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Samenvatting 

Molenaars Fokbedrijf, Markelo 
LTO-NA/0902/R001 

In 2005 is in opdracht van Molenaars Fokbedrijf door Know How Acoustics raadgevend 
ingenieursbureau een akoestisch onderzoek verricht ten behoeve van de milieueffect
rapportage en de aanvraag van een nieuwe vergunning Wet milleubeheer voor de uit
breiding en wijziging van de varkenshouderij aan de Groningerveldweg 2a in Markelo. 
De plannen voor het varkensfokbedrijf zijn echter gewijzigd. Het eerder opgestelde 
milieueffectrapport wordt door LTO Noord Advies geactualiseerd. De vigerende 
vergunning heeft betrekking op de voornemens om door te groeien naar 1785 fokzeugen 
met opfok van de biggen op het bedrijf zelf. In de gewijzigde opzet worden de biggen 
na spenen afgevoerd van het bedrijf. Binnen dezelfde stallen worden volgens het 
nieuwe plan in totaal 652 kraamzeugen, 2360 guste en dragende zeugen, 2 dekberen en 
240 opfokzeugen gehouden. Door Know How Acoustics zijn de gevolgen van het 
gewijzigde voornemens onderzocht, 

In de geactualiseerde MER zijn de volgende situaties beschreven: 
o de huidige situatie (voorafgaande aan de uitbreiding/wijziging van het bedrijf); 
o de vergund situatie (conform het in 2005 onderzochte voorkeursalternatief); 
o het nieuwe voorkeursalternatief (conform de gewijzigde voornemens); 
o het nieuwe meest milieuvriendelijke alternatief(conform de gewijzigde voorne-

mens). 
In akoestisch opzicht is er geen onderscheid tussen het nieuwe voorkeursalternatief en 
het meest milieuvriendelijke alternatief. Het meest milieuvriendelijke alternatief is 
daarom verder in het onderzoek buiten beschouwing gelaten. 

De belangrijkste wijziging van de vergunde situatie ten opzichte van de huidige situatie 
is de aanleg van een tweede in- luitrit, die gepland is aan de Oude Rijssenseweg aan de 
zuidzijde van het bedrijf. Deze in-/uitrit zal gebruikt worden voor de aanvoer van bulk
voer en de afvoer van drijfmest. 
Aan de noordzijde van het bedrijf komt een laadpunt voor biggen en slachtzeugen bij 
het nieuwe stalgebouw 4. Hier is een laadruimte gepland, waarin een beweegbare laad
brug wordt aangebracht. Met de laadbrug worden de hoogteverschillen tussen de ver
schillende niveaus van de laadruimte van de vrachtwagens overwonnen en is het gebruik 
van de lift van de vrachtwagens niet meer nodig. De vrachtwagens rijden vanaf de 
westzijde voor de laadbrug en staan gedeeltelijk in de laadruimte. De laadtijd neemt 
aan deze zijde van het bedrijf toe tot 3 uur. 
Ook in de toekomst blijft het laden van biggen op 16 dagen per jaar bij stalgebouw 1 
plaatsvi nden. 

De wijzigingen in de voornemens komen tot uiting in het laden en lossen van vee, de 
aanvoer van bulkvoer en kleine wijzigingen in het ventilatiesysteem. 
Net als het oorspronkelijke plan worden er luchtwassers op de stallen geplaatst. Echter 
de conditionering (koeling) van de aangevoerde ventilatielucht vervalt. Om een goed 
klimaat in de stallen te kunnen waarborgen moet er meer geventileerd. 
Aan de zuidzijde van stalgebouw 3 is een tweede, overdekte laadruimte gepland. Bin
nen een representatief etmaal wordt van een van de twee laadruimten gebruikgemaakt. 
De lostijd, 3 uur, blijft ongewijzigd. 
De verdeling van de door de bulkwagens te lossen hoeveelheden in de silo's wijzigt. 
Echter de verschillen tussen hoeveelheid en lostijd zijn verwaarloosbaar. 
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Molenaars Fokbedrijf is gesitueerd in het buitengebied van Markelo. De omgeving van 
het bedrijf kan gekarakteriseerd worden als een landelijk woonomgeving. De 
streefwaarden voor de langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,lT) op de gevels van de 
woningen van derden zijn in de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk 40, 35 en 
30 dB(A). Indien hieraan wordt voldaan, kan gesteld worden dat er bij de woningen van 
derden door de bewoners geen onacceptabele mate van hinder wordt ondervonden. 

