,7 8,9 4,1 

63 Ventilator 11,6 4,8 1,8 -1,3 8,7 8,8 4,1 

62 Ventilator 11 ,6 4,7 1,7 -1,3 B,7 8,8 4,1 

23 Ventilator 11 ,6 4,7 1,7 -1,3 8,7 8,B 4,1 

27 Ventilator 11,6 4,7 1,7 -1,3 B,7 8,B 4,1 

61 Ventilator 11 ,6 4,7 1,7 -1,3 B,7 8,B 4,1 

60 Ventilator 11 ,6 4,7 1,7 -1,4 B,7 B,B 4,1 

59 Ventilator 11,6 4,6 1,6 -1,4 B,6 B,7 4,1 

24 Ventilator 11,6 4,6 1,6 -1,4 B,6 8,7 4,1 

58 Ventilator 11,6 4,6 1,6 -1,4 B,6 8,7 4,1 

28 Ventilator 11,6 4,6 1,6 -1,5 8,5 8,7 4,1 

57 Ventilator 11,6 · 4,6 1, 6 -1,5 8,5 8,7 4,1 

56 Ventilator 11,6 4,5 1,5 -1,5 B,5 B,6 4,1 

26 Ventilator 11,6 4,5 1 , 5 -1,5 9,5 8,6 4,1 

55 Ventilator 11,6 4,5 1,5 -1,5 9,5 8,6 4,1 

29 Ventilator 11,6 4,3 1,3 -1,7 8,3 9,4 4,1 

01 Ventilator 11,6 4,3 1,3 -1,8 8,2 8,4 4,2 

02 Ventilator 11,6 4,1 1,1 -2,0 8,1 B,3 4,2 

10 Ventilator 11,6 4,0 1,0 -2,0 B,O 8,1 4,2 

04 Ventilator 11,6 3,9 0,9 -2,1 7,9 8,1 4,2 

03 Ventilator 11,6 3,9 0,9 -2,1 7,9 8,1 4,2 

72 Ventilator 11 , 6 3,8 0,8 -2,2 7,8 8,0 4,1 

71 Ventilator 11,6 3 , 8 0,8 -2,2 7,8 7,9 4,1 

70 Ventilator 11,6 3,8 0,7 -2,3 7,7 7,9 4,1 

05 Ventilator 11,6 3,7 0,7 -2,3 7,7 7,9 4,2 

69 Ventilator 11 ,6 3,7 0,7 -2,3 7,7 7,9 4,1 

09 Ventilator 11 ,6 3,7 0,7 -2,3 7,7 7,9 4,2 

6B Ventilator 11,6 3,7 0,7 -2,3 7,7 7,B 4,1 

64 Ventilator 11,6 3,7 0,7 -2,3 7,7 7,B 4,1 

67 Ventilator 11,6 3,7 0,7 -2,3 7,7 7,B 4,1 

65 Ventilator 11,6 3,7 0,7 -2,3 7,7 7,B 4,1 

66 Ventilator 11,6 3,7 0,7 -2,3 7,7 7,8 4,1 

06 Ventilator 11,6 3,6 0,6 -2,5 7,6 7,7 4,2 

DB Ventilator 11,6 3,4 0,3 -2,7 7,3 7,5 4,2 

tile getoon~ J'01aarden zijn A-Rewogen 04-11-04 II :44:53 eOOOlse . 



Rekenresultaten RBS ontv 02a 
Geurts Technisch Adviseurs BV 

Model: Varkenshouderij Knorpolder BV - Akoestisch onderzoek februari 2004 - RBS 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 02_A - Woning Westermeerweg 61 
Rekenmethode: Industrielawaai - Il; Periode: Alle perioden 

Id . Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 

Knorpolder BV te Creil 
Projectnr. 8.4349 

Etmaal Li em 
.. - - ... _ .... P_ .. .... .... .. .... ................................................................... • ... • .............................. ...... - _ .... .. - ...................... ...... .. .. .. .... .. ....................... _ ... _ .... ...... .. _ .... .. _oo .. -_ ..................... .. 

07 Ventilator 11,6 3,3 0,2 -2,8 7,2 7,4 4,2 

103 lossen propaangas 1,0 7,2 7,2 25,9 4,8 

98 Vrachtwagen 1,0 7,2 7,2 35,7 4,8 

112 Vrachtwagen stationair 1,0 6,3 6,3 24,9 4,8 

100 Vrachtwagen 1,0 5,9 5,9 34,4 4,8 

99 Vrachtwagen 1,0 5,5 5,5 34,0 4,B 

39 Ventilator 11,0 0,1 · 2,9 -6,0 4,1 4,2 4,1 

46 Ventilator 11,0 -0,1 · 3,1 -6,1 3,9 4,1 4,1 

106 Heftruck electrisch 1,0 2,6 2,6 21,2 4,8 

73 Voerkeuken voorgevel 4,0 -0,1 - 0,1 4,5 4,6 

90 Bestelauto 1,0 -12,7 -7,5 -10,5 -0,5 27,4 4,8 

91 Bestelauto 1, 0 -13,1 -7,9 -10 , 9 -0 , 9 27,0 4,8 

92 Bestelauto 1,0 -13,8 -B,6 - 11 , 6 -1,6 26,3 4,8 

79 Personenauto 1,0 -9,4 -11,6 . 14 , 6 -4, 6 20,3 4,8 

7B Personenauto 1,0 - 9,7 -11,9 - 14,9 -4 , 9 20,0 4,8 

77 Personenauto 1,0 · 10,4 -12,6 - 15 , 6 -5,6 19,3 4,8 

74 Voerkeuken zijgevel 3,5 -6,0 -6,0 -1,4 4,7 

105 Vrachtwagen stationair 1,0 -8,9 -8,9 12,7 4,8 

93 Vrachtwagen 1,0 - 12,6 · 12,6 15,9 4,8 

97 Vrachtwagen 1,0 -15,0 . 15,0 13,5 4,8 

96 Vrachtwagen 1,0 -15,3 . 15,3 13,2 4,8 

95 Vrachtwagen 1,0 -15,4 -1 5,4 13,2 4,8 

94 Vrachtwagen 1,0 -15, 4 - 15,4 13,1 4,8 

89 Bestelauto 1,0 - 31,6 -26,4 -29,4 - 19,4 8,4 4,8 

B5 Bestelauto 1,0 - 34,2 -29,0 -32,0 . 22,0 5,9 4,8 

88 Bestelauto 1,0 - 34,8 -29,6 -32,6 · 22,6 5,2 4,8 

87 Bestelauto 1,0 -35,0 -29,8 -32,8 -22,8 5,1 4,8 

86 Bestelauto 1,0 -35,1 -29,B -32,8 -22,8 5,0 4,8 

84 Personenauto 1,0 -28,4 -30,6 -33,6 -23,6 1,2 4,8 

80 Personenauto 1,0 -28,9 -31,0 -34,0 - 24,0 0,8 4,8 

81 Personenauto 1,0 -30,7 -32,9 -35,9 -25,9 -1,1 4,8 

83 Personenauto 1,0 -30,9 -33,1 -36,1 -26,1 -1,2 4,8 

82 Personenauto 1,0 -30,9 -33,1 -36,1 -26, I -1,3 4,8 

107 Transport piek zwaar I , D 40,9 4,8 

108 Transport piek zwaar 1,0 19,8 4,8 

109 Piek tans port licht materieel 1 , 0 12,4 4,8 

110 Piek tansport licht materieel 1,0 30,3 4,8 

111 laden/lossen varkens piekgeluid I,D 45,6 4,8 
.. .. ... ................ .. ............. . _ ................ ..... & ................................. -_ .. .. ........ .. ....... ........ .. .. .... _oo ...... _ ...................... _ .... - - .. - .. ........ . ..................................... _ .......................... .. ...... 

Totalen 28,5 23,5 20,5 30,5 48,2 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V4.03 04-11-0411:44:53 



Rekenresultaten RBS ontv 02b Knorpolder BV te Creil 

Geurts Technisch Adviseurs BV Projectnr. 8.4349 

Model: Varkenshouderij Knorpolder BV . Akoestisch onderzoek februari 2004 . ASS 

Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 02_B - Woning Westermeerweg 61 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id . Omschrij ving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li em 
............. " ......... ............... ........ .... .... .... ...... .... .. --_ .. ...... ... ... ............... --_ ............... .... ..... .. ...... .. - ........ _ ........ ........ ................. ............ .... ...... .. -_ .. ................ .. .. .... ...... - .......... ........ 

104 Leegzuigen mestkelder 1,0 20,4 20,4 31 ,1 4,6 

101 Laden/lossen varkens 1,0 20,2 20,2 32 ,6 4,6 

38 Ventilator 11,6 15,4 12,4 9,4 19,4 19 ,2 3,8 

37 Ventilator 11,6 15,3 12,3 9,3 19,3 19 ,2 3,8 

36 Ventilator 11,6 15,3 12,3 9,3 19,3 19 ,2 3,9 

35 Ventilator 11, 6 15,3 12,3 9,3 19,3 19 , 1 3,9 

34 Ventilator I' , 6 15,3 12,2 9,2 19,2 19 , 1 3,9 

33 Ventilator 11 , 6 15,2 12,2 9,2 19,2 19,1 3,9 

32 Ventilator 11, 6 15,2 12,2 9,2 19,2 19,1 3,9 

31 Ventilator 11,6 15,2 12,1 9,1 19,1 19 , 0 3,9 

30 Ventilator 11,6 15,1 12,1 9,1 19,1 19,0 3,9 

20 Ventilator 11,6 14,7 11,7 8,6 18,6 18,6 3,9 

102 Lossen bulkwagen veevoer 1,0 18,5 18,5 30,8 4,6 

19 Ventilator 11,6 14,3 11,3 8,3 18,3 18,2 3,9 

18 Ventilator 11,6 14,3 11,2 8,2 18,2 18,2 3,9 

11 Ventilator 11,6 14,2 11 ,2 8,2 18,2 18,1 3,9 

17 Ventilator 11,6 14,2 11,2 8,2 18,2 18,1 3,9 

15 Ventilator 11,6 14,2 11,2 8,2 18,2 18,1 3,9 

14 Ventilator 11,6 14,2 11,2 8,2 18,2 18,1 3,9 

16 Ventilator 11,6 14,2 11,2 8,2 18,2 18,1 3,9 

12 Ventilator 11,6 14,1 11 , 1 8,1 18,1 18,1 3,9 

13 Ventilator 11,6 14,1 11 ,1 8, 1 18,1 18,1 3,9 

52 Ventilator 12,6 11,1 8 ,1 5, 1 15,1 14,9 3,9 

47 Ventilator 12,6 11,1 8 , I 5, 1 15,1 14,9 3,9 

48 Ventilator 12,6 11,1 8 ,1 5, 1 15,1 14,9 3,9 

51 Ventilator 12,6 11,1 8,1 5,1 15,1 14,9 3,9 

44 Ventilator 12,6 11,0 8,0 5,0 15,0 14, 9 3,9 

45 Ventilator 12,6 11,0 8,0 5,0 15,0 14,9 3,9 

43 Ventilator 12,6 11,0 8,0 5,0 15,0 14, 9 3,9 

42 Ventilator 12,6 11,0 8,0 5,0 15,0 14,9 3,9 

41 Ventilator 12,6 11,0 8,0 5,0 15,0 14,8 3,9 

40 Ventilator 12,6 11,0 8,0 5,0 15,0 14,8 3,9 

53 Ventilator 12,6 10,9 7,9 4,9 14,9 14,8 3,9 

50 Ventilator 12,6 10,9 7,9 4,9 14,9 14,7 3,9 

21 Ventilator 11,6 8,5 5,5 2,4 12,4 12,4 3,9 

22 Ventilator 11 , 6 8,4 5,3 2,3 12,3 12,3 3, 9 

25 Ventilator 11, 6 8,2 5,2 2,2 12,2 12,1 3, 9 

23 Ventilator 11 , 6 8,1 5,1 2,1 12,1 12,0 3 , 9 

27 Ventilator 11, 6 8,1 5,1 2,1 12,1 12,0 3, 9 

24 Ventilator 11 , 6 8,0 5,0 2,0 12,0 11,9 3, 9 

28 Ventilator 11 , 6 8,0 5,0 2,0 12,0 11,9 3,9 

26 Ventilator , 1 , 6 8,0 4,9 1,9 11,9 11,8 3,9 

29 Ventilator 11 , 6 7,7 4,7 1,7 11,7 11,6 3,9 

63 Ventilator 11 , 6 7,7 4,7 1,7 11,7 11,6 3,8 

62 Ventilator 11 , 6 7,7 4,7 1,7 11,7 11,6 3,8 

01 Ventilator 11 , 6 7,7 4,7 1,7 11 ,7 11,6 4,0 

61 Ventilator 11 , 6 7,7 4,7 1,7 11 ,7 11,5 3,9 

60 Ventilator 11 , 6 7,6 4,6 1,6 11 ,6 11,5 3,9 

59 Ventilator 11, 6 7,6 4, 6 1,6 11 , 6 11,5 3,9 

58 Ventilator 11 , 6 7,6 4,6 1,6 11 , 6 11,4 3,9 

57 Ventilator 11 , 6 7,5 4,5 1, 5 11,5 11,4 3,9 

02 Ventilator 11, 6 7,5 4,5 1 , 5 11,5 11,5 4,0 

56 Ventilator 11, 6 7,5 4,5 1, 5 11,5 11,4 3,9 

55 Ventilator 11, 6 7,5 4,5 1, 5 11,4 11,3 3,9 

10 Ventilator , 1, 6 7,4 4,4 1, 4 11,4 11,3 3,9 

04 Ventilator 11, 6 7,4 4,3 1 ,3 11,3 11,3 4,0 

03 Ventilator 11, 6 7,3 4,3 1 , 3 11,3 11,3 4,0 

05 Ventilator 11, 6 7,2 4,1 1, 1 11,1 11,1 4,0 

09 Ventilator 11 , 6 7,1 4,1 1 , 1 11,1 11,1 3,9 

06 Ventilator 11, 6 7,0 4,0 1, 0 11,0 10,9 4,0 

72 Ventilator 11, 6 6,8 3,8 0,8 10,8 10,7 3,9 

71 Ventilator 11, 6 6,8 3,8 0,8 10,8 10,7 3,9 

08 Ventilator 11, 6 6,8 3,7 0,7 10,7 10,7 3,9 

64 Ventilator 11, 6 6,7 3,7 0,7 10,7 10,6 3,9 

70 Ventilator 11, 6 6,7 3,7 0,7 10,7 10,6 3,9 

69 Ventilator 11,6 6,7 3,7 0,7 10,7 10,6 3,9 

65 Ventilator 11,6 6,7 3,7 0,7 10,7 10,6 3,9 

68 Ventilator 11,6 6,7 3,7 0,7 10,7 10,6 3,9 

66 Ventilator 11,6 6,7 3,7 0,7 10,7 10,6 3,9 

67 Ventilator 11,6 6,7 3,7 0,7 10,7 10,6 3,9 

tpe ~etoon'\7 ,f'Maarden zijn A-gewogen 04-11-0411:45:07 eo Olse . 



Rekenresultaten RES ontv 02b 
Geurts Techilisch Adviseurs BY 

Model: Varkenshouderij Knorpolder BV - Akoestisch onderzoek februari 2004 - RBS 
Bijdrage van hoofdgroep ap ontvangerpunt 02_1;1 - Woning Westermeerweg 61 
Rekenmethade: lndustrielawaai - ILj Periode: Alle periode" 

Id. Omschri j v1ng Hoogt e Dag Avand Naoht 

Knorpolder BV te Creil 
Projectnr. 8.4349 

Etmaal L1 e m 
.. _ _ _ ~_ ......... a ................................. .... ...... -- .... -_ .. _ .............. - -.- .... _ .......... . .................. _ .. .... .... _ .. ............ - - - _ . .. .. ...... ...... - _ .. _ .. ---_ .. - - ...... .... .... _ .. --- --- ...... . .... . ...... ---

07 Ventilato r 1'1 , 6 6 ,7 3,6 0 , 6 10 , 8 10·,6 3,9 

98 Vracht wagun 1, 0 8,4 8,4 36,7 4,6 

103 Lossen propaangas 1,0 7, 7 7, 7 26,1 4,6 

112 Vrachtwagen stationair , ,a 7 , 3 7 , 3 25,7 4,6 

39 Ventilator 11 , 0 3,3 0 ,3 · 2,7 7,3 7,2 3,9 

100 Vrachtwagen 1 , 0 7,2 7, 2 35,4 4,6 

46 Ventilator 11 , 0 3,2 0 , 2 · 2, 9 7, 1 7,1 3,9 

99 Vrachtwagen , , 0 6,8 6 , 8 35,1 4,6 

106 Heftrlick electrisch 1,0 3 , 2 3 , 2 21,6 4,6 
73 VOerkeuken voorgevel 4,0 3 , 2 3,2 7,5 4,4 

90 Bestelauto ',0 ·11,2 - 8 . 0 . 9,0 1,0 28,6 4,6 

91 Bestelauto 1,0 ·11 ,9 · 6 , 6 -9,6 0 , 4 28,0 4,6 

92 Bestelauto 1 ,0 . 12,9 · 7 ,7 -,0,7 . 0,7 26,9 4,6 

74 Voerkeuken zijgevel 3, 5 . 3 , 0 · 3 , 0 1,4 4,4 

79 Personenauto ' , 0 ·7, 9 · '0,' · 13 , 1 · 3, , 21,5 4,6 

78 Personenauto 1,0 · 8,4· . 10 , 6 · 13,6 ·3 , 6 21,0 4,6 

77 Personenauto '1, 0 · 9,6 -11,7 - 14·,8 · 4,8 19,9 4,6 

'05 Vrachtwagen stationair 1, 0 · 7 ,7 . 7 ,7 13,8 4,6 

93 Vrachtwagen 1, 0 · 11 ,3 · 11 , 3 17,0 4,6 

97 Vraohtwl!gen 1 , 0 - 13,7 - 13,7 14,6 4,6 
96 Vrachtwagen 1,0 · 14 ,0 '14,0 14,3 4,6 

95 Vrachtwagen 1, 0 - 14,1 · 14 , 1 14,2 4,6 
94 Vrachtwagen 1, 0 - 14 , 1 ' 14,1 14,2 4,6 
89 Be.stelauto 1,0 ·29 , 8 ·24, 5 '27 , 5 - 17 ,5 10,1 4,6 
85 Bestelauto 1, 0 ·32,7 - 27,S . 30,5 ·20,5 7,2 4,6 

88 8estela uto 1,0 ·33,4 · 28,2 ·31 , 2 · 21 , 2 6,4 4,6 

87 8est elau t o 1,0 ·33,8 - 28 , 3 · 31,4 -21,4 6,3 4,6 
86 Bestelauto 1,0 ·33,6 · 28,4 · 31,4 -21,4 6,2 4,6 

84 Personenauto 1, 0 - 27 ,3 -29 , 5 ·32, 5 -22,5 2,1 4,6 

80 Personenauto I,D · 27 , 7 · 29,9 · 32,9 -22 , 9 1,7 4,6 
81 Personenauto 1 ,0 . · 29,8 -31 , 7 · 34 , 8 -24 , 8 -0, t 4,6 

82 Personenauto I,D -29 , 7 ·31,9 ·34 , 9 - 24 , 9 -0,3 4,6 

89 Personenlluto 1,0 ·29,7 ·31 ,9 .34, 9 · 24,9 -0,3 4,6 

107 Transport piek zwaar 1 ,0 41,8 4,8 

108 Transport piek zwaar 1 ,0 20,8 4, 6 

109 Piek tans port licht materieBl 1,0 14,5 4 ,6 

110 Piek tans port licht mat.rieel 1,0 33,0 4,6 

"I Ladenllos se n v8.rkans piekgelui d 1, 0 46,7 4,6 
_ & ... _ __ _ ••••• _ .. .. _ .. - _ . .. . _ ................... _ .. _ . _ .... ... ... .. _ . _ _ . _____ .... .... ... _ ... _. _ .. _ .. .. ___ _ .. _ _ __ A a __ .... .. .......... . ........ _ .... .. .......... - .. - - -- ............ .... ---- ... --.---- - -- -- - --

Totalen 31 , 0 26 ,7 23 , 7 33 , 7 49,3 

Alla getopnde dB·waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V4 .03 04-11 -04 11 :45:07 



Rekenresultaten RBS ontv 03a Knorpolder BY te Creil 

Geurts Technisch Adviseurs BY Projectnr. 8.4349 

Model: Varkenshouderij Knorpolder BV . Akoestisch onderzoek februari 2004 • RBS 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 03_A - Woning Noordermeerweg I 
Re kenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id . Omschrij ving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li em 
.............. .. .................................. .... .. .. ..... .. ............... . ....... .. ........... .. ............... .. .. _ .............. .. ............... .. .............. .... .......... a __ ....... ............ ................... .. ...... .... .. ... ............. .... ........ .. ....... • ...... .......... 