De huidige vergunning van het bedrijf dateert van 27 maart 2007. De 
geluidsvoorschriften komen beknopt op het volgende neer: 
o Het equivalente geluidsniveau (gemiddelde geluidsniveau, LAeq ) ter plaatse van de 

hierna genoemde vergunningspunten in de dag-, avond- en nachtperiode niet meer 
bedragen dan: 
• vergunningspunt 1: 36, 33 en 30 dB(A); 
• vergunningspunt 5: 30, 28 en 25 dB(A); 
• vergunningspunt 8: 40, 33 en 30 dB(A); 

o de maximale geluidsniveaus (geluidspieken, LAmax ) mogen op deze 
vergunningspunten in de dag- , avond- en nachtperiode niet meer bedragen dan 
respectievelijk 50, 45 en 40 dB(A); 

o het voorschrift ten aanzien van maximale geluidsniveaus (geluidspieken, LAmax ) is 
niet van toepassing op de laad- en losactiviteiten in de dagperiode. 

Uit het onderzoek is geconcludeerd dat volgens de huidige situatie het 
langtijdgemiddelde geluidsniveau (LAr,LT) op de gevels van de van woningen derden in de 
dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk ten hoogste 42, 41 en 40 dB(A) bedraagt. 
In alle drie de perioden worden de streefwaarden voor een landelijke omgeving op de 
gevels van de woningen van derden overschreden. Het aantal woningen met een 
overschrijding bedraagt 7. De hoogste overschrijding vindt plaats in de nachtperiode en 
bedraagt 10 dB(A). 

Door de uitvoering van het oorspronkelijke plan, vergunde situatie, wordt bij alle 
woningen aan de streefwaarden voldaan. Het langtijdgemiddelde geluidsniveau (LAr,LT) 
bedraagt in de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk ten hoogste 40, 33 en 30 
dB(A). 
Ingevolge artikel 8.11, lid 3 van de Wet milieubeheer moeten de Best Beschikbare 
Technieken worden toegepast. Om aan de streefwaarden te kunnen voldoen is bij de 
vergunde situatie rekening gehouden met de volgende maatregelen: 
o een overdekte installatie met een beweegbare brug voor het laden en lossen van 

vee; 
o een ventilatiesysteem met geluidsarme laagtoerige ventilatoren in combinatie met 

een temperatuursafhankelijke toerentalregeling; 
o een aarden wal aan de zuidzijde van de inrichting met een minimale hoogte 3.5 m. 

De vereiste lengte bedraagt minimaal 120 m. De wal is nodig om het geluid van de 
lossende bulkwagens aan de zuidzijde van de inrichting af te schermen. 

In het nieuwe plan worden ook de bovenstaande maatregelen getroffen. De toename 
van de emissie door het grotere aantal ventilatoren wordt gecompenseerd door een 
type ventilator te kiezen dat bij het benodigde maximum toerental een lager 
bronvermogen heeft. 
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Bij alle woningen van derden wordt voldaan aan de streefwaarden. Het 
langtijdgemiddelde geluidsniveau (LAr,LT) is in de dag-, avond- en nachtperiode 
geprognosticeerd op respectievelijk ten hoogste 40, 32 en 29 dB(A). 
Incidenteel is het langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT) op de gevels van de woningen 
van derden in de dagperiode ten hoogste 2 dB(A) hoger dan de streefwaarde. 

Onder representatieve bedrijfsomstandigheden bedragen in de dagperiode de maximale 
geluidsniveaus (geluidspieken, LAmax) op de gevels van de woningen van derden door de 
vrachtwagenbewegingen volgens alle drie de situaties ten hoogste 58 dB(A). Dit is 
8 dB(A) hoger dan de streefwaarde van 50 dB(A). De geluidspieken zijn inherent aan de 
voertuigbewegingen en kunnen redelijkerwijs niet worden vermeden. Er wordt ruim
schoots voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A). Deze geluidspieken kunnen daarom 
worden toegestaan. 

Bij het laden van biggen komen volgens de huidige situatie op de gevels van de wonin
gen van derden maximale geluidsniveaus tot 58 dB(A) optreden. Het laden van biggen 
komt alleen in de dagperiode v~~r. Na de geplande bouw van de laadruimte(n) zijn vol
gens de vergunde situatie alleen bij de woningen Oude Rijssenseweg 23 en 25 de ge
luidspieken nog hoger dan de streefwaarde van 50 dB(A). Dit wordt veroorzaakt door het 
buiten laden van biggen bij stalgebouw 1, dat volgens de vergunde situatie ook in de 
toekomst hier voorkomt. Bij het nieuwe voorkeursalternatief vervalt het laden van big
gen bij stalgebouw 1 en wordt ook bij op alle woningen aan de voorkeurswaarde vol
daan. 

In de avond- en nachtperiode zijn er geen geluidsbronnen die relevante geluidspieken 
veroorzaken. De maximale geluidsniveaus (LAmax) blijven dan onder de streefwaarde van 
respectievelijk 45 en 40 dB(A). 

Het geluid van de ventilatoren, luchtwassers, het lossen van bulkvoer en laden van 
drijfmest is continu van karakter. Het geluid veroorzaakt door de voertuigen en het la
den van de biggen is fluctuerend van karakter. Het geluid van het bedrijf heeft bij de 
dichtstbijzijnde woningen geen duidelijk tonaal of impulsachtig karakter. 

De geluidsbelasting door de verkeersaantrekkende werking bedraagt volgens de toekom
stige situatie op gevels van de woningen van derden onder representatieve omstandig
heden niet meer dan 41 dB(A). Er wordt dus ruimschoots aan de voorkeurswaarde van 
50 dB(A) voldaan. 

Na afronding van het onderzoek is gebleken dat de Gemeente Hof van Twente voorne
mens is am een gebiedsgerichtbeleid vast te stellen voor de gehele gemeente. Voor het 
gebied waarin de inrichting van Molenaars Fokbedrijf is gelegen, betekent dat, dat de 
grenswaarden 5dB(A) hager worden dan de streefwaarden voor een landelijke woonom
geving, waarvan is uitgegaan. Zoals het er nu naar uitziet, wordt het nieuwe beleid aan 
het eind van dit jaar officieel van kracht. Strikt genom en dient momenteel nag aan de 
streefwaarden voor een landelijke woonomgeving te worden voldaan. 
Op basis van de nieuwe grenswaarden resteert er zander de geplande geluidswal bij de 
waning Oude Rijssenseweg 25 een overschrijding van circa 2 dB(A). Er blijven maatrege
len nodig. Wellicht kan de wal wat lager worden. De gemeente kan besluiten am na in
werkingtreding de nieuwe grenswaarden in plaats van de berekende waarden in de ge
luidsvoorschriften op te nemen. 
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1 Inleiding 

In 2005 is in opdracht van Molenaars Fokbedrijf door Know How Acoustics raadgevend 
ingenieursbureau een akoestisch onderzoek verricht ten behoeve van de milieueffect
rapportage en de aanvraag van een nieuwe vergunning Wet milieubeheer voor de uit
breiding en wijziging van de varkenshouderij aan de Groningerveldweg 2a in Markelo. 
De uitgangspunten en resultaten zijn vermeld in rapport LTO-NA/0504/R001 d.d. 13 de
cember 2005. Voor deze plannen is een vergunning verleend. 