38 Ventilator 11 , 6 ·1,5 -4,5 -7,6 2,5 2,6 4,1 

37 Ventilator 11 , 6 - 1,6 -4,6 -7,6 2,4 2,6 4,1 

36 Ventilator 11 , 6 - 1,6 -4,6 -7,6 2,4 2,5 4,2 

35 Ventilator " ,6 " ,6 -4,7 -7,7 2,3 2,5 4,2 

34 Ventilator 11 , 6 - ',7 -4,7 -7,7 2,3 2,5 4,2 

33 Ventilator 11,6 . 1,7 -4,7 -7,7 2,3 2,5 4,2 

32 Ventilator 11,6 - I,B -4,B -7,8 2,2 2,4 4,2 

31 Ventilator 11,6 -',B -4,B -7,8 2,2 2,4 4,2 

30 Ventilator ",6 " ,B -4,B -7,9 2,2 2,3 4,2 

20 Ventilator 11,6 · 2,0 -5,0 -8,' 2,0 2,2 4,2 

'9 Ventilator 11,6 -2,0 -5,1 -8 , ' 1 , 9 2,' 4,2 

lB Ventilator 11,6 -2,1 -5,1 ·B,' ' , 9 2,1 4,2 

17 Ventilator 11,6 -2,1 -S,1 -8,1 1, 9 2,1 4,2 

'6 Ventilator ",6 -2,' -S,2 . 8,2 ' , B 2,0 4,2 

IS Ventilator 11,6 -2,2 -5,2 ·8 , 2 ' , B 2,0 4,2 

'4 Ventilator 11,6 -2,2 -5,2 . B,2 ' , B 2,0 4,2 

'3 Ventilator " ,6 -2,2 -S,3 ·B,3 1, 7 2,0 4,2 

12 Ventilator '1,6 -2,3 -5,3 -B,3 ' , 7 ',9 4,2 

II Ventilator ",6 -2,3 -S,3 -B,4 1, 7 1,9 4,2 

104 Leegzuigen mestkelder 1,0 ',5 ',5 '2,4 4,B 

10' Laden/lossen varkens 1,0 1,0 I,D 13,6 4,B 

102 Lossen bulkwagen veevoer I,D -0,4 -0,4 12,2 4,B 

51 Ventilator 12,6 -5 , B -B,B - 11,8 -I,B -1,7 4,1 

47 ventilator 12,6 -5 , a -a,a ·11,9 -1,9 -1,7 4,1 

52 Ventilator 12,6 -5,a -a , a - 11,9 -1,9 -',7 4,' 

4a Ventilator 12,6 -5 , a -a,9 -11,9 -1,9 - ',7 4,1 

45 Ventilator 12,6 -5,9 -a,9 -11,9 -',9 ",7 4,1 

43 Ventilator 12,6 -S , 9 -a , 9 -11,9 -1,9 -',7 4,1 

44 Ventilator 12,6 -5,9 -B , 9 -11,9 -1,9 -',7 4,1 

S3 Ventilator 12,6 -S , 9 -a , 9 -11,9 -1,9 - ',7 4,1 

41 Ventilator 12,6 -S,9 -B,9 -11,9 -',9 - 1,7 4,1 

42 Ventilator 12,6 -5,9 -B,9 -11,9 -',9 -1,7 4, I 

50 Ventilator 12,6 -5 , 9 -8,9 -11,9 -',9 - ',7 4,1 

40 Ventilator 12,6 -5 , 9 -a,9 -11,9 -1,9 - I,a 4,1 

21 Ventilator 11,6 -7,1 - 10,1 -13,1 -3,1 -2,9 4,2 

22 Ventilator 11,6 -7,3 . 10,3 -13,3 -3,3 -3,1 4,2 

27 Ventilator 11,6 -7,4 ·10,4 -13,4 .3,4 ·3,2 4,2 

25 Ventilator 11,6 -7,4 ·10,4 -13,4 . 3,4 -3,2 4,2 

2a Ventilator 11,6 ·7,5 -1 0,5 -13,5 . 3,5 -3,3 4,2 

23 Ventilator 11,6 · 7,5 . 10,5 -13,5 -3,5 -3,3 4,2 

24 Ventilator 11,6 _ · 7,5 -10,5 -13,5 .3,5 -3,3 4,2 

26 Ventilator 11,6 -7,6 ·10,6 -13,6 . 3,6 -3,4 4,2 

29 Ventilator 11,6 -7,6 -10,6 -13,6 - 3,6 -3,4 4,2 

10 Ventilator 11,6 -7,6 -10,7 -13,7 .3,7 -3,4 4,2 

01 Ventilator 11,6 -7,B ·10,B -13,a -3,a -3,6 4,2 

02 Ventilator 11,6 ·a,o -11,0 -14,0 ·4,0 -3,7 4,2 

04 Ventilator 11,6 ·a, I -11,1 -14,1 -4,1 -3,a 4,2 

09 Ventilator 11,6 -a, I ·11,1 -14,1 -4,1 -3,9 4,2 

03 Ventilator 11,6 . 8,1 -11,1 -14,1 -4,1 -3,9 4,2 

05 Ventilator 11,6 . B,2 -11,2 ·14,2 -4,2 -4,0 4,2 

06 Ventilator 11 ,6 ·B,3 -11 ,3 -14 , 3 -4,3 -4, I 4,2 

08 Ventilator 11,6 · B,4 ·11 ,4 . 14 , 4 ·4,4 -4,2 4,2 

07 Ventilator 11,6 ·B,5 ·11,5 -14, 5 ·4,5 -4,3 4,2 

63 Ventilator 11,6 -9,4 -12,4 -15 , 4 -5,4 -5,3 4,1 

62 Ventilator 11,6 . 9,4 -12,5 -IS , S -5,5 -5,3 4,1 

61 Ventilator 11,6 -9,5 -12,5 -15 , 5 -5,5 -5,3 4,2 

60 Ventilator 11 ,6 -9,5 -12,5 -IS , S -5 J 5 -5,4 4,2 

59 Ventilator 11,6 -9,6 -12,6 -15 , 6 ·5,6 -5,4 4,2 

58 Ventilator 11,6 -9,6 -12,6 -15,6 -5,6 -5,4 4,2 

57 Ventilator 11,6 -9,6 ·12,7 - 15 , 7 -5,7 -5,5 4,2 

72 Ventilator 11 , 6 -9 , 7 - 12 , 7 · 15,7 -5,7 -5,5 4,2 

56 Ventilator 11,6 -9 , 7 -12,7 · 15,7 -5,7 -5,5 4,2 

71 Ventilator 11 , 6 -9 , 7 · 12,7 · 15,7 -5,7 -5,5 4,2 

55 Ventilator 11 , 6 -9,7 · 12,7 . 15,7 -5,7 -5,6 4,2 

70 Ventilator 11 , 6 -9,7 · 12,8 - 15,8 -5,B . 5,6 4,2 

69 Ventilator 11,6 -9,a -12 , a -15,8 -5,8 - 5,6 4,2 

6a Ventilator 11 ,6 -9,8 . 12,8 . 15,8 -5,8 . 5,6 4,2 

67 Ventilator 11,6 ·9 , 8 - 12 , 9 -15,9 -5,9 . 5,7 4,2 

66 Ventilator 11,6 -9 , 9 - 12,9 · 15,9 -5,.9 -5,7 4,2 

65 Ventilator 11 ,6 -9 , 9 · 12,9 -15,9 - 5,9 -5,7 4,2 

tjle getoon~~ti1aarden zijn A-gewogen 
eonOlse . 04-11-0411:45:21 



Rekenresu1taten RBS ontv 03a 
Geurts Technisch Adviseurs BY 

Model : Varkenshouderij Knorpolder BV • Akoestisch onderzoek februari 2004 • RBS 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 03_A - Woning Noordermeerweg 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id. Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 

Knorpo1der BY te Creil 
Projectnr. 8.4349 

Etmaal Li em 
----_ ............. .. ...... .. ................ -_ .. -_ .. ... .. .. .. .... .... _ ......................... "' ....................... .. ........ -_ ...... ..................... .. ..... .. ...... ...... ....................... -.. .... .. _ . ...... .. _ ... _ .. .. _ .. _ .. --.... .. _ .. .... .... .... 
64 Ventilator 11 ,6 -9,9 - 13,0 - 16,0 -6,0 -5,8 4,2 

3.9 Ventilator 11,0 ·11,1 -14 , 2 •• 17,2 -7,2 -7,0 4,2 

46 Ventilator 11,0 -11,3 -14,3 -17,3 -7,3 -7,1 4,2 

112 Vrachtwagen stationair I,D -9,6 -9,6 9,1 4,8 

98 Vrachtwagen 1,0 ·11,0 -11,0 17,5 4,8 

99 Vrachtwagen 1 ,0 -11,1 -11,1 17,5 4,8 

100 Vrachtwagen I,D · 11,6 -11,6 17,0 4,8 

103 Lossen propaangas I,D - 11,7 -11,7 7,0 4,8 

106 Heftruck electrisch 1,0 -12,3 -12,3 6,4 4,B 

73 Voerkeuken voorgevel 4,0 -13,3 -13,3 -8,7 4,6 

90 Bestelauto I,D -29,1 -23,9 -26,9 -16,9 11,0 4,8 

91 Bestelauto 1,0 -29,4 -24,2 -27,2 -17,2 10,7 4,8 

92 Bestelauto I,D -30,7 -25,4 -2B,4 -18,4 9,4 4,8 

74 Voerkeuken zijgevel 3,5 ·19,5 -19,5 -14,8 4,7 

79 Personenauto I,D ·24,9 -27,1 -30,1 · 20,1 4,8 4,8 

78 Personenauto I,D -25,0 -27,2 -30,2 -20,2 4,7 4,8 

77 Personenauto I ,D -25,9 -28,0 -31,0 -21,0 ' 3,8 4,8 

105 Vrachtwagen stationair I,D -27,8 ·27,8 -6,1 4,8 

93 Vrachtwagen I , D -29 , S ·29,5 -0,9 4,9 

89 Bestelauto I,D ·42 , 9 -37,7 -40,7 - 30,7 -2,8 4,8 

97 Vrachtwagen I,D ·30 , 9 -30,9 -2,4 4,8 

96 Vrachtwagen ',0 · 32,1 -32,1 - 3,5 4,8 

94 Vrachtwagen 1,0 -32,2 -32,2 - 3,7 4,8 

95 Vrachtwagen I,D ·32,3 -32,3 -3,7 4,8 

80 Personenauto I,D -39,4 -41,6 -44,6 -34,6 -9,8 4,B 

85 Bestelauto 1,0 -48,5 -43,3 -46,3 .36,3 -8,4 4,9 

84 Personenauto 1,0 -41,4 -43,6 -46,6 -36,6 -11,8 4,9 

88 Bestelauto 1,0 -48,9 -43,6 -46,6 -36,6 -8,8 4,8 

87 Bestelauto 1,0 -49,3 -44,0 -47,1 -37,1 -9,2 4,8 

86 Bestelauto 1,0 -49,4 -44,2 -47,2 -37,2 -9,3 4,8 

81 Personenauto 1,0 -42,9 -45,1 -48,1 -38,1 -13,2 4,8 

83 Pe rsone nauto 1,0 -43,3 -45,5 . 48,5 -38,5 -13,6 4,8 

82 Personenauto 1,0 .43,3 -45,5 .48,5 -38,S -13,6 4,8 

107 Transport piek zwaar 1,0 22,1 4,B 

108 . Transport piek zwaar 1,0 3,3 4,9 

109 Piek tansport licht materieel 1,0 -4,5 4,9 

110 Piek tans port licht .aterieel 1,0 14,9 4,8 

111 Laden/lossen varkens piekgeluid 1,0 27,6 4,8 
_ _ .. .. ........................ .. __ . . ... ......... .. ......... ___ _ _ . .. .... _ _ __ .. ___ ___ a _ __ _ _ _ .... __ _ ._. _ ___ ___ __ • ___ ... _ _____ _ ... ... ... _ .............. . . .... .. ... .............. - - .. . .. . .... -- •• - .. _ .. 

Totalen 13,9 10,1 7,1 17,1 30,4 

All. getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V4.03 04-11-04 11 :45:21 



Rekenresultaten RBS ontv 03b 
Geurts Technisch Adviseurs BY 

Model: Varkenshouderij Knorpolder BV - Akoestisch onderzoek februari 2004 - RBS 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 03_B - Woning Noordermeerweg 1 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id. Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 

Knorpolder BY te Creil 
Projectnr. 8.4349 

Etmaal Li em 
___ .. ....... _&_ .... _ ......... .... .. .... ........ _ .. _ .. _~ ..... __ ........ oO ........ ___ ~ .. _ ... _ .. .. woO .. ................ .... .... ___ ... .... .. a._ . ............................ .. ...... .. _. a ..... .. ........ .... .... -- ---- .. -- .. .. ...... -- . - .. ---
38 
37 
36 
35 
34 

33 
32 
31 
101 
30 

20 
19 
18 
17 
16 

15 
14 
13 
12 
11 

104 
102 
51 
47 
52 

48 
45 
44 
41 
42 

43 
53 
50 
40 
21 

22 
25 
27 
23 
24 

28 
26 
29 
01 
10 

02 
04 
03 
09 
63 

05 
62 
61 
60 
59 

06 
58 
57 
56 
72 

55 
71 
70 
08 
69 

68 
67 
07 
66 
65 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Laden/lossen varkens 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Leegzuigen mestkelder 
Lossen bulkwagen veevoer 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
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11 , 6 
11, 6 
'11, 6 
'11, 6 
11, 6 

11 , 6 
11 , 6 
11 , 6 

1 , 0 . 
11 , 6 

1'1 , 6 
11, 6 
11, 6 
11,6 
11 , 6 

11 , 6 
11 , 6 
11 , 6 
11 , 6 
11 , 6 

1 , 0 
1 , 0 

12 , 6 
12, 6 
12 , 6 

12,6 
12,6 
12,6 
12,6 
12,6 

12, 6 
12, 6 
12,, 6 
12 , 6 
11, 6 

11, 6 
11, 6 
11, 6 
11, 6 
11, 6 

11, 6 
11, 6 
11, 6 
11, 6 

, 11, 6 

11,6 
11 ,6 
11,6 
11,6 
11 ,6 

11,6 
11,6 
11,6 
11,6 
11,6 

11,6 
11,6 
11,6 
11,6 
11,6 

11,6 
11,6 
11,6 
11,6 
11,6 

11,6 
11,6 
11,6 
11,6 
11,6 

8,5 
8,4 
8,4 
8,4 
8,3 

8,3 
8,3 
8,2 

12,2 
8,2 

7,9 
7,9 
7,9 
7,8 
7,8 

7,8 
7,8 
7,7 
7,7 
7,6 

11,4 
9,3 
4,3 
4,3 
4,3 

4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 

4,3 ' 
4,3 
4,3 
4,2 
1,9 

1,8 
1,7 
1,7 
1,6 
1,5 

1,5 
1,5 
1,3 
1,2 
1,1 

1,0 
0,9 
0,9 
0,7 
0,7 

0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,6 

0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 

0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 

0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 

5,5 
5,4 
5,4 
5,4 
5,3 

5,3 
5,3 
5,2 

5,2 

4,9 
4,9 
4,9 
4,8 
4,8 

4,8 
4,7 
4,7 
4,7 
4,6 

1,3 
1,3 
1,3 

1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 

1,3 
1,3 
1,2 
1,2 

-1,1 

-1,2 
-1,3 
-1,4 
-1,4 
-1,5 

-1,5 
-1,5 
-1,7 
-1,8 
-1,9 

-2,0 
-2,1 
-2,2 
-2,3 
-2,3 

-2,3 
-2,3 
-2,3 
-2,4 
-2,4 

-2,4 
-2,5 
-2,5 
-2,5 
-2,5 

-2,6 
-2,6 
-2,6 
-2,6 
-2,7 

·2,7 
-2,7 
-2,7 
-2.8 
-2,8 

2,5 
2,4 
2 , 4 
2 , 4 
2 , 3 

2,3 
2,2 
2,2 

2,2 

1, 9 
1, 9 
1, 9 
1, 8 
1, 8 

1, 7 
1 , 7 
1, 7 
1,7 
1 ,6 

-1,7 
-1,7 
-1,7 

-1,7 
-1,7 
-1,8 
-1,8 
-1,8 

-1,8 
-1,8 
-1,8 
-1,8 
-4,1 

-4,2 
-4,3 
-4,4 
-4,4 
-4,5 

-4,5 
-4,6 
-4,7 
-4,8 
-4,9 

-5,0 
-5,1 
-5,2 
-5,3 
-5,3 

-5,3 
-5,3 
-5,3 
-5,4 
-5,4 

-5,5 
-5,5 
-5,5 
-5,6 
·5,6 

-5,6 
-5,6 
-5,6 
-5,7 
-5,7 

- 5,7 
- 5,7 
- 5,8 
- 5,8 
-5,8 

12, 5 
12 , 4 
12, 4 
12 , 4 
12 , 3 

12 , 3 
12 , 2 
12 , 2 
12, 2 
12 , 2 

11 , 9 
11 , 9 
11, 9 
11,8 
11,8 

11,7 
11,7 
11,7 
11,7 
11,6 

11,4 
9,3 
8,3 
8,3 
8,3 

8 , 3 
8, 3 
8 , 3 
8 , 2 
8 , 2 

8 , 2 
8 , 2 
8 , 2 
8 , 2 
5 ,9 

5,8 
5,7 
5,6 
5,6 
5,5 

5,5 
5,5 
5,3 
5,2 
5,1 

5,0 
4,9 
4,8 
4,7 
4,7 

4,7 
4,7 
4,7 
4,6 
4,6 

4,6 
4,5 
4,5 
4,5 
4,4 

4,4 
4,4 
4,4 
4,3 
4,3 

4,3 
4,3 
4,3 
4,2 
4,2 

12 , 4 
12 , 4 
12 , 3 
12 , 3 
12 , 3 

12 , 2 
12 , 2 
12 , 2 
24 , 6 
12 , 1 

11 , 9 
11 , 9 
11 , 9 
11 , 8 
11 , 8 

\ '1, 7 
11 , 7 
11, 7 
11, 7 
11, 6 

22 , 0 
21 , 7 

8 , 2 
8 , 2 
8 , 2 

18,2 
8,2 
8,2 
8,2 
8,2 

8,2 
8,2 
8,2 
8,2 
5,9 . 
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5,7 
5,6 
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5,4 
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5,2 
5,1 

5,1 
4,9 
4,9 
4,7 
4,7 

4,7 
4,6 
4,6 
4,6 
4,5 

4,6 
4,5 
4,5 
4,4 
4,4 

4,4 
4,4 
4,3 
4,4 
4,3 

4,3 
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4,2 

3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 

3,9 
3,9 
4,0 
4,6 
4,0 

4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

4,6 
4,6 
3,9 
3,9 
3,9 

3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 

3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
4,0 

4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 

4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
3,9 

4,0 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 

4,0 
3,9 
3,9 
4,0 
3,9 

4,0 
3,9 
4,0 
4,0 
4,0 

4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
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Rekenresultaten RBS ontv 03b 
Geurts Technisch Adviseurs BV 

Model: Varkenshouderij Knorpolder BV - Akoestisch onderzoek februari 2004 - RBS 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 03_B - Waning Noordermeerweg 
Rekenmethode : Industrielawaai - IL; Periode : Alle perioden 

Id. Omschrij ving Hoogte Dag Avond Nacht 

Knorpolder BV te Creil 
Projectnr. 8.4349 

Etmaal Li Gm 
......... ~ ..... ............ .............. .. .. .. .. .. .................... ........................................ -- ... ---. -_ ........ ...... ...... .... ...... .... .......... .. ...... -_ .... -_ ........................ -_ ........................ .......... .. .. --_ .......... .. 
64 Ventilator ' 1, 6 0 , 2 -2,8 -5 , 9 4,2 4, I 4,0 

112 Vrachtwagen stationair I,D 1 ,5 1,5 19,9 4 , 6 

39 Ventilator 11,0 -3 , 0 . 6 , 0 -9,0 1,0 1 , 0 4,0 

46 Ventilator 11,0 -3 , I -6,1 -9, I 0,9 0,8 4,0 

98 Vrachtwagen I,D 0 , ' D., I 28,4 4,6 

99 Vrachtwagen 1,0 0 , 0 0 , 0 28,3 4,6 

100 Vrachtwagen 1,0 -0,6 -0,6 27,7 4,6 

103 Lossen propaangas 1,0 -2,2 · 2,2 '6,2 4,6 

73 Voerkeuken voorgevel 4,0 -3,8 -3·,8 0,7 4,4 

106 Heftruck electrisch 1,0 -4 , 7 -4,7 13,7 4,6 

90 Bestelauto 1,0 -19, I -13,9 - 16,9 . 6,9 20,8 4,6 

91 Bestelauto 1 ,0 - 19,5 -14,3 -17,3 ·7,3 20,4 4,6 

92 Bestelauto 1 ,0 - 21,0 -15,8 -18,8 -8,8 18,8 4,6 

74 Voerkeuken zijgevel 3,5 - 10,0 -10,0 -5,6 4,4 

79 Personenauto 1,0 -15,7 -17,8 -20,8 - 10,8 13,8 4,6 

78 Personenauto 1,0 -15,9 -18,1 -21,1 -11,1 13,5 4,6 

77 Personenauto 1,0 -17 ,4 -19,6 . 22,6 -12,6 12,0 4,6 

105 Vrachtwagen stationair I,D - 18,9 -18,9 2,6 4,6 

93 Vrachtwagen 1,0 -20,S -20,S 7,9 4,7 

97 Vrachtwagen 1,0 -21,4 -21,4 6,9 4,6 

96 Vrachtwagen 1,0 -22,0 -22,0 6,3 4,6 

95 Vrachtwagen I , D - 22 , I -22 , I 6,2 4,7 

94 Vrachtwagen I,D - 22 , 1 -22 , 1 6,2 4,7 

89 Bestelauto , ,0 ·35 , 0 -29,7 -32 , 8 -22 ,8 4,9 4,6 

80 Personenauto I , D -33 , 1 -35,3 -38 , 3 -28 , 3 -3,7 4,6 

85 Bestelauto I,D ·40 , 5 -35,3 -38 , 3 -28,3 -0,7 4,7 

88 Bestelauto I ,D ·40,7 -35,5 -38,S -28,S -0,8 4,6 

87 Bestelauto ' , 0 ·41,0 -35,7 -38,7 -28,7 -1,1 4,7 

86 Bestelauto ' , 0 - 41,1 -35,8 -38,8 -28,8 -1,2 4,7 

84 Personenauto I, D · 35,2 -37,4 -40,4 · 30,4 -5,7 4,7 

81 Personenauto I , D -36,2 -38,4 -41,4 ·31,4 -6,8 4 , 6 

82 Pers·onenauto 1 ,0 -36,S -38,7 -41,7 -31,7 -7,1 4,7 

83 Personenauto I , D -36,6 -38,7 -41,8 -31,8 -7,1 4,7 

107 Transport piek zwaar 1 , 0 32,9 4,6 

108 Transport piek zwaar I,D 12,1 4,7 

109 Piek tansport licht materieel I,D 5,2 4,7 

110 Piek tansport licht materieel I,D 26,0 4,6 

III Laden/lossen varkens piekgelu1d I,D 38,3 4, 6 
.- .. ---_ . _. _oO_ .. . _ .............. .... ............. _ _ ._. -- -_.- - - .. -_.- --- . .... ---- .. - - _ .... -_ .. -_ ......... -_ .. -_ ............ .. ....... _ .. ............... -- -- - -----_ .. ....... _ .. .. . --'"'-," .................... 

Totalen 23,9 20,0 17,0 27,0 41,0 

Alla getoonde dB-waarden z1jn A-gewogen 

Geonoise V4.03 04-11-04 11 :45 :33 



Rekenresultaten RBS ontv 04 Knorpolder BV te Creil 
Geurts Technisch Adviseurs BV Projectnr. 8.4349 

Model: Varkenshouderij Knorpolder BV - Akoestisch onderzoek februari 2004 - RBS 
Bij drage van hoofdgroep op ontvangerpunt 04_A . Natuurgebied 'Rotterdamse Hoek' 
Rekenmethode: Industrielawaai . IL; Periode: Alle perioden 

Id. Omschrij ving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li em 
...... .. ~ ...................... ................ .......... .......... ........ .... .......... ...... ........... .. .. ...... .................... .... .. .. .. .... .. .... .... .. .. ...... .. .. .. .. .. .. ........ .... 0 _ _ ............ .. .......... ........ ...... .................. ..... ........ ............ 

104 Leegzuigen mestkelder 1,0 29,9 29,9 40,5 4,6 

101 Laden/lossen varkens 1,0 28,9 28,9 41,3 4,7 

102 Lossen bulkwagen veevoer 1 , 0 27,1 27,1 39,5 4,6 

38 Ventilator 11,6 19,0 16,0 13,0 23,0 22,2 3,2 

20 Ventilator 11,6 18,9 15,9 12,8 22,8 22,0 3,2 

37 Ventilator 11,6 18,7 15,7 12,7 22,7 21,9 3,2 

19 Ventilator 11,6 18,6 15,6 12,6 22,6 21,8 3,2 

18 Ventilator 11 ,6 18,4 15,4 12,4 22,4 21,6 3,3 

36 Ventilator 11,6 18,4 15,4 12,3 22,3 21,6 3,3 

17 Ventilator 11,6 18,1 15,1 12,1 22,1 21,4 3,3 

35 Ventilator 11,6 18,1 15,1 12,0 22,0 21,4 3,3 

16 Ventilator 11,6 17 ,9 14,B 11,8 21,8 21,2 3,3 

34 Ventilator 11,6 17,8 14,11 11,8 21,8 21,1 3,3 

33 Ventilator 11,6 17 ,6 14,6 11,6 21,6 20,9 3,4 

15 Ventilator 11,6 17,5 14,5 II,S 21,S 20,9 3,4 

14 Ventilator 11,6 17,4 14,4 11,4 21,4 20,8 3,4 

32 Ventilator 11,6 17 ,4 14,4 11,3 21,3 20,8 3,4 

13 Ventilator 11,6 17,2 14,2 11,2 21,2 20,6 3,4 

31 Ventilator 11,6 17,1 14,1 11,1 21,1 20,6 3,4 

12 Ventilator 11,6 17,0 14,0 11,0 21,0 20,5 3,4 

30 Ventilator 11,6 18,9 13,9 10,9 20,9 20,4 3,5 

11 Ventilator 11,6 16,7 13,7 10,7 20,7 20,2 3,5 

10 Ventilator 11,6 16,5 13,5 10,5 20,S 19,7 3,2 

29 Ventilator 11,6 16,5 13,5 10,4 20,S 19,7 3,2 

39 Ventilator 11,0 16,5 13,5 10,4 20,S 19,7 3,3 

46 Ventilator 11,0 16,4 13,4 10,4 20,4 19,7 3,3 

2B Ventilator 11,6 16,0 13,0 9,9 19,9 19,2 3,2 

53 Ventilator 12,6 15,7 12,6 9,6 19,6 18,9 3,2 

50 Ventilator 12,6 15,6 12,6 9,6 19,6 18,8 3,2 

27 Ventilator 11,6 IS,S 12,5 9,5 19,5 18,8 3,3 

42 Ventilator 12,6 15,3 12,3 9,3 19,3 18,5 3,2 

51 Ventilator 12,6 15,3 12,3 9,3 19,3 18,5 3,2 

41 Ventilator 12,6 15,3 12,3 9,3 19,3 18,5 3,2 

47 Ventilator 12,6 15, 3 12,3 9,3 19,3 18,5 3,2 

52 Ventilator 12,6 15,3 12,3 9,3 19,3 18,5 3,2 

48 Ventilator 12,6 15,2 12,2 9,2 19,2 18,4 3,2 

40 Ventilator 12,6 15,2 12,2 9,2 19,2 18,4 3,3 

103 Lossen propaangas 1,0 19,0 19,0 37,4 4,6 

26 Ventilator 11,6 15,0 12,0 9,0 19,0 18,3 3,3 

45 Ventilator 12,6 14,9 11,9 8,9 18,9 18,2 3,2 

25 Ventilator 11,6 14,9 11,9 8,9 18,9 18,2 3,4 

44 Ventilator 12,6 14,9 11,9 8,8 18,8 18,1 3,2 

43 Ventilator 12,6 14,8 11,B 8,8 18,8 18,1 3,3 

24 Ventilator 11,6 14,5 11,5 8,5 18,5 17,9 3,4 

23 Ventilator 11,6 14,4 11,4 8,4 18,4 17,8 3,4 

22 Ventilator 11,6 14,4 11,4 8,4 18,4 17,8 3,5 

09 Ventilator 11,6 14,4 11,4 8,4 18,4 17,6 3,3 

21 Ventilator 11,6 14,2 11,2 8,2 18,2 17,7 3,5 

08 Ventilator 11,6 13,6 10,6 7,6 17,6 16,9 3,3 

07 Ventilator 11,6 13,3 10,3 7,3 17,3 16,6 3,3 

06 Ventilator 11,6 13,2 10,2 7,2 17,2 16,6 3,4 

05 Ventilator 11,6 13,2 10,2 7,2 17,2 16,6 3,4 

04 Ventilator 11,6 13,1 10,1 7,1 17,1 16,5 3,4 

02 Ventilator 11,6 12,9 9,9 6,9 16,9 16,4 3,5 

01 Ventilator 11 , 6 12,9 9,9 6,9 16,9 16,4 3,5 

03 Ventilator 11,6 12,9 9,9 6,8 16,8 16,3 3,5 

112 Vrachtwagen stationair 1,0 16,5 16,5 34,9 4,6 

63 Ventilator 11,6 11,4 8,4 5,4 15,4 14,6 3,2 

72 Ventilator 11,6 11,3 8,3 5,3 15,3 14,5 3,2 

98 Vrachtwagen 1,0 15,3 15,3 43,6 4,7 

100 Vrachtwagen 1,0 15,3 15,3 43,6 4,6 

62 Ventilator 11,6 11,1 8,1 5, I 15, I 14,3 3,2 

71 Ventilator 11,6 11,1 8,0 5,0 15,0 14,3 3,2 

99 Vrachtwagen 1,0 15,0 15,0 43,3 4,6 

61 Ventilator 11,6 10,9 7,8 4,8 14,8 14,1 3,3 

70 Ventilator 11,6 10,8 7,8 4,8 14,8 14,1 3,3 

60 Ventilator 11 ,6 10,6 7,6 4,6 14,6 13,9 3,3 

69 Ventilator 11,6 10,5 7,5 4,5 14,5 13,8 3,3 

59 Ventilator .11,6 10,3 7,3 4,3 14,3 13,7 3,3 

68 Ventilator 11,6 10,3 7,3 4,2 14,2 13,6 3,3 

t}le getoon~<fi>~aarden zijn A-gewogen 
eonOlse . 04-11-0411:45:45 



Rekenresultaten RES ontv 04 
Geurts Technisch Adviseurs BV 

Model: Varkenshouderij Knorpolder BV - Akoestisch onderzoek februari 2004 - RBS 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 04_A - Natuurgebied 'Rotterdamse Hoek " 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id . Omschrij ving Hoogte Dag Avond Nacht 

Knorpolder BV te CreiI 
Projectnr. 8.4349 

Etmaal Li em 
.... ~ ..... ...- . ... .............. ........................................ .. .. .................... ... .................... ........ .................... .. .... .. .. .............. ..................... .... ................ ...... .... .... ...... .......... ..... .. ................................ .. .. 
58 
67 
57 
66 
56 
65 

55 
64 
106 
90 
92 

91 
73 
89 
79 
77 

78 
97 
80 
74 
96 

95 
94 
93 
105 
88 

87 
81 
86 
85 
82 

83 
B4 
107 
108 
109 

110 
111 

Totalen 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Heftruck electrisch 
Bestelauto 
Bestelauto 

Bestelauto 
Voerkeuken voorgevel 
Bestelauto 
Personenauto 
Personenauto 

Personenauto 
Vrachtwagen 
Personenauto 
Voerkeuken zijgevel 
Vrachtwagen 

Vrachtwagen 
Vrachtwagen 
Vrachtwagen 
Vrachtwagen stationair 
Bestelauto 

Bestelauto 
Personenauto 
Bestelauto 
Bestelauto 
Personenauto 

Personenauto 
Personenauto 
Transport piek zwaar 
Transport piek zwaar 
Piek tansport licht materieel 

Piek tans port licht materieel 
Laden/lossen varkens piekgeluid 

AIle getoonde dB-waarden zij n A-gewogen 

Geonoise V4.03 

11,6 
11,6 
11,6 
11,6 
11,6 
11,6 

11,6 
11 , 6 
1,0 
1 , 0 
1 , 0 

1,0 
4,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
3,5 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
I,D 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 

10,1 
10,0 

9 , 9 
9,8 
9,7 
9,6 

9,5 
9 , 4 

10,9 
-4 , 7 
-4,9 

-5,0 
7,0 

-7,2 
-1,4 
-1,7 

-l,B 
1,1 

-3,8 
0,1 

-5,6 

-7,1 
-7,B 
-B,2 
-8,8 

-22,2 

-24,8 
-17,5 
-26,1 
- 26,8 
-20,1 

-21,S 
-22,3 

36,9 

7,1 
7,0 
6,9 
6,8 
6,7 
6,6 

6,5 
6,4 

0,6 
0,3 

0,2 

-1,9 
·3,6 
-3,9 

-4,0 

-5,9 

-16,9 

·19,6 
- 19, 7 
- 20,9 
- 21,6 
- 22 , 3 

- 23,6 
-24,5 

30,8 

4,1 
4,0 
3,9 
3,8 
3,7 
3 , 6 

3,4 
3,4 

-2,5 
- 2,7 

-2,8 

-4,9 
-6,6 
-6,9 

-7,0 

-8,9 

-19,9 

-22,6 
-22,7 
-23,9 
-24,6 
-25,3 

-26,7 
-27;5 

27,8 

14,1 
14,0 
13,9 
13,8 
13,7 
13,6 

13,4 
13,4 
10,9 
7,6 
7,3 

7,2 
7,0 
5,1 
3,4 
3,1 

3,0 
1,1 
1,1 
0,1 

. 5,6 

·7,1 
-7,8 
- 8,2 
-8,8 
- 9,9 

-12,6 
-12,7 
-13,9 
-14,6 
-15,3 

-16,7 
-17,5 

37,8 

13,5 
13,4 
13,3 
13,2 
13,1 
13,1 

12,9 
12,9 
29,4 
35,2 
34,9 

34,8 
11,2 
32,7 
28,1 
27,8 

27,7 
29,4 
25,7 
4,4 

22,8 

21,3 
20,6 
20,2 
12,7 
17,8 

15,1 
12,0 
13,8 
13,1 
9,4 

8,1 
7,3 

48 ,7 
25,7 
16,2 

33,7 
54,0 

56,6 

3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3, 4 

3,5 
3,5 
4,6 
4,7 
4,6 

4,6 
4,2 
4,7 
4,7 
4,6 

4,6 
4,7 
4,7 
4,3 
4,7 

4,7 
4,7 
4,7 
4,7 
4,7 

4,7 
4,7 
4,7 
4,7 
4,7 

4,7 
4,7 
4,6 
4,7 
4,7 

4,7 
4,7 

04-11-04 11:45:45 
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Bijlage V 

8.4349/04-11 -04 

Inv'oergege'vens' en resultaten 
overdrachtsbereke,ningen incidentele, 
bedrijfssituaties 



lnvoergegevens bronnen 
Zuidermeerpad 4 te Creil (gem NO-polder) 

~O 

*9 

*8 

,p 

*6 

*3 

*2 

*1 

Fok en vleesvarkensbedrijfKnorpolder BV 
Projectnr. 8.4349 

LEGENDA 

';8 

13 

:';7 

j2 

:';6 

11, 

:';;0 

:';4 
*9 

:';3 

*8 

,*2 
*7 

~6 

*;5 

Om 
I 

20m 
I 

schaal = 1 : 750 
oorsprong = 169100, 530175 

4 

Induslrielawaai. IL, Var1<enshouderij Knorpolder BV - Akoestisch onderzoek tebruari 2004 ·Incidenleel verladen varkens [G:\Proj-Wl8~349-1\GEONOI-11, Geonoise V4 03 

Geurts Technisch Adviseurs BV 
Tel : 0412 - 624 980 



Invoergegevens bronnen incidenteel verladen varkens Knorpolder BV te Creil 
Geurts Technisch Adviseurs BV Projectnr. 8.4349 

Mode l :Varkens ho uderij Knorpolder BV - Akoestis ch onderz oe k februari 2004 - Incide nteel verladen var kens 
Gr oe p: (hoof dg roep ) 
Li jst van Puntbronnen, voor reke nmethode Ind ustrielawaai - IL 

Id Oms c hrij ving X Y Mvld Hoogte Refl. Demp . Richtingsindex Lwr31 Lwr63 Lwr125 Lwr250 Lwr500 Lwrlk Lwr2k Lwr4k Lwr8k Lwr-dBA Cb(O) Cb(A) Cb( N) 
_ _ ................ .. .. .. 4 .......... _ ' " ...... _ _ .... _ - _ ............ .. __ .................................... .. ...................... .. ........ ................... .. ............................... .... .... .. .. .... .. ........................ .. .......................... .. ........... .. .......... ..... ......................... .. .......... .. .... .... .. .. .... .... ................................................ .... ........ .... 