De plannen voor het varkensfokbedrijf zijn echter gewijzigd. Het eerder opgestelde mi
lieueffectrapport wordt door LTO Noord Advies geactualiseerd. De vigerende vergunning 
heeft betrekking op de voornemens om door te groeien naar 1785 fokzeugen met opfok 
van de biggen op het bedrijf zelf. In de gewijzigde opzet worden de biggen na spenen 
afgevoerd van het bedrijf. Binnen dezelfde stallen worden volgens het nieuwe plan in 
totaal 652 kraamzeugen, 2360 guste en dragende zeugen, 2 dekberen en 240 opfokzeu
gen gehouden. Door Know How Acoustics zijn de gevolgen van het gewijzigde voorne
mens onderzocht. 

In de geactualiseerde MER zijn de volgende situaties beschreven: 
o de huidige situatie (voorafgaande aan de uitbreiding/wijziging van het bedrijf); 
o de vergund situatie (conform het in 2005 onderzochte voorkeursalternatief); 
o het nieuwe voorkeursalternatief (conform de gewijzigde voornemens); 
o het nieuwe meest milieuvriendelijke alternatief(conform de gewijzigde voorne-

mens). 
In akoestisch opzicht is er geen onderscheid tussen het nieuwe voorkeursalternatief en 
het meest milieuvriendelijke alternatief. Het meest milieuvriendelijke alternatief is 
daarom verder in het onderzoek buiten beschouwing gelaten. 

De wijzigingen in de voornemens komen tot uiting in het laden en lossen van vee, de 
aanvoer van bulkvoer en kleine wijzigingen in het ventilatiesysteem. 
Net als het oorspronkelijke plan worden er luchtwassers op de stallen geplaatst. Echter 
de conditionering (koeling) van de aangevoerde ventilatielucht vervalt. Om een goed 
klimaat in de stallen te kunnen waarborgen moet er meer geventileerd. 
De geplande geluidswal aan de zuidzijde van de inrichting blijft gehandhaafd. 

Molenaars Fokbedrijf is gesitueerd in het buitengebied van Markelo. De situatie van het 
bedrijf is te zien in de figuren 1 en 2. De omgeving van het bedrijf kan gekarakteriseerd 
worden als een landelijk gebied met agrarische activiteiten en bospercelen. De dichtst
bijzijnde woning van derden (Oude Rijssenseweg 27) ligt bij de noordwesthoek van het 
bedrijf. 

In het kader van het vorige onderzoek zijn op 25 oktober 2005 de bedrijfssituaties 
besproken. Op 28 oktober 2005 zijn er geluidmetingen verricht en is het bedrijf en de 
omgeving visueel gel"nspecteerd. De wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke 
plannen zijn door LTO Noord Advies aan Know How Acoustics doorgegeven. 

Bij het onderzoek is gebruikgemaakt van situatietekeningen en plattegronden van het 
bedrijf die door LTO Noord Advies ter beschikking zijn gesteld. 
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In dit rapport komen verder aan de orde: 
o de geluidsnormering; 
o de representatieve bedrijfssituaties; 
o de geluidsbronnen en toepassing van de Best Beschikbare Technieken; 
o het computermodel; 
o de berekeningsresultaten en de beoordeling hiervan; 
o de overige aspecten van geluid; 
o de conclusies van het onderzoek. 

2 Geluidsnormering 

In de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening' van oktober 1998 zijn 
streefwaarden gegeven voor verschillende woonomgevingen. Omdat in de Gemeente Hof 
van Twente nog geen beleid ten aanzien van industrielawaai is vastgesteld, zijn de 
hoofdstukken 2 en 3 uit de handreiking nog niet van toepassing. 

In de handreiking worden de volgende drie woonomgevingen onderscheiden: 
o landelijke omgeving; 
o rustige woonwijk met weinig verkeer; 
o woonwijk in de stad. 
De woningen in de omgeving van het bedrijf bevinden zich in een landelijke omgeving. 
De streefwaarden voor de equivalente geluidsniveaus (gemiddelde geluidsniveaus, LAeq ) 

zijn als volgt: 
o 40 dB(A) in de dagperiode (07.00 - 19.00 uur); 
o 35 dB(A) in de avondperiode (19.00 - 23.00 uur); 
o 30 dB(A) in de nachtperiode. (23.00 - 07.00 uur). 
Dit komt overeen met een geluidsbelasting van ten hoogste 40 dB(A). Indien hieraan 
wordt voldaan, kan gesteld worden dat er bij de woningen van derden door de bewoners 
geen onacceptabele mate van hinder wordt ondervonden. Ook de overige aspecten van 
geluid zijn onderzocht. 

Met betrekking tot de maximale geluidsniveaus (geluidspieken, LAmax) geldt dat er naar 
gestreefd moet worden dat deze niet meer dan 10 dB(A) boven de equivalente geluids
niveaus uitkomen. Indien hieraan redelijkerwijs niet voldaan kan worden, kunnen hoge
re maximale geluidsniveaus worden toegestaan. In de handreiking worden als grens
waarden in principe de volgende waarden aanbevolen: 
o 70 dB(A) in de dagperiode (07.00 - 19.00 uur); 
o 65 dB(A) in de avondperiode (19.00 - 23.00 uur); 
o 60 dB(A) in de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur). 

Het geluid door de verkeersaantrekkende werking van het bedrijf is beoordeeld over
eenkomstig de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar de in
richting" d.d. 29 februari 1996 van de Minister van VROM. Het gaat hierbij om de voer
tuigbewegingen buiten het bedrijfsterrein op de open bare weg. 
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevels van de woningen van 
derden bedraagt voor de verkeersaantrekkende werking 50 dB(A) en de maximale 
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grenswaarde 65 dB(A). Dit betekent dat het equivalente geluidsniveau (gemiddelde ge
luidsniveau, LAeq ) bij voorkeur niet meer mag bedragen dan: 
o 50 dB(A) in de dagperiode (07.00 - 19.00 uur); 
o 45 dB(A) in de avondperiode (19.00 - 23.00 uur); 
o 40 dB(A) in de nachtperiode. (23.00 - 07.00 uur). 
De maximale geluidsniveaus (geluidspieken (LAmax )) door de verkeersaantrekkende wer
king hoeven niet onderzocht te worden. 

De huidige vergunning van het bedrijf dateert van 27 maart 2007. De geluidsvoorschrif
ten zijn gegeven in bijlage 1. Deze komen beknopt op het volgende neer: 
o Het equivalente geluidsniveau (gemiddelde geluidsniveau, LAeq ) ter plaatse van de 

hierna genoemde vergunningspunten in de dag-, avond- en nachtperiode niet meer 
bedragen dan: 
• vergunningspunt 1: 36, 33 en 30 dB(A); 
• vergunningspunt 5: 30, 28 en 25 dB(A); 
• vergunningspunt 8: 40, 33 en 30 dB(A); 

o de maximale geluidsniveaus (geluidspieken, LAmax ) mogen op deze vergunningspun
ten in de dag- , avond- en nachtperiode niet meer bedragen dan respectievelijk 50, 
45 en 40 dB(A); 

o het voorschrift ten aanzien van maximale geluidsniveaus (geluidspieken, LAmax ) is 
niet van toepassing op de laad- en losactiviteiten in de dagperiode. 
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3 Bedrijfssituaties 

3.1 Inleiding 

De representatieve bedrijfssituatie dient als uitgangspunt voor het akoestisch onder
zoek. Hieronder wordt verstaan de bedrijfssituatie beschouwd over een volledig etmaal 
bij volledige capaciteit, die maatgevend is voor de geluidsoverdracht naar de omgeving. 
De representatieve bedrijfssituatie komt geregeld voor. 
Daarnaast kunnen zich regelmatige en incidentele afwijkingen van de representatieve 
bedrijfssituatie voordoen. 