01 Vent ilator 169124 , 5 530207,6 0,0 11,7 360,0 / 0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69 , 6 61,6 87,5 0,00 3,01 6 , 02 02 Ventilato r 169124,7 530213,6 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69 , 6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 03 Ventilator 169124 , 8 530218,5 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79, 6 76,6 69 , 6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 
04 Ventilator 169124,9 530227,7 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69 , 6 61,6 87,5 0,00 3,01 6 , 02 
05 Vent ilat or 169125 , 1 530237,8 0,0 11 ,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,8 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 

06 Ve ntilato r 169125,3 530243 , 9 0,0 11,7 360,0/0 ,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69 , 6 61,6 87 , 5 0,00 3,01 6,02 07 Ve ntilator 169125,5 530252,8 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69 , 6 61,6 87 , 5 0 , 00 3,01 6,02 
08 Ventilator 169125,6 530259,2 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69 , 6 61,6 87 , 5 0,00 3,01 6,02 09 Ventilator 169125,5 530268 , 7 0,0 11,7 360 , 0/0,0 59,6 61,6 70 , 6 ,80,6 84,6 79,6 76,6 69 , 6 61,6 87 , 5 0,00 3,01 6,02 
10 Ventila t or 169125,6 530279,2 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,8 69 , 6 61,6 87 , 5 0,00 3,01 6,02 

11 Ventilator 169148,6 530203,2 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87 , 5 0,00 3,01 6,02 
12 Ventilator 169148,7 530216,4 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87 , 5 0 , 00 3,01 6,02 
13 Ventilator 169148,8 530223,8 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87 . 5 0 , 00 3,01 6,02 
14 Ve ntilato r 169148,8 530232,0 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87 , S 0 , 00 3,01 6,02 
IS Vent ilator 169148,8 530235,5 0,0 11,7 360,0/0 , 0 59,6 61,6 70,6 80 , 6 84 , 6 79 , 6 76,6 69,6 61,6 87,5 0 , 00 3,01 6,02 

16 Ventilator 169149,1 530248,3 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61 , 6 70,6 80,6- 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87 , 5 0 , 00 3,01 6,02 
17 Ventilator 169149,1 530255,2 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61 , 6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87 , 5 0 , 00 3,01 6,02 
18 Ventilator 169149 , 1 530264,2 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61 , 6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87 , 5 0 , 00 3,01 6,02 
19 Ventilat or 169149,1 530271,3 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61 , 6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87 , S 0 , 00 3,01 6,02 
20 Ventilator 169149,2 530278 , 3 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61 , 6 70 , 6 80,6 84,6 79,6 76,6 69 , 6 61,6 87 , 5 0 , 00 3 , 01 6 , 02 

21 Ventilator 169166,7 530204,7 0, 0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79 , 6 76,6 69 , 6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 
22 Ventilator 169166,7 530212,7 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79, 6 76,6 69 , 6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 
23 Ventilator 169166,9 530221,9 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79 , 6 76,6 69 , 6 61,6 87,S 0,00 3,01 6,02 
24 Ventilator 169167,0 530230,4 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79 , 6 76,6 69 , 6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 
25 Ventilato r 169167 , 0 530238,7 0 , 0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70 , 6 80,6 84 , 6 79,6 76,6 69 , 6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 

26 Ventilator 169167,2 530246,9 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79 , 6 76,6 69 , 6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 
27 Ventilator 169167,2 530255,6 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,S 0,00 3~01 6,02 
28 Ve ntilat or 169167,4 530263,6 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79 , 6 76,6 69 , 6 61,6 87,5 ,0,00 3,01 6,02 
29 Vent ilat o r 169167,5 530270,2 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70 , 6 80,6 84,6 79 , 6 76,6 69,6 61,6 87 , 5 0 , 00 3,01 6,02 
30 Vent ilator 169190,6 530207,2 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79 , 6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 

31 Ventilator 169190,6 530215,2 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 
32 Ventilator 169190,8 530224,4 0,0 11,7 360 , 0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 
33 Ventilator 169190,9 530232,9 0,0 11,7 360 , 0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 
34 Ventilator 169190,9 530241,2 0 , 0 11 , 7 360, 0/0,0 59,6 61 , 6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,S 0,00 3,01 6,02 
35 Ventilator 169191,1 530249,4 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,S 0,00 3,01 6,02 

36 Ventilator 169191,1 53025B, I 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 BO,6 84,6 79 , 6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 
37 Ventilato r 169191,4 530267 , 6 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79 , 6 76,6 69,6 61,6 87,5 0 , 00 3,01 6,02 
38 Ventilato r 169191,4 530277,6 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79 , 6 76,6 69,6 61,6 87,5 0,00 3,01 6,02 
39 Ve ntila tor 169186,6 530276,6 0 , 0 11,0 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78 , 0 74,0 67,0 57,0 84,9 0 , 00 3 , 01 6 , 02 
40 Ve ntilato r 169143,1 530237,1 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78 , 0 74,0 67,0 57,0 84,9 0,00 3,01 6,02 

41 Ventilator 169143,2 530239,9 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 0,00 3,01 6,02 
42 Ventilator 169143,2 530241,0 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 7B,O 74,0 67,0 57,0 84,9 0,00 3,01 6,02 

De bedrijfs tijdcorrecties (Cb) worden weergegeven in dB per periods 

Geonoise V4.03 04-11-04 11 :48:57 



Invoergegevens bronnen incidenteel verladen varkens Knorpolder BV te Creil 
Geurts Technisch Adviseurs BV Projectnr. 8.4349 

Model:Varkenshouderij Knorpolder BV . Akoestisch onderzoek februari 2004 . Incidenteel verladen varkens 
Groep:(hoofdgroep) 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaa1 . IL 

Id Omschrijving X y /AvId Hoogte Refl. Demp. Richtingsindex Lwr31 Lwr63 Lwr125 Lwr250 Lwr500 Lwrlk Lwr2k Lwr4k Lwr8k Lwr· dBA Cb(D) Cb(A) Cb(N ) 
... ~ .................... " ........................................................................................ .. " ......... ... ........... .... ........................................... .......... ............ .. ...... .......... .. .... ........................... ........ .. ... ................................... .... ......... ..... ... ...................................................... ............ ............................................................................................ ' ... ........ ............ ... ........................... 
43 Ventilator 169145,0 530236,1 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 0,00 3,01 6,02 44 Ventilator 169145,0 530237,2 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69 , 0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 0,00 3,01 6,02 45 Ventilator 169145,1 530240,1 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 0,00 3,01 6,02 46 Ventilator 169186,6 530274,9 0,0 11,0 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 0,00 3,01 6,02 47 Ventilator 169145,6 530247,1 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69 , 0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 0,00 3,01 6,02 48 Ventilator 169144,5 530247,0 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69 , 0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 0,00 3,01 6,02 

50 Ventilator 169140,7 530247,0 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57 , 0 84,9 0 , 00 3,01 6,02 51 Ventilator 169145,6 530249,0 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82 , 0 78,0 74,0 67,0 57 , 0 84,9 0 , 00 3,01 6,02 52 Ventilator 169144,4 530248,9 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57 , 0 84,9 0 , 00 3,01 6,02 53 Ventilator 169140,6 530248,9 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57 , 0 84,9 0 , 00 3,01 6,02 55 Ventilator 169191,4 530205,0 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52 ,0 79,9 0,00 3,01 6,02 

56 Ventilator 169191,6 530213,3 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 0,00 3,01 6,02 57 Ventilator 169191,8 530221,4 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 0,00 3,01 6,02 58 Ventilator 169192,0 530229 , 7 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 0,00 3, 01 6,02 59 Ventilator 169192,2 530238,2 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 0,00 3 ,01 6,02 
60 Ventilator 169192,3 530246,6 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 0,00 3 , 01 6,02 

61 Ventilator 169192,6 530254,9 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 0,00 3 , 01 6,02 
62 Ventilator 169192,6 530262,9 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79 , 9 0,00 3 , 01 6,02 
63 Ventilator 169192,8 530270,8 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79 , 9 0,00 3 , 01 6,02 
64 Ventilator 169170,1 530205,6 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79 , 9 0,00 3 , 01 6,02 65 Ventilator 169170,3 530213,8 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79 , 9 0,00 3 , 01 6,02 

66 Ventilator 169170,6 530221,9 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52 , 0 79,9 0,00 3,01 6,02 67 Ventilator 169170,8 530230,3 0,0 . 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52 , 0 79,9 0,00 3,01 6,02 68 Ventilator 169170,9 530238,7 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52 , 0 79,9 0,00 3,01 6,02 
69 Ventilator 169171,1 530247,2 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 0,00 3,01 6,02 70 Ventilator 169171,3 530255,4 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52 , 0 79,9 0,00 3,01 6,02 

71 Ventilator 169171,4 530263,5 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 0,00 3,01 6, 02 
72 Ventilator 169171,6 530271,4 0,0 11 , 7 380,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 0,00 3 , 01 6 ,02 73 Voerkeuken voorgevel 169196,2 530284,9 0,0 4,0 01 Gevel 42,9 52,4 59,4 66,8 71,1 63,3 57,4 49,9 48,4 73,4 0,00 
74 Voerkeuken zijgevel 169199,9 530283,4 0,0 3,5 01 Gevel 37,3 46,8 53,8 59,0 65,2 57,9 52,5 43,9 42,4 67,2 0,00 
77 Personenauto 169163,0 530290,4 0,0 1,0 360,0/0,0 55,0 68,0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82,0 75,0 90,0 24,81 26,99 30,00 

78 Personenauto 169143,3 530290,4 0,0 1,0 360,0/0,0 55,0 68,0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82,0 75,0 90,0 24,81 26,99 30,00 79 Personenauto 169123,5 530290,6 0,0 1,0 360,0/0,0 55,0 68,0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82,0 75,0 90,0 24,81 26,99 30,00 80 Personenauto 169113,0 530280,0 0,0 1,0 360,0/0,0 55,0 68,0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82,0 75,0 90,0 24,81 26,99 30,00 
81 Personenauto 169112,7 530259,9 0,0 1,0 360,0/0,0 55,0 68,0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82,0 75,0 90,0 24,81 26,99 30,00 
82 Personenauto 169112,5 530239,7 0,0 1,0 360,0/0,0 55,0 68,0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82,0 75,0 90,0 24,81 26,99 30,00 

83 Personenauto 169112,7 530219,4 0,0 1,0 360,0/0,0 55,0 68,0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82,0 75,0 90,0 24,81 26,99 30,00 
84 Personenauto 169112,6 530198,7 0,0 1,0 360,0/0,0 55,0 68,0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82,0 75,0 90,0 24,81 26,99 30,00 
85 Bestelauto 169113,3 530201,4 0,0 1,0 360,0/0 , 0 58,0 71 ,0 83,0 87,0 89,0 92,0 91,0 88,0 78,0 97,0 35,23 30,00 33,01 
86 Bestelauto 169113,6 530222,2 0,0 1,0 360,0/0,0 58,0 71,0 83,0 87,0 89,0 92,0 91,0 88,0 78,0 97,0 35,23 30,00 33,01 
87 Bestelauto 169113,4 530242,6 0,0 1,0 360,0/0,0 58,0 71,0 83,0 87,0 89,0 92,0 91,0 88,0 78,0 97,0 35,23 30,00 33,01 

88 Bestelauto 169113,6 530262,3 0,0 1,0 360,0/0,0 58,0 71,0 83,0 87,0 89,0 92,0 91,0 88,0 78,0 97,0 35,23 30 , 00 33,01 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) worden weergegeven in dB per periode 
Geonoise V4.03 04-11-0411:48:57 



Invoergegevens bronnen incidenteel verladen varkens Knorpolder BV te Creil 
Geurts Technisch Adviseurs BV Projectnr. 8.4349 

Model:Varkenshouderij Knorpolder BV - Akoestisch onderzoek februari 2004 - Incidenteel verladen varkens 
Groep: {hoofdgroep} 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Omschri jv1ng X y Mvld Hoogte Refl. Demp . Richtingsindex Lwr31 Lwr63 Lwr125 Lwr250 Lwr500 Lwrlk Lwr2k Lwr4k Lwr8k Lwr-dBA Cb(D} Cb {A) Cb{N} .. _ .... .. .............. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .... .. .. .. _ .. _ .. .... .. .... ........... .. ......... .. .. .. .... .. .... .. ...... .. .. ...... .. .. ....... ...... .. .. .. ... .. .. .. .. .... .. .. _ ... .. .. .. .. - ~ .......... .. .. .. .. .. .. .. .... .... -- ...... .. .. -_ .. ........ .... .. .... -_ .... .. .............. ........ _ .. _ .. .... .... .... ... . .... ...... .. .. .. .. .. .. .. .......... .. .. ......... .. .. .. .. .. .. ...... ....... ........ -- ...... .. .. .. ........ 
89 Be s telauto 169113,8 530282,7 0,0 1 ,0 360,0/0,0 58,0 71,0 83,0 87,0 89,0 92,0 91,0 88,0 78,0 97,0 35,23 30 ,00 33,01 90 Bestelauto 169126,0 530290,4 0,0 1, 0 360, 0/0 , 0 58,0 71 , 0 83,0 87,0 89,0 92,0 91,0 88,0 78,0 97,0 35,23 30,00 33,01 91 Bestel aut o 169145,7 530290,6 0,0 1,0 360,0/0,0 58,0 71,0 83,0 87,0 89,0 92,0 91,0 88,0 78,0 97,0 35,23 30,00 33,01 92 Bestelauto 169165,3 530290,6 0,0 1,0 360,0/0,0 58,0 71,0 83,0 87,0 89,0 92,0 91,0 88,0 78,0 97,0 35,23 30,00 33,01 93 Vrachtwagen 169113,8 530195,2 0,0 1 ,0 360, 0/0,0 61,6 74,8 86,9 88,4 97,8 102 , 0 98,2 92,0 84 , 9 105 , 0 23,67 30 , 00 33,01 94 Vr achtwage n 169114,3 530216,5 0,0 , ,0 360,0/0,0 61,6 74,8 86,9 88,4 97,8 102,0 98,2 92,0 84,9 105,0 23,67 30,00 33,01 

95 Vrachtwagen 169114,5 530236,6 0,0 , ,0 360,0/0,0 61,6 74 , 8 86,9 88,4 97,8 102,0 98,2 92,0 84,9 105 , 0 23,67 30,00 33,01 96 Vrachtwagen 169114,6 530257,1 0,0 1 ,0 360,0/0 , 0 61,6 74 , 8 86,9 88 , 4 97,8 102,0 98,2 92,0 84,9 105 ,0 23,67 30,00 33,01 97 Vrachtwagen 169114,8 530277,6 0,0 1,0 360,0/0,0 61,6 74,8 86,9 88,4 97,8 102,0 98,2 92,0 84,9 105,0 23,67 30,00 33,01 98 Vrachtwagen 169121,2 530294,8 0,0 1,0 360,0/0,0 61,6 74 , 8 86,9 88,4 97,8 102,0 98,2 92 , 0 84,9 105 , 0 23,67 30,00 33,01 99 Vrachtwagen 169139,9 530297,7 0,0 1,0 360,0/0,0 61 , 6 74 , 8 86 , 9 88,4 97,8 102 , 0 98,2 92,0 84,9 105 , 0 23,67 30,00 33 , 01 

100 Vrachtwagen 169160,7 530297,5 0,0 1,0 360,0/0,0 61,6 74,8 86,9 88 , 4 97,8 102,0 98,2 92,0 84,9 105,0 23,67 30,00 33,01 101 Laden/los sen varkens 169137,6 530286,8 0,0 1,0 360,0/0,0 50,0 50,0 55,0 87,0 95,0 97 , 0 99,0 95,0 85,0 103,0 7,78 3,01 6,02 102 Lossen bulkwagen veevoer 169185,2 530299,9 0,0 1,0 360,0 / 0,0 69,0 70,4 82,4 93,9 95,6 96,4 97,0 94,8 93,8 103,2 7,78 
103 Lossen propaangas 169194,5 530301,0 0,0 1 ,0 360,0/0,0 65,0 59,9 71,4 81,1 87,3 90,6 94,9 97,3 84,6 100,3 13,80 104 Leegzuigen mestkelder 169162,6 530305,7 0,0 1,0 360,0/0,0 62,0 75,0 90,0 91,0 90,0 98,0 100,0 96,0 91,0 104,0 6,02 

105 Vrachtwagen stationair 169159,3 530194,5 0,0 1,0 360,0/0,0 54 , 0 67,0 79,0 80,0 90,0 94,0 90,0 84,0 78,0 97,0 16,81 
106 Heftruck electrisch 169170,3 530287,2 0,0 1,0 360,0/0,0 58,0 71,0 82,0 76,0 85,0 84,0 87,0 82,0 69,0 91,6 13,80 
107 Transport piek zwaar 169114,3 530299,8 0,0 1,0 360,0/0,0 66 , 0 80,0 92,0 93,0 102,0 107,0 104,0 97,0 90,0 110,0 
108 Transport piek zwaar 1.69112,7 530197,1 0,0 1,0 360,0/0,0 66 , 0 80,0 92,0 93,0 102,0 107,0 104,0 97,0 90,0 110,0 
109 Piek tansport licht mater 169111,8 530194,0 0,0 1,0 360,0/0,0 56 , 0 69,0 82,0 83,0 98,0 93,0 89,0 87,0 80,0 100,0 

110 Piek tansport licht mater 169114,0 530288 , 4 0,0 1 ,0 360,0/0, 0 56,0 69,0 82,0 83,0 98,0 93,0 89,0 87,0 80 , 0 100,0 
111 Laden/lossen varkens piek 169135,5 530290,3 0,0 1 ,0 360,0/0,0 60,0 75,0 91,0 105,0 107,0 11 0,0 111,0 109,0 95 , 0 115,9 
112 Vrachtwagen stationair 169150,6 530300,2 0,0 1 ,0 360,0/0,0 54,0 67,0 79,0 80,0 90,0 94,0 90,0 84,0 78,0 97,0 13,80 20,84 23,72 

De bedr i j fstijdcorrecties (Cb) worden weergegeven in dB per periode 

Geonoise V4.03 04-11-0411 :48:57 



Invoergegevens bronnen incidenteel verladen varkens Knorpolder BV te Creil 
Geurts Technisch Adviseurs BV Projectnr. 8.4349 

Model : Varkenshouderij Knorpolder BV - Akoestisch onderzoek februari 2004 - Incidenteel verladen varkens 
Groep: (hoofdgroep) 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id Omsch ri j ving X y Mvld Hoogte Refl. Oemp . Richtingsindex Lwr31 Lwr63 Lwr125 Lwr250 Lwr500 Lwrlk Lwr2k Lwr4k Lwr8k Lwr-dBA Cb(O ) Cb (A) Cb(N ) 
. ... .. _--_ ....... _- ---- .... - ...... __ .......... _---------- ........ --_ .... ------ ----_ .. ... --------_._ -----_ .. - . .. .. -. _---------- -- ----_ .... _- .. -- - .- ---_ ... .. _--- ------ _ . .... _ .. .. _- ........... - ...... --_ . .... _- ............ _--- -.. . . .... - .... - - -- .. - .. .. -_ . .... _--- - - --
01 Ventilator 169124,5 530207 , 6 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,S 100,0 50,0 25,0 02 Ventilator 169124,7 530213,6 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 B4,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 03 Ventilator 169124,8 530218,5 0,0 11,7 360,0{0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 04 Ventilator 169124,9 530227,7 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 OS Ventilator 169125,1 530237,B 0,0 11,7 360,O{O,O 59,6 61,6 70,6 80,6 B4,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,S 100,0 50,0 25,0 

06 Ventilator 169125,3 530243,9 0 , 0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5100 , 0 50,0 25,0 07 Ventilator 169125,5 530252 , 8 0,0 11,7 360,010,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100 , 0 50,0 25,0 08 Ventilator 169125,6 530259,2 0,0 11,7 360,0{0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 B4,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,S 100 , 0 50,0 25,0 09 Ventilator 169125,5 530268,7 0,0 11,7 360,0{0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 10 Ventilator 169125,6 530279,2 0,0 11,7 360,O{O,O 59,6 61,6 70,6 80,~ 84,6 79,6 76 , 6 69,6 61 , 6 87,5 100,0 50,0 25,0 

11 Ventilator 169148,6 530203,2 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 
12 Ventilator 169148,7 530216,4 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 13 Ventilato r 169148,8 530223,8 0,0 11,7 360,010,0 59,6 61,6 70,6 80 , 6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,S 100,0 50,0 25,0 14 Ventilator 169148,8 530232,0 0,0 11,7 360,0{0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 B4,6 79,6 76,6 69,6 81,6 87,S 100,0 50,0 25,0 15 Ventila t or 169148,8 530235,5 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,S 100 , 0 50,0 25,0 

16 Ventilator 169149,1 530248,3 0 , 0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 17 Ventilato r 169149,1 530255,2 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80 , 6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50 , 0 25,0 
18 Ventilator 169149,1 530264,2 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 19 Ventilat or 169149,1 530271,3 0,0 11,7 360,0{0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 20 Ventila t or 169149,2 530278,3 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80, 6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,S 100,0 50 , 0 25,0 

21 Ventilator 169166,7 530204,7 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 22 Ventilator 169166,7 530212,7 0,0 11,7 360,010,0 59,6 61,6 70,6 BO,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 
23 Ventilator 169166,9 530221,9 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 24 Ventilator 169167,0 530230,4 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 
25 Ventilator 169167,0 530238,7 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80 , 6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 

26 Ventilator 169167,2 530246,9 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 
27 Ventilator 169167,2 530255 , 6 0,0 11 , 7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,S 100,0 50,0 25,0 28 Ventilator 169167,4 530263 , 6 0,0 11 , 7 360,0/C,O 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 
29 Ventilato r 169167,5 530270 , 2 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70 , 6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,S 100,0 50,0 25,0 
30 Ventilator 169190,6 530207,2 0,0 11, 7 360,Q/O,O 59,6 . 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100,0 50,0 25,0 

31 Ventilator 169190,6 530215,2 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100 , 0 50,0 25,0 
32 Ventilator 169190,8 530224,4 0,0 11,7 360',0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61 , 6 87,5 100 , 0 50,0 25,0 33 Vent ilat o r 169190,9 530232,9 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100 , 0 50,0 25,0 
34 Ventilat o r 169190,9 530241,2 0 , 0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80 , 6 84,6 79,6 76 , 6 69,6 61,6 87,5 100 , 0 50 , 0 25,0 
35 Ventilator 169191,1 530249,4 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61,6 87,5 100, 0 50,0 25,0 

36 Ventilator 169191,1 530258,1 0,0 11,7 360,0/0 , 0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61 , 6 87,S 100,0 50,0 25 , 0 
37 Ventilator 169191,4 530267 , 6 0,0 11,7 360,0/0.,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61 , 6 87,5 100,0 50,0 25 , 0 
38 Ve ntilator 169191,4 530277,6 0,0 11,7 360,0/0,0 59,6 61,6 70,6 80,6 84,6 79,6 76,6 69,6 61 , 6 87,5 100,0 50,0 25 ,0 
39 Ventilato r 169186,6 530276,6 0 , 0 11,0 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82 , 0 78,0 74,0 67,0 57 , 0 84,9 100,0 50 , 0 25 , 0 
40 Ve ntilator 169143,1 530237;1 0 , 0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57 , 0 84,9 100,0 50,0 25,0 

41 Ventilator 169143,2 530239,9 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 100,0 50 , 0 25,0 
42 Ventilator 169143,2 530241,0 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77 , 0 82,0 78,0 74,0 67,0 57 , 0 84,9 100,0 50 ,0 25,0 

De bedrijfsti j dcorrect i es (Cb) worden weergegeven in percentage per periode 

Geonoise V4.03 04-11-0411:49:25 



Invoergegevens bronnen incidenteel verladen varkens Knorpolder BV te Creil 
Geurts Technisc.h Adviseurs BV Projectnr. 8.4349 

Model :Varkenshouderij Knorpolder BV - Akoestisch onderzoak februari 2004 . Incidenteel varladen varkens 
Groep : (hoofdgroap) 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai . IL 

Id Omschrijving X y Mvld Hoogte Refl. Damp. Richtingsindex Lwr31 Lwr63 Lwr125 Lwr250 Lwr500 Lwrlk Lwr2k Lwr4k Lwr8k Lwr·dBA Cb(D) Cb(A) Cb(N) .... .... .... ...... ....... .. .. ........ ........ .. .............. .. ...... .... ............ .... ...... .. ............... .. .............. .. .............. .. .......... .. .. .. .. ........ .. ............. ... ................ .. ........ .. ........... -........ ........................... .. ....... ...... ...... -............... ........ .. ...... .. .. .......... .. ........ .. .... .. ........ ........ .. .. .. ...... ...... .. ............ -- .......................... .. .... 
43 Ventilator 169145,0 530236,1 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 B2,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 100,0 50,0 25,0 44 Ventilator 169145,0 530237,2 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57 , 0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 100,0 50,0 25 , 0 45 Ventilator 169145,1 530240,1 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 100,0 50,0 25 , 0 46 Ventilator 1691B6,6 530274,9 0,0 11,0 360,0/0,0 57,0 57, 0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 100,0 50,0 25 , 0 47 Ventilator 169145,6 530247,1 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57 , 0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 100,0 50,0 25 , 0 48 Ventilator 169144,5 530247,0 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 100,0 50,0 25,0 

50 Ventilator 169140,7 530247,0 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 100,0 50 , 0 25,0 51 Ventilator 169145,6 530249,0 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 100,0 50 , 0 25,0 52 Ventilator 169144,4 530248,9 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 100,0 50 , 0 25,0 53 Ventilator 169140,6 530248,9 0,0 12,7 360,0/0,0 57,0 57,0 69,0 77,0 82,0 78,0 74,0 67,0 57,0 84,9 100,0 50, 0 25,0 55 Ventilator 169191,4 530205,0 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 100,0 50 , 0 25,0 

56 Ventilator 169191,6 530213,3 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 100,0 50,0 25,0 57 Ventilator 169191 , 8 530221,4 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 100,0 50,0 25,0 58 Ventilator 169192,0 530229,7 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 100,0 50,0 25,0 59 Ventilator 169192,2 530238,2 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52 , 0 79,9 100,0 50,0 25,0 60 Ventilator 169192,3 530246,6 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 100,0 50,0 25,0 

61 Ventilator 169192,6 530254,9 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79 , 9 100,0 50,0 25,0 62 Ventilator 169192,8 530262,9 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79 , 9 100,0 50,0 25,0 63 Ventilator 169192,8 530270,8 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79 , 9 100,0 50,0 25,0 64 Ventilator 169170, 1 530205,6 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79 , 9 100,0 50,0 25,0 65 Ventilator 169170,3 530213,8 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79 , 9 100,0 50,0 25,0 

66 Ventilator 169170,6 530221,9 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69 , 0 62,0 52,0 79 , 9 100,0 50,0 25 ,0 67 Ventilator 169170,8 530230,3 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69 , 0 62,0 52,0 79 , 9 100,0 50,0 25,0 68 Ve ntilator 169170,9 530238,7 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69 , 0 62,0 52,0 79 , 9 100,0 50,0 25,0 69 Ventilator 169171,1 530247,2 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69 , 0 62,0 52,0 79,9 100,0 50,0 25 ,0 70 Ventilator 169171,3 530255,4 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69 , 0 62,0 52 , 0 79 , 9 100,0 50,0 25 ,0 

71 Ventilator 169171,4 530263,5 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62,0 52,0 79,9 100,0 50 , 0 25, 0 72 Ventilator 169171,6 530271,4 0,0 11,7 360,0/0,0 52,0 52,0 64,0 72,0 77,0 73,0 69,0 62 , 0 52,0 79,9 100,0 50 , 0 25, 0 73 Voerkaukan voorgevel 169196,2 530284,9 0,0 4,0 01 Gevel 42 , 9 52,4 59,4 66,8 71,1 63,3 57,4 49,9 48,4 73,4 100,0 0 , 0 0 ,0 74 Voerkeuken zijgevel 169199,9 530283,4 0,0 3,5 01 Gavel 37 , 3 46,8 53,8 59,0 65,2 57,9 52,5 43 , 9 42,4 67,2 100,0 0 , 0 0,0 77 Personenauto 169163,0 530290,4 0,0 1,0 360,0/0,0 55 , 0 6B,0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82 , 0 75,0 90,0 0,3 0 , 2 0, 1 

78 Personenauto 169143,3 530290,4 0,0 1,0 360,0/0,0 55,0 68,0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82 , 0 75,0 90,0 0,3 0,2 0,1 79 Personenauto 169123,5 530290,6 0,0 1,0 360,0/0,0 55,0 68,0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82,0 75,0 90,0 0,3 0,2 0, , 
80 Personenauto 169113,0 530280,0 0,0 1,0 360,0/0,0 55,0 68,0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82 , 0 75,0 90,0 0,3 0,2 0, , 
81 Personenauto 169112,7 530259,9 0,0 1,0 360,0/0,0 55,0 68,0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82,0 75,0 90,0 0,3 0,2 0, 1 82 Personenauto 169112,5 530239,7 0,0 1,0 360,0/0,0 55,0 68,0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82 , 0 75,0 90,0 0,3 0,2 0,1 

83 Personenauto 169112,7 530219,4 0,0 1,0 3liO,0/0,O 55,0 68,0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82,0 75,0 90,0 0,3 0, 2 0, 1 84 Personenauto 169112,6 530198,7 0,0 1,0 360,0/0,0 55,0 68,0 75,0 78,0 83,0 84,0 84,0 82,0 75,0 90,0 0,3 0 , 2 0,1 85 Bestelauto 169113,3 530201,4 0,0 1,0 360,0/0,0 58,0 71,0 83,0 67,0 89,0 92,0 91,0 88,0 78 , 0 97,0 0,0 0 , 1 0 , \ 86 Bestelauto 169113,6 530222,2 0,0 1 ,0 360,0/0,0 58,0 71,0 83,0 87,0 89,0 92,0 91,0 88,0 78,0 97,0 0,0 0, 1 0, 1 
87 Bestelauto 169113,4 530242,6 0,0 1,0 360,0/0,0 58,0 71,0 83,0 87,0 89,0 92,0 91,0 88,0 78,0 97,0 0,0 0 ,1 0 , 1 

88 Bestelauto 169113,6 530262,3 0,0 1,0 360,0/0,0 58,0 71,0 83,0 87,0 89,0 92,0 91,0 88,0 78,0 97,0 0,0 0,1 0,1 

De bedr i jfstijdcorrecties (Cb ) worden weergegeven in percentage per periode 
Geonoise V4.03 04-11-0411:49:25 



Invoergegevens bronnen incidenteel verladen varkens KnorpoJder BV te CreiI 
Geurts Technisch Adviseurs BV Projectnr. 8.4349 

Model:Varkenshouderij Knorpolder BV . Akoestisch onderzoek februari 2004 . Incidenteel verladen varkens 
Groep : (hoofdgroep) 
Lij st van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai . IL 

Id Omschrijving X y Mvld Hoogte Refl. I?emp . Richtingsindex Lwr31 Lwr63 Lwr125 Lwr250 Lwr500 Lwrlk Lwr2k Lwr4k Lwr8k Lwr·dBA Cb(D) Cb(A) Cb(N) 
- - ....... _ .. ---- ........ .... - ... .. -- ----- ..... --- _ ... . . --._. -_ .. ... -- _ .. _- .. -- - -_ .... - ... .... ... _ .... ... - _ . -_ .... .. ...... _ .......... _ .. .... .... .. ...... .. ...... - _ .... - ... .... ...... .... _ __ a _._ ...... .... ...... _ _ .. _ .... ___ ............ .......................... .. __ .. ...... ... ... _ ........ .. ....... _ _ .... .... __ .. ............ __ .. _ •• _ .... ... 

89 Bestelauto 169113,8 530282,7 0,0 1,0 360,010,0 58,0 71,0 83,0 87,0 89,0 92,0 91,0 88,0 78 . 0 97,0 0,0 0 ,1 0, , 90 Bestelauto 169126,0 530290,4 0,0 1,0 360,010,0 58,0 71,0 83,0 87,0 89,0 92,0 91,0 88,0 78,0 97,0 0,0 0 ,1 0,1 91 Bestelauto 169145,7 530290,6 0,0 1,0 360,0/0,0 58,0 71,0 83,0 87,0 89,0 92,0 91,0 88,0 78,0 97,0 0,0 0 , 1 0 , 1 92 Bestelauto 169165,3 530290,6 0,0 1,0 360,010,0 58,0 71,0 83,0 87,0 89,0 92,0 91,0 88,b 78,0 97,0 0,0 0 ,1 0.,1 93 Vrachtwagen 169113,8 530195,2 0,0 1,0 360,010,0 61,6 74,8 86,9 88,4 97,8 102,0 98,2 92,0 84,9 105,0 0,4 0 ,1 0,1 94 Vrachtwagen 169114,3 530216,5 0,0 1,0 360,0/0,0 61,6 74,8 86,9 88,4 97,8 102,0 98,2 92,0 84,9 105,0 0,4 0 ,1 0,1 
95 Vrachtwagen 169114,5 530236,6 0,0 1,0 360,010,0 61,6 74,8 86,9 88,4 97,8 102,0 98,2 92,0 84,9 105,0 0,4 0, I 0,1 96 Vrachtwagen 169114,6 530257,1 0,0 1 ,0 360,010,0 61,6 74,8 86,9 88,4 97,8 102,0 98,2 92,0 84,9 105,0 0,4 0, I 0, I 97 Vrachtwagen 169114,8 530277,6 0,0 1,0 .. 360,010,0 61,6 74,8 86,9 88,4 97,8 102,0 98,2 92,0 84,9 105,0 0,4 0,1 0,1 98 Vrachtwagen 169121,2 530294,8 0,0 1,0 360,0/0,0 61,6 74,8 86,9 88,4 97,8 102,0 98,2 92,0 84,9 105,0 0,4 0, I 0,1 99 Vrachtwagen 169139,9 530297,7 0,0 I,D 360,010,0 61,6 74,8 86,9 88,4 97,8 102,0 98,2 92,0 84,9 105,0 0,4 0, I 0,1 
100 Vrachtwagen 169160,7 530297,5 0,0 ', 0 360,010,0 61,6 74,8 86,9 88,4 97,8 102,0 98,2 92,0 84,9 105,0 0,4 0,1 0, I 101 Laden/lossen varkens 169137,6 530286,8 0,0 ', 0 360,010,0 50,0 50,0 55,0 87,0 95,0 97,0 99,0 95,0 85,0 103,0 16,7 50,0 25,0 102 Lassen bulkwagen veevoer 169185,2 530299,9 0,0 ' , 0 360,0/0,0 69,0 70,4 82 , 4 93,9 95,6 96,4 97,0 94,8 93,8 103,2 16,7 0,0 0,0 103 Lossen propaangas 169194,5 530301,0 0,0 1,0 360,0/0,0 65,0 59,9 71,4 81, I 87,3 90,6 94,9 97,3 84,6 100,3 4,2 0,0 0,0 104 Leegzuigen mestkelder 169162,6 530305,7 0,0 1,0 360,0/0,0 62,0 75,0 90,0 91,0 90,0 98,0 100,0 96,0 91,0 104,0 25,0 0,0 0,0 
lOS Vrachtwagen stat10nair 169159,3 530194,5 0,0 I , D 360,0/0,0 54,0 67,0 79,0 80,0 90,0 94,0 90,0 84,0 78,0 97,0 2,1 0,0 0,0 106 Heftruck electrisch 169170,3 530287,2 0,0 1,0 360,0/0,0 58,0 71,0 82,0 76,0 85,0 84,0 87,0 82,0 69,0 91,6 4,2 0,0 0 , 0 107 Transport piek zwaar 169114,3 530299,8 0,0 1,0 360,010,0 66,0 80,0 92,0 93 , 0 102,0 107,0 104,0 97,0 90,0 110,0 0,0 0,0 0,0 108 Transport piek zwaar 169112,7 530197, I 0,0 ' , 0 360,0/0,0 66,0 80,0 92,0 93 , 0 102,0 107,0 104,0 97,0 90,0 110,0 0,0 0,0 0,0 109 Piek tans port licht mater 169111,8 530194,0 0,0 1 , 0 360,0/0,0 56,0 69,0 82,0 83,0 98,0 93,0 89,0 87,0 80,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
110 Piek tans port licht mater 169114,0 530288,4 0,0 ',0 360,010,0 56,0 69,0 82,0 83,0 98,0 93,0 89,0 87,0 80,0 100,0 0,0 0,0 0,0 III Laden/lossen varkens piek 169135,5 530290,3 0,0 ',0 360,0/0,0 60,0 75,0 91,0 105,0 107,0 110,0 111,0 109,0 95,0 115,9 0,0 0,0 0,0 112 Vrachtwagen stationair 169150,6 530300,2 0,0 1,0 360,010,0 54,0 67,0 79,0 80,0 90,0 94,0 90,0 84,0 78,0 97,0 4,2 0,8 0,4 

De bedrijfstijdcorrecties (Cb) worden weergegeven in percentage per periode 

Geonoise V4.03 04-11-0411:49:25 



Resultaten incidenteeJ verladen varkens 
Geurts Technisch Adviseurs BY 

Model: Varkenshouderij Knorpolder BV • AkOestisch onderzook tebruari 2004 • Incidenteel vcrhden "ar~ens 
Bijdrage yan hoofdgroep op all. ontyangerpunten 
Rekenmethode: Industrielawaai . IL; Period. : AIle perioden 

ld. Olllschrij ving Hoogte Dag Avond 

01~A woning Westermeerweg 59c 1,5 27,8 23,6 
0'1 B Woning Westermeerweg 5ge 5,0 30,5 26,8 
02-A Woning Westermeerweg 61 1,5 28,5 26,9 
02B Woning Wastermeerweg 61 5,0 31,0 29,0 
03=A Woning Noordermeerweg 1 1,5 13,9 1'1,5 

03 B Woning Noordernieerweg 1 5,0 23,9 21,8 
04:A Natuurgebied 'Rotterdamse Hoek' 1,5 36,9 35,5 

Alle getoonde dB-waarden z1jn A-gewogen 

Geonoise Y4.03 

Hacht 

20,6 
23,8 
23,9 
25,9 
8,5 

18,8 
32,5 

Knorpotder BY te Creil 
Projectnr. 8.4349 

Hllleal Li 

30,6 42,9 
33,8 43,8 
33,9 48,2 
35,9 49,3 
18,5 30,4 

28,8 41,0 
42 ,5 56,6 

04-11-04 11:51:53 



Resultaten incidenteel verladen varkens ontv 01 b 
Geurts Technisch Adviseurs BV 

Model: Varkenshouderij Knorpolder BV - Akoestisch onderzoek februari 2004 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 01 B - Woning Westermeerweg 59c 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; periode: AIle perioden 

Id_ 

104 
30 
31 
32 
33 

34 
35 
36 
37 
38 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

102 
43 
44 
45 
47 

48 
51 
52 
40 
41 

42 
50 
53 
21 
22 

101 
23 
25 
24 
27 

01 
26 
28 
55 
02 

56 
57 
58 
59 
60 

29 
61 
03 
04 
62 

63 
64 
05 
10 
65 

06 
09 
66 
67 
66 

69 
08 
70 
71 
07 

Omschrijving 

Leegzuigen mestkelder 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Lossen bulkwagen veevoer 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Laden/lossen varkens 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

~le getoonejE\ plkJllaarden zijn A-gewogen 
lieOnOlSe V4.UJ 

Hoogte 

I, D 
11, 6 
11, 6 
11, 6 
11 , 6 

11,6 
11,6 
11,6 
11,6 
11,6 

11,6 
11,6 
11,6 
11,6 
11,6 

11,6 
11, 6 
11, 6 
11 , 6 
11, 6 

1,0 
12,6 
12,6 
12,6 
12,6 

12,6 
12,6 
12,6 
12,6 
12,6 

12,6 
12,6 
12,6 
11,6 
11,6 

1,0 
11,6 
11,6 
11,6 
11,6 

11,6 
11,6 
11,6 
11,6 
11,6 

11,6 
11,6 
11,6 
11,6 
11,6 

11,6 
11,6 
11,6 
11,6 
11,6 

11,6 
11,6 
11,6 
11,6 
11,6 

11,6 
11,6 
11,6 
11,6 
11,6 

11,6 
11,6 
11,6 
11,6 
11,6 

Incidenteel verladen varkens 

Dag 

20,4 
15,4 
15,4 
15,3 
15,3 

15,3 
15,2 
15,2 
15,1 
15,1 

14,9 
14,4 
14,4 
'14,3 
14,3 

14,2 
14,2 
14,2 
14,2 
14,2 

17,1 
11,1 
11,1 
11,1 
11,1 

11,1 
11,0 
11,0 
11 ,0 
11,0 

11,0 
10,9 
10,9 
9,0 
6,6 

0,8 
8,3 
8,3 
8,2 
8,1 

8,1 
8,0 
7,9 
7,8 
7,8 

7,8 
7,7 
7,7 
7,6 
7,6 

7,6 
7,6 
7,5 
7,5 
7,5 

7,5 
7,5 
7,2 
7,1 
7,1 

7,0 
7,0 
6,9 
6,9 
6,8 

6,6 
6,7 
6, ., 

6,7 
6,7 

Avond 

12,4 
12,4 
12,3 
12,3 

12,2 
12,2 
12,2 
12,1 
12,1 

11,9 
11,4 
11,3 
11,3 
11,3 

11,2 
11,2 
11,2 
11,2 
11,2 

6,1 
8,1 
8,1 
8,0 

8,0 
8,0 
8,0 
6,0 
8,0 

6,0 
7,9 
7,6 
6,0 
5,6 

5,6 
5,3 
5,3 
5,2 
5,1 

5,0 
5,0 
4,9 
4,8 
4,8 

4,8 
4,7 
4,7 
4,6 
4,6 

4,6 
4,6 
4,5 
4,5 
4,5 

4,5 
4,5 
4,2 
4,1 
4,1 

4,0 
4,0 
3,9 
3,8 
3,8 

3,8 
3,7 
3,7 
3,7 
3,6 

Nacht 

9,4 
9,4 
9,3 
9,3 

9,2 
9,2 
9,2 
9,1 
9,1 

8,9 
8,4 
8,3 
8,3 
8,3 

8,2 
8,2 
8,2 
6,2 
8,1 

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

5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

5,0 
4,8 
4,8 
3,0 
2,6 

2,6 
2,3 
2,3 
2,2 
2,1 

2,0 
2,0 
1,9 
1,8 
1,8 

1,7 
1,7 
1,7 
1,6 
1,6 

1,6 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

1,5 
1,5 
1,2 
1,1 
1,0 

1,0 
1,0 
0,9 
0,6 
0,8 

0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 

Knorpolder BV te Creil 
Projectnr. 8-4349 

Etmaal 

20,4 
19 ,4 
19,4 
19,3 
19 , 3 

19,2 
19,2 
19,2 
19',1 
19,1 

l B,9' 
18,4 
l B,3 
18,3 
18,3 

18,2 
18,2 
18,2 
18,2 
18,1 

17,1 
15,1 
15,1 
15,1 
15,0 

15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 

15,0 
14,8 
14,8 
13,0 
12,6 

12,6 
12,3 
12,3 
12,2 
12,1 

12,0 
12,0 
11,9 
11,8 
11,8 

11,7 
11,7 
11,7 
11,6 
11,6 

11,6 
11,5 
11,5 
11,5 
11,5 

11,5 
11,5 
11,2 
11,1 
11,0 

11,0 
11,0 
10,9 
10,8 
10,6 

10,7 
10,7 
10,7 
10,7 
10,6 

Li 

31,1 
19,3 
19,2 
19,2 
19,2 

19,1 
19,1 
19,0 
19,0 
19,0 

18,8 
18,3 
lB,3 
18,2 
18,2 

18,1 
18,1 
18,1 
18,1 
18,1 

. 29 , 5 
15 , 0 
15 , 0 
14 , 9 
14 , 9 

14 , 9 
14 , 9 
14 , 9 
14 , 9 
14 , 9 

14 , 9 
14, 7 
14 , 7 
12 , 9 
12 , 5 

13, 2 
12 , 2 
12 , 2 
12 , 1 
12 , 0 

12 , 0 
11,9 
11 ,8 
11 , 6 
11 , 7 

11 , 6 
11 , 6 
11 , 5 
11, 5 
11, 5 

11,5 
11,4 
11,5 
11,5 
11,4 

11,4 
11,4 
11,2 
11,1 
10,9 

11,0 
11,0 
'10,8 
10,7 
10,7 

10,7 
10,7 
10,6 
10,6 
10,6 

em 

4,6 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 

3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 

3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 

3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 

4,6 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 

3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 

3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 

4,6 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 

3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 

3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 

3,9 
3,9 
4,0 
4,0 
3,9 

3,!! 
3,9 
4,0 
4,0 
3,9 

4, 0 
4, 0 
3 ,9 
3, 9 
9, 9 

3 ,9 
4,0 
3, 9 
3, 9 
4, 0 

04-11-0411:56:13 



Resultaten incidenteel verladen varkens ontv 01 b 
Geurts Technisch Adviseurs BV 

Model: Varkenshouderij Knorpolder BV • Akoestisch onderzoek februari 2004 - Incidenteel verleden varkens 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 01_B - Woning Westermeerweg 59c 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id. Omschrij ving Hoogte Dag Avond Nacht 

Knorpolder BV te Creil 
Projectnr. 8.4349 

Etmaal Li em 
_ _ .. ........... _ ................... .. ...................... - .. ............ .. ....... .... .. .. ...... __ .. ... _ .. .. .. ........... -_ ...... .. ...... - oO ........ .......... .. .... .. .. .. ... ____ . _ .............. ...... .. -- .... .... .......... ........................ .... .. ............ .. 

72 Ventilator 11,6 6,6 3,6 0,6 10,6 10,5 3 ,9 

93 Vrachtwagen 1,0 7,7 1,3 -1,7 8,3 36,0 4 ,6 

105 Vrachtwagen stationair 1,0 7,3 7,3 28,7 ~ ,6 

103 Lossen propaangas 1,0 7,1 7,1 25,5 4 ,6 

39 Ventilator 11,0 3,0 0,0 -3,0 7,0 6,9 3 ,9 

46 Ventilator 11,0 2,9 -0,1 -3,1 6,9 6,8 3 ,9 

112 Vrachtwagen stationeir 1 ,0 -2,0 -9,0 -11,9 -1 , 9 16,4 4,6 

100 Vrachtwagen 1 ,0 -3,1 -9,4 -12,5 -2 , 5 25,2 4,6 

74 Voerkeuken zijgevel 3,5 -3,3 -3 , 3 1,2 4,4 

85 Bestelauto 1 ,0 -16,3 -11,1 -14,1 -4 , 1 23,6 4,6 

84 Personenauto 1 ,0 -10,0 -12,2 -15,2 -5 , 2 19,4 4,6 

73 Voerkeuken voorgevel 4,0 -7,0 -7,0 -2,6 4,4 

99 Vrachtwagen 1,0 -7,8 -14 , 2 -17,2 -7,2 20,5 4,6 

98 Vrachtwagen 1,0 -10,3 -16 , 7 -19,7 -9,7 18,0 4,6 

106 Heftruck electrisch 1,0 -11,0 -11,0 7,4 4,6 

94 Vrachtwagen 1 ,0 -13,8 -20 , 1 -23,1 -13,1 14,5 4,6 

95 Vrachtwagen 1 ,0 -13,9 -20,3 -23,3 -13,3 14,4 4,6 

96 Vrachtwagen 1 ,0 -14,0 -20,4 -23,4 -13,4 14,3 4,6 

97 Vrachtwagen 1,0 -14,0 -20,4 -23,4 - 13,4 14,3 4,6 

92 Bestelauto 1,0 -26,7 -21,4 -24,4 -14,4 13,2 4,6 

91 Bestelauto 1,0 -28,3 -23,0 -26,0 - 16,0 11,6 4,6 

77 Personenauto 1,0 -23,1 -25,2 -28,3 -18 , 3 6,4 4,6 

90 Bestelauto 1,0 -30,5 -25,3 -28,3 -18 , 3 9,4 4,6 

78 Personenauto 1 ,0 -24,4 -26,6 -29,6 -19 , 6 5,0 4,6 

89 Bestelauto 1 ,0 -33,1 -27,9 -30,9 -20 , 9 6,8 4,6 

86 Bestelauto 1,0 -33,3 -28,1 -31,1 - 21 , 1 6,5 4,6 

87 Bestelauto 1,0 -33 , S -28,3 -31,3 -21,3 6,4 4,6 

88 Bestelauto 1 ,0 . 33 , 6 -28,4 -31,4 -21,4 6,3~ 4,6 

79 Personenauto 1 ,0 -26 , 5 -28,7 -31,7 -21,7 3,0 4,6 

80 Personenauto 1,0 -29 , 2 -31,4 -34,4 -24,4 0,2 4,6 

83 Personenauto 1 ,0 . 29 , 3 -31,5 -34,5 -24,5 0,1 4,6 

82 Personenauto 1 ,0 . 29 , 6 -31 , 8 -34,8 -24 ,8 -0,2 4,6 

81 Personenauto 1 ,0 . 29 , 7 -31 , 9 -34,9 -24,9 -0 , 3 4,6 

107 Transport piek zwaar 1,0 24 , S 4,6 

108 Transport piek zwaar 1 ,0 40 , 6 4,6 

109 Piek tansport licht materieel 1 ,0 31 , 8 4,6 

110 Piek tans port licht materieel 1 ,0 11,2 4,6 

111 Laden/lossen varkens piekgeluid 1 ,0 26,3 4,6 
.... .. .... ............ ........ .... ...... _ ......... ... ................ .... ................................................ .. ......... -_ .. -_ .......... -_ .. .. ........ .. ...... ...... .. ' ....... __ ........... .. .. ...... -- -_ .. .. ........ .. .. ... .... ................... -_ .. ........ 

Totalen 30,5 26,8 23,8 33,8 43,8 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V4.03 04-11-0411:56:13 
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Resultaten incidenteel verladen varkens ontv 02b Knorpo'Jder BV te Creil 

Geurts Technisch Adviseurs BV Projectnr. 8.4349 

Model: Varkenshouderij Knorpolder BV . Akoestisch onderzoek februari 2004 - Incidenteel verladen varkens 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 02_B . Woning Westermeerweg 61 
Aekenmethode: Industrielawaai . ILj Periode: Alle perioden 

Id . Omschrijving Hoogte Dag Mond Nacht Etmaal Li em 
__ .. .. ....... ......... .. .. .... .... ............ ... .......... _ _ ... .... ....... ...... .... .. .. .. .... ........ ..... _ ....... __ .......................... .... __ _ ..... __ ............. .................. 00- _ ........ .. ....... .......... ...... .. ................. a __ .... ........... ...... ........ .. ..... 

101 Laden/lossen varkens 1,0 20,2 25,0 22,0 32,0 32,6 4 , 6 

104 Leegzuigen mestkelder I,D 20,4 20,4 31,1 4,6 

38 Ventilator 11,6 15,4 12, 4 9,4 19,4 19,2 3,8 

37 Ventilator 11,6 15,3 12,3 9,3 19,3 19,2 3 , 8 

36 Ventilator 11,6 15,3 12,3 9,3 19,3 19,2 3 , 9 

35 Ventilator 11,6 15,3 12,3 9,3 19,3 19,1 3,9 

34 Ventilator 11,6 15,3 12,2 9,2 19,2 19,1 3,9 

33 Ventilator 11,6 15,2 12,2 9,2 19,2 19,1 3,9 

32 Ventilator 11,6 15,2 12,2 9,2 19,2 19,1 3,9 

31 Ventilator 11,6 15,2 12,1 9,1 19,1 19,0 3,9 

30 Ventilator 11,6' 15,1 12,1 9,1 19,1 19,0 3,9 

102 Lossen bulkwagen veevoer 1,0 18,7 18,7 31,0 4,6 

20 Ventilator 11,6 14,7 11,7 8,6 18,6 18,6 3,9 

19 Ventilator 11,6 14,3 11,3 8,3 18,3 18,2 3,9 

18 ventilator 11,6 14,3 11,2 8,2 18,2 18,2 3,9 

11 Ventilator 11,6 14,2 11,2 8,2 18,2 18,1 3,9 

17 Ventilator 11,6 14,2 11,2 8,2 18,2 18,1 3,9 

15 Ventilator 11,6 14,2 11,2 8,2 18,2 18,1 3,9 

14 Ventilator 11,6 14,2 11,2 8,2 18,2 18,1 3,,9 

16 Ventilator 11,6 14,2 11,2 8,2 18,2 18,1 3,9 

12 Ventilator 11,6 14,1 11,1 8,1 18,1 18,1 3,9 

13 Ventilator 11,6 14,1 11,1 8,1 18,1 18,1 3,9 

52 Ventilator 12,6 11,1 8,1 5,1 15,1 14,9 3,9 

47 Ventilator 12,6 11,1 8,1 5,1 15,1 14,9 3,9 

48 Ventilator 12,6 11,1 8,1 5,1 15,1 14,9 3,9 

51 Ventilator 12,6 11,1 8,1 5,1 15,1 14,9 3,9 

44 Ventilator 12,6 11,0 8,0 5,0 15,0 14,9 3,9 

45 Ventilator 12,6 11,0 8,0 5,0 15,0 14,9 3,9 

43 Ventilator 12,6 11,0 8,0 5,0 15,0 14,9 3,9 

42 Ventilator 12,6 11,0 8,0 5,0 15,0 14,9 3,9 

41 Ventilator 12,6 11,0 8,0 5,0 15,0 14,8 3,9 

40 Ventilator 12,6 11,0 8,0 5,0 15,0 14,8 3,9 

53 Ventilator 12,6 10,9 7,9 4,9 14,9 14,8 3,9 

50 Ventilator 12,6 10,9 7,9 4,9 14,9 14,7 3,9 

21 Ventilator 11,6 8,5 5,5 2,4 12,4 12,4 3,9 

22 Ventilator 11,6. 8,4 5,3 2,3 12,3 12,3 3,9 

25 Ventilator 11,6 8,2 5,2 2,2 12,2 12,1 3,9 

23 Ventilator 11,6 8,1 5,1 2,1 12,1 12,0 3,9 

27 Ventilator 11,6 8,1 5,1 2,1 12,1 12,0 3,9 

24 Ventilator 11,6 8,0 5,0 2,0 12,0 11,9 3,9 

28 Ventilator 11,6 8,0 5,0 2,0 12,0 11,9 3,9 

26 Ventilator 11,6 8,0 4,9 1,9 11,9 11 , 8 3,9 

29 Ventilator 11,6 7,7 4,7 1,7 11 ,7 11,6 3,9 

63 Ventilator 11,6 7,7 4,7 1,7 11,7 11,6 3,8 

62 Ventilator 11,6 7,7 4,7 1,7 11,7 11,6 3,8 

01 Ventilator 11,6 7,7 4,7 1,7 11,7 11,6 4,0 

61 ventilator 11,6 7,7 4,7 1,7 11 , 7 11,5 3,9 

60 Ventilator 11,6 7,6 4,6 1,6 11,6 II,S 3,9 

59 Ventilator 11,6 7,6 4,6 1,6 11 , 6 11 ,5 3,9 

58 Ventilator 11,6 7,6 4,6 1,6 11,6 11,4 3,9 

57 Ventilator 11,6 7,5 4,5 1,5 11,5 11,4 3,9 

02 Ventilator 11,6 7,5 4,5 1,5 11,5 II,S 4,0 

56 Ventilator 11 ,6 7,5 4,5 1,5 11,5 11 , 4 3,9 

55 Ventilator 11,6 7,5 4,5 1,5 11,4 11,3 3,9 

10 Ventilator 11,6 7,4 4,4 1,4 11,4 '11,3 3,9 

04 Ventilator 11,6 7,4 4,3 1,3 11,3 11,3 4,0 

03 Ventilator 11,6 7,3 4,3 1,3 11,3 11,3 4,0 

05 Ventilator 11,6 7,2 4,1 1,1 11,1 11,1 4,0 

09 Ventilator 11,6 7,1 4,1 1,1 11,1 11,1 3,9 

06 Ventilator 11,6 7,0 4,0 1,0 11,0 10,9 4,0 

72 Ventilator 11,6 6,8 3,8 0,8 10,8 10,7 3 , 9 

71 Ventilator 11,6 6,8 3,8 0,8 . 10,8 10,7 3,9 

08 Ventilator 11,6 6,8 3,7 0,7 10,7 10,7 3 ,9 

64 Ventilator 11,6 6,7 3,7 0,7 10,7 10,6 3 ,9 

70 Ventilator 11,6 6,7 3,7 0,7 10,7 10,6 3,9 

69 Ventilator 11,6 6,7 3,7 0,7 10,7 10,6 3,9 

65 Ventilator 11 , 6 6,7 3,7 0,7 10,7 10,6 3,9 

68 Ventilator 11 , 6 6,7 3,7 0,7 10,7 10,6 3,9 

66 Ventilator 11,6 6,7 3,7 0,7 10,7 10,6 3,9 

67 Ventilator 11,6 6,7 3,7 0,7 10,7 10,6 3,9 

tFe ~etoon'\7~IMaarden zijn A-gewogen 04-11-0411:56:59 eo Olse . 



ResuItaten incidenteel verladen varkens ontv 02b 
Geurts Technisch Adviseurs BV 

Model: Varkenshouderij Knarpalder BV - Akaestisch onderzoek 1ebruari 2004 - Incidenteel verladen varkens 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 02_B - Woning Westermeerweg 61 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL ; Periode: Alle perioden 

Yd . Omschrij ving Hoogte Dag Avond Nacht 

Knorpolder BV te Creil 
Projectnr_ 8.4349 

Etmaal Li em 
... .. .. ... .. .. ...... ............... ' ...... ~ ................. .. ........... ............. .. ............................................................... .... ......... .. ........................................ .... ... ...... ............................................. ...... ......... .. ................................. .... ... 
07 Ventilator .11,6 6,7 3,6 0,6 10,6 10,6 3,9 

98 Vrachtwagen 1,0 8,4 2,0 - I,D 9,0 3p,7 4,6 

100 Vrachtwagen I,D 7,2 0,8 - 2,2 7,8 35,4 4,6 

103 Lossen propaangas I,D 7,7 7,7 26,1 4,6 

99 Vrachtwagen I,D 6,8 0,5 - 2,5 7,5 35,1 4,6 

112 Vrachtwagen stationair I,D 7,3 0,3 -2,6 7,4 25,7 4 , 6 

39 Ventilator 11,0 3,3 0,3 -2,7 7,3 7,2 3 , 9 

46 Ventilatar 11,0 3 , 2 0,2 - 2,9 7,1 7,1 3 , 9 

106 He1truck electrisch 1,0 3,2 3,2 21,6 4,6 

73 Voerkeuken voorgevel 4,0 3,2 3,2 7,5 4,4 

90 Bestelauta 1,0 -11,2 - 6,0 -9,0 1,0 28,6 4,6 

91 Bestelauto I ,D -11,9 -6,6 -9,6 0 , 4 28;0 4,6 

92 Bestelauto 1,0 -12,9 -7,7 -10 , 7 -0 , 7 26,9 4,6 

74 Voerkeuken zijgevel 3 , 5 -3,0 -3 , 0 1,4 4,4 

79 Personenauto I ,D -7,9 -10,1 -13,1 -3 / 1 21,5 4,6 

78 Personenauto 1 ,0 -8,4 -10,6 -13,6 -3 , 6 21,0 4,6 

77 Personenauto 1,0 -9,6 -11,7 -14,8 -4,8 19,9 4,6 

105 Vrachtwagen stationair 1,0 -7,7 -7,7 13,8 4,6 

93 Vrachtwagen I,D - 11,3 -17 ,6 _-20,6 -10,6 17,0 4,6 

97 Vrachtwagen 1,0 -13,7 -20,1 -23,1 - 13 , 1 14,6 4,6 

96 Vrachtwagen 1 , 0 -14,0 -20,3 -23 , 3 -13,3 14,3 4 , 6 

95 Vrachtwagen 1,0 -14,1 -20,4 -23 , 4 -13,4 14,2 4,6 

94 Vrachtwagen 1,0 -14,1 -20,4 -23 ,4 -13,4 14,2 4, .6 

89 Bestelauto 1 ,0 -29,8 -24,5 -27,5 -17,5 10,1 4,6 

85 Bestelauto 1,0 -32 ,7 -27,5 -30 , 5 -20,S 7,2 4,6 

88 Bestelauto 1,0 -33 , 4 -28,2 -31,2 -21,2 6,4 4,6 

87 Bestelauto 1,0 -33 , 6 -28,3 -31,4 -21,4 6,3 4 , 6 

86 Bestelauto I,D -33 , 6 -28,4 -31,4 -21,4 6 , 2 4,6 

84 Personenauto I,D -27 , 3 -29,5 -32,5 -22,S 2 , 1 4,6 

80 Personenauto 1,0 -27 ,7 -29,9 -32,9 -22,9 1 , 7 4,6 

81 Personenauto 1 ,0 -29 , 6 -31,1 -34,8 -24,8 -0, 1 4,6 

82 Personenauto 1,0 - 29,7 -31,9 -34,9 - 24,9 -0 , 3 4,6 

83 Personenauto I,D -29,7 -31,9 -34,9 -24,9 -0,3 4,6 

107 Transport piek zwaar 1,0 41,8 4 , 6 

108 Transport piek zwaar 1,0 20 , 8 4,6 

109 Piek tansport licht materieel 1,0 14 , 5 4,6 

110 Piek tansport licht materieel 1,0 33,0 4,6 

111 Laden/lassen varkens piekgeluid 1,0 46,7 4,6 
........... .. ............ .... .... _ ........... .. .................................... .. ...................... 1' ....... __ .. .. ... ... .. .. .. ......... ..... ..... ........... ........ . ....... .. .. ... ........ ... ........ .... ................................ -. - .- ... ... .. .... .. .. .. ........ ........... ....... 

Totalen 31,0 29,0 25,9 35,9 49,3 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V4.03 04-11-04 11 :56:59 



Resultaten incidenteel verladen varkens ontv 03b Knorpolder BV te Creil 
Geurts Technisch Adviseurs BV Projectnr. 8.4349 

Model : Varkenshouderi j Knorpolder BV . Akoestisch onderzoek f ebruari 2004 Incidenteel verladen varkens 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 03_8 . Woning Noordermeerweg 
Rekenmethode: Industrielawaai - ILj Periode: AIle perioden 

Id. Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li em 
....... .... .. .......... ..... ..... ...... .. ........ .... .. .. .... .. ................ .. .... ...... ...... .. ....... .................... .. .. .... .... .... .... ...... ~ ........... .. -_ .......... ...... ........ .............. .. ................ .. .. .. --... ...... ............. .... .... .. .................. 
101 Laden/lossen va r kens 1, 0 12,2 17,0 13,9 23,9 24,6 4,6 

38 Ventilator 11, 6 8 , 5 5,5 2,5 12,5 12,4 3,9 

37 Ventilator 11, 6 8,4 5,4 2,4 12,4 12,4 3,9 

36 Ventilator 11, 6 8,4 5,4 2,4 12,4 12,3 3,9 

35 Ventilator 11, 6 8,4 5,4 2,4 12,4 12,3 3,9 

34 Ventilator 11,6 8,3 5,3 2,3 12,3 12,3 3,9 

33 Ventilator 11,6 8,3 5,3 2,3 12 , 3 12,2 3,9 

32 Ventilator 11,6 8,3 5,3 2,2 12,2 12,2 3,9 

31 Ventilator 11,6 8,2 5,2 2,2 12,2 12,2 4,0 

30 Ven1;ilator 11,6 8,2 5,2 2,2 12,2 12,1 4,0 

20 Ventilator 11, 6 7,9 4,9 1,9 11,9 11,9 4,0 

19 Ventilator 11 , 6 7,9 4,9 1,9 11 ,9 11,9 4,0 

18 Ventilator 11 , 6 7,9 4,9 1,9 11 ,9 11,9 4,0 

17 Ventilator 11, 6 7,8 4,8 1,8 11, 8 11,8 4,0 

16 Ventilator 11 , 6 7,8 4,8 1,8 11 , 8 11,8 4,0 

15 Ventilator 11 ,6 7,8 4,8 1,7 11,7 11,7 4,0 

14 Ventilator 11 , 6 7,8 4,7 1,7 11 ,7 11 , 7 4,0 

13 Ventilator 11, 6 7,7 4 , 7 1,7 11,7 11,7 4,0 

12 Ventilator 11 ,6 7,7 4,7 1,7 11,7 11,7 4,0 

11 Ventilator 11, 6 7,6 4,6 1,6 11,6 11 ,6 4,0 

104 Leegzuigen mestkelder 1,0 11 ,4 11,4 22,0 4,6 

102 Lassen bulkwagen veevoer 1,0 - 9,5 9,5 21,9 4,6 

51 Ventilator 12,6 4,3 1,3 -1,7 8,3 8,2 3,9 

47 Ventilator 12,6 4,3 1,3 -1,7 8,3 8,2 3,9 

52 Ventilator 12,6 4,3 1,3 -1,7 8,3 8,2 3,9 

48 Ventilator 12,6 4,3 1, 3 -1,7 8,3 8,2 3,9 

45 Ventilator 12,6 4,3 1, 3 -1,7 8,3 8,2 3,9 

44 Ventilator 12,6 4,3 1.3 -1,8 8,3 8,2 3,9 

41 Ventilator 12,6 4,3 1, 3 -1,8 8,2 8,2 3,9 

42 Ventilator 12,6 4,3 1,3 - 1,8 8,2 8,2 3,9 

43 Ventilator 12,6 4,3 1,3 -1,8 8,2 8 , 2 3,9 

53 Ventilator 12,6 4,3 1,3 -1,8 8,2 8,2 3,9 

50 Ventilator 12,6 4,3 1,2 -1,8 8,2 8,2 3,9 

40 Ventilator 12,6 4,2 1,2 -1,8 8,2 8,2 3,9 

21 Ventilator 11 ,6 1,9 -'1,1 -4,1 5,9 5,9 4,0 

22 Ventilator 11 ,6 1,8 - 1,2 -4,2 5,8 5,8 4,0 

25 Ventilator 11,6 1,7 -1,3 -4,3 5,7 5,7 4,0 

27 Ventilator 11,6 1,7 - 1,4 -4,4 5 , 6 5,6 4,0 

23 Ventilator 11,6 1,6 · 1,4 -4,4 5,6 5,6 4,0 

24 Ventilator 11 ,6 1,5 -1,5 -4,5 5,5 5,5 4,0 

28 Ventilator 11 ,6 1,5 -1,5 -4,5 5,5 5,5 4,0 

26 Ventilator 11 ,6 1,5 - 1,5 -4,6 5,5 5,4 4,0 

29 Ventilator 11,6 1,3 - 1,7 -4,7 5,3 5,3 4,0 

01 Ventilator 11,6 1,2 - 1,8 -4,8 5,2 5,2 4,0 

10 Ventilator 11,6 1,1 - 1,9 -4,9 5 , 1 5,1 4,0 

02 Ventilator 11,6 1,0 - 2 , 0 -5,0 5,0 5,1 '4,0 

04 Ventilator 11 ,6 0,9 -2,1 -5,1 4,9 4,9 4,0 

03 Ventilator 11 ,6 0,9 · 2,2 -5,2 4,8 4,9 4,0 

09 Ventilator 11 ,6 0,7 . 2,3 -5,3 4,7 4,7 4,0 

63 Ventilator 11,6 0,7 . 2,3 -5,3 4,7 4,7 3,9 

05 Ventilator 11,6 0,7 -2,3 -5,3 4,7 4,7 4,0 

62 Ventilator 11,6 0,7 -2,3 -5,3 4,7 4,6 3,9 

61 Ventilator 11,6 0,7 -2,3 · 5,3 4,7 4,6 3,9 

60 Ventilator 11,6 0,6 -2,4 -5,4 4,6 4,6 3,9 

59 Ventilator 11,6 0,6 -2,4 · 5,4 4,6 4,5 3,9 

06 Ventilator 11,6 0,6 -2,4 - 5,5 4,6 4,6 4,0 

58 Ventilator 11 ,6 0,6 -2,5 - 5,5 4,5 4,5 3,9 

57 Ventilator 11,6 0,5 -2,5 -5,5 4,5 4,5 3,9 

56 Ventilator 11,6 0,5 ·2,5 -5,6 4,5 4,4 4,0 

72 Ventilator 11,6 0,5 ·2,5 -5,6 4,4 4,4 3,9 

55 Ventilator 11,6 0,4 -2,6 -5,6 4,4 4,4 4,0 

71 Ventilator 11,6 0,4 -2,6 -5,6 4,4 4,4 3,9 

70 Ventilator 11,6 0,4 -2,6 -5,6 4,4 4,3 4,0 

08 Ventilat or 11,6 0,4 -2,6 -5,7 4,3 4,4 4,0 

69 Ventilat or 11,6 0,4 -2,7 - 5,7 4,3 4,3 4,0 

68 Ve ntilat or 11, 6 0,3 -2,7 -5,7 4,3 4,3 4,0 

67 Ventilator 11 , 6 0,3 -2,7 - 5,7 4,3 4 ,2 4 , 0 

07 Ventil at or 11, 6 0,3 - 2,7 -5,8 4,3 4,3 4,0 

66 Ventilator '" , 6 0,2 - 2,8 -5.B 4,2 4,2 4,0 

65 Ventilato r 11, 6 0,2 -2,8 -5,8 4,2 4,2 4,0 

tile getoon\7<f't51aa rden zi jn A-gewogen 
eonOlse . 04-11-0411:57:13 



Resultaten incidenteel verladen varkens ontv 03b 
Geurts Technisch Adviseurs BV 

Model: Varkenshouderij Knorpolder BV - Akoestisch onderzoek februari 2004 - Incidenteel verladen varkens 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 03_B - Waning Noordermeerweg 1 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: AIle perioden 

Id_ Omschrij ving Hoogte Dag Avond Nacht 

Knorpolder BV te Creil 
Projectnr_ 8.4349 

Etmaal Li em 
... 4 .... .... .. .. .... ............ ........ .... . ~ ..... . . ...... .... ...... .... .... . - ......................................... .. ............ .... ~ ....... .... .. ...... .... .... .... .......................... .. ........ .. .. -- .... .... .. .... .. ........ ...... .... .. ...... .... .... .......... 

64 Ventilator 11,6 0,2 -2,8 -5, 9 4,2 4,1 4,0 

112 Vrachtwagen stationair 1,0 1,5 -5,6 -8, 5 1,5 19,9 4,6 

39 Ventilator 11,0 -3,0 -6,0 -9,0 1,0 1,0 4,0 

46 Ventilator 11,0 -3,1 -6,1 -9, 1 0,9 0,8 4,0 

98 Vrachtwagen 1,0 0,1 -6,2 -9, 2 0,8 28,4 4,6 

99 Vrachtwagen 1,0 0,0 -6,3 -9, 3 0,7 28,3 4,6 

100 Vrachtwagen 1,0 -0,6 -6,9 -9,9 0,1 27,7 4,6 

103 Lossen propaangas 1,0 -2,2 -2,2 16,2 4,6 

73 Voerkeuken voorgevel 4,0 -3,8 -3,8 0,7 4,4 

106 Heftruck electrisch 1,0 -4,7 -4,7 13,7 4,6 

90 Bestelauto 1,0 -19,1 -13,9 -16,9 -6,9 20,8 4,6 

91 Bestelauto 1,0 -19,5 -14,3 -17,3 -7,3 20,4 4,6 

92 Bestelauto 1,0 -21,0 -15,8 -18,8 -8,8 18,8 4,6 

74 Voerkeuken zijgevel 3,5 -10,0 - 10,0 -5,6 4,4 

79 Personenauto 1,0 -15,7 -17,8 -20,8 - 10,8 13,8 4,6 

78 Personenauto 1,0 -15,9 -18,1 -21,1 . 11,1 13,5 4,6 

77 Personenauto 1, 0 -17 ,4 -19,6 -22,6 -12,6 12,0 4,6 

105 Vrachtwagen stationair 1, 0 -18,9 -18,9 2,6 4,6 

93 Vrachtwagen 1 ,0 -20,5 -26,8 -29,8 -19,8 7,9 4,7 

97 Vrachtwagen 1, 0 -21,4 -27,7 -30,7 -20,7 6,9 4,6 

96 Vrachtwagen 1,0 -22,0 -28,3 -31,3 -21,3 6,3 4,6 

95 Vrachtwagen 1, 0 -22,1 -28,4 -31,4 -21,4 6,2 4,7 

94 Vrachtwagen 1, 0 -22,1 -28,5 -31,5 -21,5 6,2 4,7 

89 Bestelauto 1, 0 -35,0 -29,7 -32,8 . -22,8 4,9 4,6 

80 Pe rsonenauto 1, 0 -33,1 -35,3 -38,3 - -28,3 . 3,7 4,6 

85 Bestelauto 1, 0 -40,5 -35,3 -38,3 -28,3 - 0,7 4,7 

88 B~stelauto 1,0 -40,7 -35,5 -38,5 -28,5 . 0,8 4,6 

87 Bestelauto 1,0 -41,0 -35,7 -38,7 -28,7 - 1,1 4,7 

86 Bestelauto 1,0 -41,1 -35,8 -38,8 -28,8 - 1,2 4,7 

84 Personenauto 1, 0 -35,2 -37,4 -40,4 -30,4 -5,7 4,7 

81 Persorienauto 1,0 -36,2 -38,4 -41,4 -31,4 - 6,8 4,6 

82 Personenauto 1,0 -36,5 -38,7 -41,7 -31,7 -7,1 4,7 

83 Personenauto 1,0 -36,6 -38,7 -41,8 -31,8 -7,1 4,7 

107 Transport piek zwaar 1, 0 32,9 4,6 

108 Transport piek zwaar 1, 0 12,1 4,7 

109 Piek tansport licht materieel 1, 0 5,2 4,7 

110 Piek tansport licht materieel 1,0 26,0 4,6 

111 Laden/lossen varkens piekgeluid 1,0 38,3 4,6 
..... .... .. .. .. .... ........... ............................................... .......... ............................. _ .. .. ....................... .. _ .... _ .. .... .. .. .. .... ........ .. .................. -- .. _ .... _ .... .. .. ....................................... ............. .......... 

Totalen 23,9 21,8 18,8 28,8 41,0 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V4_03 04-11-0411:57:13 



Resultaten incidenteel verladen varkens ontv 04 Knorpolder BV te Creil 

Geurts Technisch Adviseurs BV Projectnr. 8.4349 

Model: Varkenshouderij Knorpolder BV . Akoestisch onderzoek februari 2004 - Incidenteel verladen varkens 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 04_A - Natuurgebied 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

'Rotte rdamse Hoek' 

Id. Omschrij ving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li em 
............................... ...................................... .. ................ ... ............ ................................................ .......................... -_ ....... ....... ...................................... -_ ........ . ........ ....... _ ...... ...... .......... ............. .. ...... 

101 Laden/lossen varkens 1,0 28,9 33,7 30,7 40 , 7 41,3 4,7 

104 Leegzuigen mestkelder 1,0 29,9 29,9 40,S 4 , 6 

102 Lossen bulkwagen veevoer 1,0 27,1 27,1 39,5 4 , 6 

38 Ventilator 11,6 19,0 16,0 13, 0 23,0 22,2 3 , 2 

20 Ventilator 11,6 18,9 15,9 12,8 22,8 22,0 3 , 2 

37 Ventilator 11 , 6 18,7 15, 7 12,7 22,7 21,9 3,2 

19 Ventilator 11 , 6 18,6 15 , 6 12,6 22,6 21,8 3,2 

18 Ventilator 11,6 18,4 15,4 12,4 22,4 21,6 3,3 

36 Ventilator 11,6 18,4 15,4 12 , 3 22,3 21,6 3,3 

17 Ventilator 11 , 6 18,1 15,1 12,1 22,1 21,4 3,3 

35 Ventilator 11,6 18,1 15 , 1 12,0 22,0 21,4 3,3 

16 Ventilator 11,6 17,9 14 , 8 11,8 21,8 21,2 3,3 

34 Ventilator 11,6 17,8 14,8 11,8 21,8 21,1 3,3 

33 Ventilator 11,6 17,6 14, 6 11,6 21,6 20,9 3,4 

15 Ventilator 11 , 6 17,5 14 , 5 11,5 21,5 20,9 3,4 

14 Ventilator 11,6 17., 4 14,4 11,4 21,4 20,8 3,4 

32 Ventilator 11,6 17 , 4 14,4 11,3 21,3 20,8 3,4 

13 Ventilator 11,6 17,2 14,2 11,2 21,2 20,6 3,4 

31 Ventilator 11,6 17,1 14,1 11,1 21,1 20,6 3,4 

12 Ventilator 11,6 17,0 14,0 11 , 0 21,0 20,S 3,4 

30 Ventilator 11,6 16 , 9 13,9 10,9 20,9 20,4 3,5 

11 Ventilator 11,6 16,7 13,7 10,7 20,7 20,2 3,5 

10 Ventilator 11,6 16 , 5 13,5 10,5 20,5 19,7 3,2 

29 Ventilator 11,6 16 , 5 13,5 10,4 20,5 19,7 3,2 

39 Ventilator 11,0 16 , 5 13,5 10,4 20,S 19,7 3,3 

46 Ventilator 11,0 16,4 13,4 10,4 20,4 19,7 3,3 

28 Ventilator 11,6 16, 0 13,0 9,9 19,9 19,2 3,2 

53 Ventilator 12,6 15 , 7 12,6 9,6 19,6 18,9 3,2 

50 Ventilator 12,6 15,6 12,6 9,6 19,6 18,8 3,2 

27 Ventilator 11,6 15,5 12,5 9,5 19,5 18,8 3,3 

42 Ventilator 12,6 15,3 12,3 9,3 19,3 18,5 3,2 

51 Ventilator 12,6 15,3 12,3 9,3 19,3 18,5 3,2 

41 Ventilator 12,6 15,3 12,3 9,3 19,3 18,5 3,2 

47 Ventilator 12,6 15,3 12,3 9,3 19,3 18,5 3,2 

52 Ventilator 12,6 15,3 12,3 9,3 19,3 18,5 3,2 

48 Ventilator 12,6 15,2 12,2 9,2 19,2 18,4 3,2 

40 Ventilator 12,6 15,2 12,2 9,2 19,2 18,4 3,3 

103 Lossen propaangas 1,0 19,0 19,0 37,4 4,6 

26 Ventilator 11,6 15,0 12,0 9,0 19,0 18,3 3,3 

45 Ventilator 12,6 14,9 11,9 8,9 18,9 18,2 3,2 

25 Ventilator 11,6 14,9 11,9 8,9 18,9 18,2 3,4 

44 Ventilator 12,6 14,9 11,9 8,8 18,8 18,1 3,2 

43 Ventilator 12,6 14,8 11,8 8,8 18 , 8 18,1 3,3 

24 Ventilator 11,6 14,5 II,S 8,5 18,5 17 ,9 3,4 

23 Ventilator 1-1,6 14,4 11,4 8,4 18,4 17 ,8 3,4 

22 Ventilator 11,6 14,4 11,4 8,4 18,4 17,8 3,5 

09 Ventilator 11,6 14,4 11,4 8,4 18, 4 17,6 3,3 

21 Ventilator 11,6 14,2 11,2 8,2 18,2 17,7 3,5 

08 Ventilator 11,6 13,6 10,6 7,6 17 ,6 16,9 3,3 

07 Ventilator 11,6 13,3 10,3 7,3 17 , 3 16,6 3,3 

06 Ventilator 11,6 13,2 10,2 7,2 17, 2 16,6 3,4 

05 Ventilator 11,6 13,2 10,2 7,2 17 , 2 16,6 3,4 

04 Ventilator 11,6 13,1 10 , 1 7,1 17 , I 16,5 3,4 

02 Ventilator 11,6 12,9 9,9 6,9 16 , 9 16,4 3,5 

01 Ventilator 1·1,6 12,9 9,9 6,9 16,9 16,4 3,5 

03 Ventilator 11,6 12,9 9,9 6,8 16,8 16,3 3,5 

112 Vrachtwagen stationair 1,0 16,5 9,4 6,6 16,6 34,9 4,6 

98 Vrachtwagen 1,0 15,3 9,0 6,0 16,0 43,6 4,7 

100 Vrachtwagen 1,0 15 , 3 8,9 5,9 15,9 43,6 4,6 

99 Vrachtwagen 1,0 15,0 8,7 5,6 15,6 43,3 4,6 

63 Ventilator 11,6 11,4 8,4 5,4 15,4 14,6 3,2 

72 Ventilator 11,6 11,3 8,3 5,3 15,3 14,5 3,2 

62 Ventilator 11,6 11 , 1 8,1 5,1 15,1 14,3 3,2 

71 Ventilator 11,6 11,1 8,0 5,0 15,0 14,3 3,2 

61 Ventilator 11 ,6 10 , 9 7,8 4,8 14,8 14,1 3,3 

70 Ventilator 11,6 10,8 7,8 4,8 14,8 14,1 3,3 

60 Ventilator 11,6 10,6 7,6 4,6 14,6 13,9 3,3 

69 Ventilator 11 ,6 la , S 7,5 4,5 14,5 13,8 3,3 

59 Ventilator 11,6 10,3 7,3 4,3 14,3 13,7 3,3 

68 Ventilator 11,6 10 , 3 7,3 4,2 14,2 13,6 3,3 

t]le getoon\7 J!Q1aarden zijn A-gewogen 04-11-04 11 :57:27 eonOise . 



Resultaten incidenteel verladen varkens ontv 04 
Geurts Technisch Adviseurs BV 

Model: Varkenshouderij Knorpolder BV - Akoestisch onderzoek februari 2004 - Incidenteel verladen varkens 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 04_A - Natuurgebied 'Rotterdamse Hoek ' 
Rekenmethode: Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Yd . Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 

KnorpoJder BV te Creil 
Projectnr. 8.4349 

Etmaal Li em 
~ ................ .. .. .. .............. .. ............................... ~ ... --_ .. _ ............ . .. -.......................... .... ........ ...... . ~ ..... .. ........ -- -_.- ... .. ...... .. .... -_ ... _ ..... .... ............ _ .... -- .......... .. .. ...... .. 
58 
67 
57 
66 
56 
65 

55 
64 
106 
90 
92 

91 
73 
89 
79 
77 

78 
97 
80 
74 
96 

95 
94 
93 
105 
88 

87 
81 
86 
85 
82 

83 
84 
107 
108 
109 

110 
111 

Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 
Ventilator 

Ventilator 
Ventilator 
Heftruck electrisch 
Bestelauto 
Bestelauto 

Bestelauto 
Voerkeuken voorgevel 
Bestslauto 
Personenauto 
Personenauto 

Personenauto 
Vrachtwagen 
Personenauto 
Voerkeuken zijgevel 
Vrachtwagen 

Vrachtwagen 
Vrachtwagen 
Vrachtwagen 
Vrachtwagen stationair 
Bestelauto 

Bestelauto 
Personenauto 
Bestelauto 
Bestelauto 
Pe rsonenauto 

Personenauto 
Personenauto 
Transport piek zwaar 
Transport piek zwaar 
Piek tansport licht materieel 

Piek tansport licht materieel 
Laden/lassen varkens piekgeluid 

11,6 
11,6 
11,6 
11,6 
11,6 
11,6 

11 , 6 
11,6 
1,0 
1,0 
1 , 0 

1,0 
4,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1,0 
1,0 
1,0 
3 ,5 
1,0 

1, 0 
1 , 0 
1, 0 
1, 0 
1 , 0 

1,0 
1,0 
1 , 0 
1,0 
1,0 

1 ,0 
1 ,0 
1, 0 
1 , 0 
1,0 

1,0 
1,0 

10,1 
10,0 
9,9 
9,8 
9,7 
9,6 

9,5 
9,4 

10,9 
-4,7 
-4,9 

- 5,0 
7,0 

- 7,2 
-1,4 
- 1,7 

-1,8 
1,1 

-3,8 
0 , 1 

-5,6 

-7,1 
-7 , 8 
-8 , 2 
-8,8 

-22 , 2 

-24 , 8 
-17 , 5 
-26 , 1 
-26 , 8 
-20 , 1 

· 21,5 
· 22,3 

7,1 
7,0 
6,9 
6,8 
6,7 
6,6 

6,5 
6,4 

0,6 
0,3 

0,2 

-1,9 
-3,6 
-3,9 

-4,0 
-5,2 
-5,9 

· 11,9 

-13,4 
· 14,1 
· 14,5 

· 16,9 

-19,6 
-19,7 
-20,9 
-21,6 
-22,3 

- 23,6 
- 24,5 

4,1 
4,0 
3,9 
3,8 
3,7 
3 , 6 

3,4 
3,4 

· 2,5 
· 2,7 

-2,8 

-4,9 
-6,6 
-6,9 

-7,0 
-8,2 
-8,9 

· 14,9 

-16 , 4 
-17,2 
-17,5 

-19,9 

-22,6 
·22,7 
-23,9 
-24,6 
·25,3 

. 26,7 

. 27,5 

14,1 
14,0 
13,9 
13,8 
13,7 
13,6 

13,4 
13,4 
10,9 
7,6 
7,3 

7,2 
7,0 
5,1 
3,4 
3,1 

3 , 0 
1 , 8 
1,1 
0,1 

-4,9 

- 6,4 
-7,2 
-7,5 
-8,8 
-9,9 

· 12,6 
·12,7 
· 13,9 
· 14,6 
· 15,3 

· 16,7 
· 17,5 

13,5 
13,4 
13,3 
13,2 
13,1 
13,1 

12,9 
12,9 
29,4 
35,2 
34,9 

34,8 
11,2 
32,7 
28,1 
27,8 

27,7 
29,4 
25,7 
4,4 

22,8 

21 , 3 
20 , 6 
20 , 2 
12 , 7 
17 , 8 

15,1 
12,0 
13,8 
13,1 
9,4 

8,1 
7,3 

48,7 
25,7 
16,2 

33,7 
54,0 

3, 4 
3,4 
3, 4 
3, 4 
3, 4 
3 , 4 

3,5 
3 , 5 
4,6 
4 , 7 
4,6 

4,6 
4,2 
4,7 
4,7 
4,6 

4,6 
4,7 
4,7 
4,3 
4,7 

4 , 7 
4,7 
4,7 
4,7 
4,7 

4,7 
4,7 
4,7 
4,7 
4,7 

4,7 
4,7 
4,6 
4,7 
4 , 7 

4,7 
4,7 

• ______ .................... _. _a __ • _ ___ ._ .. .. ................................. ... _ .. .. ... _ ....... .. ....... .. ...................... _ .. _- ---- ............. .... .... .. -- ........ .. .. -.- .. .. -_ .............. _ .... _.- --_ .. .. 

Totalsn 36,9 35,5 32,5 42,5 56,6 

Alle getoonde dB·waarden zij n A-gewogen 

Geonoise V4.03 04-11-0411 :57:27 



Bijlage VI Indirecte hinder 

8.4349/ 04-11-04 



Geurts Reken en meetvoorschrift 
wegverkeerslawaai 2002 

Datum 

Technisch 
Adviseurs 

4 november 2004 

Projectnaam Knorpolder BV te Creil 

Projectnummer 8.4349 

Projectomschrijving Akoestisch onderzoek mbt revisievergunningaanvraag 

Waarneempunt Voorgevel Noordermeerweg 1 (ontv 03) 

Periode Dagperiode 

Hoogte waarnemer (hw) : 1,5 

Type wegdek: Asfalt 

m 
Cwegdek Iv: . 

Cwegdek zv: 

0,0 

0,0 

Type motorvoertuigen Snelheid [km/u] 
Lichte motorvoertuigen 

Middelzware motorvoertuigen 
Zware motorvoertuigen 

Afstand waarneempunt - rijlijn "(r) 

Lengte geluidrefl. object(en) totaal 

Afstand geluidrefl. object - rijlijn 
Hoogte wegdek t.o.v. maaiveld (Hweg) 

Deel onverhard bodemvlak 

Afstandwaarneempunt - midden kruispu 
Afstand waarneempunt - midden obstak 

[m] 
[m] 
[m] 
[m] 
[-] 

[m] 
[m] 

50,0 

50,0 
50,0 

RESUL TATEN VERKEERSLAWAAIBEREKENING 

Emissiegetal (E) [dB(A)] : 
Kruispuntcorrectie (C kruispunt) [d8(A)] : 
Obstakelcorrectie (Cobstakel) [d8(A)] : 

Optrekcorrectie (C optrek) [dB(A)] 
Reflectieterm (Creflectie) [d8(A)] 
Afstandsterm (Dafstand) [dB(A)] 

Luchtdemping (Dlucht) [d8(A)] 

80demeffect (Dbodem) [d8(A)] : 
Meteo-effect (Dmeteo) [dB(A)] : 

Dempingsterm (Dextra) 

(Berekening uitgevoerd volgens standaard Rekenmethode I, 

ex. art. 102 Wet Geluidhinder, zonder dag/nacht-correctie en 
zonder aftrek ex.art. 103 Wet Geluidhinder) 

0,00 

0,00 

0,26 

3,80 
1,69 

+ 

LAeq 

Intensiteit [I/u] 

1,7 

0,2 
2,2 

37,0 

0,0 
0,0 

0,0 
75,0 

0,0 
0,0 

60,26 

0,00 

0,00 

-15,68 

-5,74 

38,8 



Geurts Reken en meetvoorschrift 
wegverkeerslawaai 2002 

Technlsch 
Adviseurs 

Datum 4 november 2004 

Projectnaam Knorpolder BV te Creil 

Projectnummer 8.4349 

Projectomschrijving Akoestisch onderzoek mbt revisievergunningaanvraag 

Waarneempunt Voorgevel Noordermeerweg 1 (ontv 03) 

Periode Avondperiode 

Hoogte waarnemer (hw) : 5,0 

Type wegdek: Asfalt 

m 

Cwegdek Iv: 

Cwegdekzv: 

0,0 

0,0 

'" 
Type motorvoertuigen Snelheid [km/u] 
Lichte motorvoertuigen 

Middelzware motorvoertuigen 
Zware motorvoertuigen 

Afstand waarneempunt - rijlijn (r) 
Lengte geluidrefl. object(en) totaal 

Afstand geluidrefl. object - rijlijn 
Hoogte wegdek t.o.v. maaiveld (Hweg) 

Deel onverhard bodemvlak 

Afstand waarneempunt - midden kruispu 
Afstand waarneempunt - midden obstak 

[m] 
[m] 
[m] 
[m] 
[-] 

[m] 
[m] 

50,0 
50,0 

50,0 

RESULTATEN VERKEERSLAWAAIBEREKENING 

Emissiegetal (E) [dB(A)] : 

Kruispuntcorrectie (C kruispunt) [dB(A)] : 
Obstakelcorrectie (Cobstakel) [dB(A)] : 
Optrekcorrectie (C optrek) [dB(A)] : 

Reflectieterm (Creflectie) [dB(A)] : 

Afstandsterm (Dafstand) [dB(A)] : 

Luchtdemping (Dlucht) {dB(A)] : 
Bodemeffect (Obodem) [dB(A)] : 
Meteo-effect (Dmeteo) [dB(A)] : 

Dempingsterm (Dextra) 

(Berekening uitgevoerd volgens standaard Rekenmethode I, 
ex. art. 102 Wet Geluidhinder, zonder dag/nacht-correctie en 

zonder aftrek ex. art. 103 Wet Geluidhinder) 

0,00 

0,00 

0,26 
3,01 

0,79 

+ 

LAeq 

Intensiteit [I/u] 

1,0 
0,5 

0,0 

37,0 

0,0 
0,0 

0,0 
75,0 

0,0 
0,0 

51,98 

0,00 
0,00 

-15,68 

-4,07 

32,2 



Geurts Reken en meetvoorschrift 
wegverkeerslawaai 2002 

Technlsch 
Adviseurs 

Datum 4 november 2004 

Projectnaam Knorpolder 8V te Creil 

Projectnummer 8.4349 

Projectomschrijving Akoestisch onderzoek mbt revisievergunningaanvraag 

Waarneempunt Voorgevel Noordermeerweg 1 (ontv 03) 

Periode Nachtperiode 

Hoogte waarnemer (hw) : 5,0 

Type wegdek: Asfalt 

m 
Cwegdek Iv: 

Cwegdek zv: 

0,0 

0,0 

Type motorvoertuigen Snelheid [km/u] 
Lichte motorvoertuigen 

Middelzware motorvoertuigen 

Zware motarvoertuigen 

Afstand waarneempunt - rijlijn (r) 

Lengte geluidrefl. object(en) totaal 

Afstand geluidrefl. object - rijlijn 

Hoogte wegdek t.o.v. maaiveld (Hweg) 

Deel onverhard bodemvlak 

Afstand waarneempunt - midden kruispu 

Afstand waarneempunt - midden obstak 

[m] 
[m] 
[m] 
[m] 
[-] 

[m] 
[m] 

50,0 

50,0 

50,0 

RESUL TATEN VERKEERSLAWAAI8EREKENING 

Emissiegetal (E) [d8(A)] 

Kruispuntcorrectie (C kruispunt) [d8(A)] 

Obstakelcorrectie (Cobstakel) [d8(A)] 

Optrekcorrectie (C optrek) [d8(A)] 

Reflectieterm (Creflectie) [d8(A)] 

Afstandsterm (Dafstand) [d8(A)] 

Luchtdemping (Dlucht) [d8(A)] 

80demeffect (Dbodem) [d8(A)] 

Meteo-effect (Dmeteo) [d8(A)] : 

Dempingsterm (Dextra) 

(8erekening uitgevoerd volgens standaard Rekenmethode I, 

ex. art. 102 Wet Geluidhinder, zonder dag/nacht-correctie en 

zander aftrek ex. art. 103 Wet Geluidhinder) 

0,00 

0,00 

0,26 

3,01 

0,79 

+ 

LAeq 

Intensiteit [l/u] 

0,5 

0,3 

0,0 

37,0 

0,0 

0,0 

0,0 

75,0 

0,0 

0,0 

48,97 

0,00 

0,00 

-15,68 

-4,07 

29,2 