Regelmatige afwijkingen van de representatieve bedrijfssituatie ontstaan door bedrijfs
activiteiten waarbij met enige regelmaat duidelijk meer geluidemissie plaatsvindt dan 
in de overige tijd. Gevolg van deze activiteiten is dat met een beperkte frequentie, 
maar vaker dan 12 keer per jaar (zie incidentele bedrijfssituaties), een hogere geluide
missie plaatsvindt dan onder representatieve bedrijfsomstandigheden. Daarbij wordt in 
principe uitgegaan van een frequentie van maximaal circa een dag-, avond- of nachtpe
riode per week. Voor deze situaties kan op basis van een bestuurlijk afwegingsproces 
vergunning worden verleend tot een hogere grenswaarde dan onder representatieve be
drijfsomstandigheden toelaatbaar is. 

Voor bedrijfssituaties die niet als representatief kunnen worden beschouwd, kan tot 
samen maximaal 12 keer per jaar gedurende maximaal een etmaal ontheffing worden 
verleend. Dit kan in de vergunning worden vastgelegd. 

3.2 Huidige representatieve bedrijfssituatie 

In figuur 3 is de plattegrond van het bedrijf te zien volgens de huidige situatie. Voor een 
gedetailleerdere weergave wordt verwezen naar de MER. 

3.2.1 Ventilatie 
De stallen worden mechanisch geventileerd. De ventilatoren verschillen in merk type 
(zie hoofdstuk 4 tabel 2). Het toerental van de ventilatoren wordt temperatuursafhan
kelijk geregeld. Onder representatieve omstandigheden (warme dagen met een gemid
delde temperatuur tot 27 0c) zijn de ventilatoren in de dag-, avond- en nachtperiode 
gedurende respectievelijk 80, 60 en 40 % van de tijd op het maximale toerental in be
drijf. Incidenteel (tropische dagen met gemiddelde temperaturen boven de 27 ° C) kan 
het voorkomen dat de ventilatoren gedurende het hele etmaal 100 % in bedrijf zijn. 

3.2.2 Afvoer biggen 
De biggen worden hoofdzakelijk geladen aan de voorzijde van stal 3 en 4. Af en toe, op 
circa 16 dagen per jaar) gebeurt dit oak bij stal 1. In de dagperiode wordt er een 
vrachtwagen met aanhanger afgevoerd. Eerst wordt de aanhanger geladen. Tijdens het 
laden van de vrachtwagen wordt de aanhanger tijdelijk op het terrein geparkeerd. De 
totale effectieve laadtijd van de combinatie bedraagt 2 uur. 
Er worden oak vrachtwagens met trekkers en opleggers ingezet. De situatie met vracht
wagens met aanhangers is maatgevend. 
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Op circa 16 dagen per jaar komt het voor dat er bij stal 1 geladen wordt. Deze situatie 
komt echter niet gelijktijdig voor met de afvoer van drijfmest zie hoofdstuk 3.2.4. Met 
betrekking tot de langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT) is deze situatie verder bui
ten beschouwing gelaten, omdat de geluidemissie van de afvoer van drijfmest maatge
vend is. 

3.2.3 Aanvoer bulkvoer 
Binnen de dagperiode komen er 1 a 2 bulkwagens bij het bedrijf. De ladingen van de 
bulkwagens worden verdeeld over de silo's, die verspreid over het bedrijf bij de stallen 
zijn opgesteld (zie figuur 3), gelost. De effectieve bedrijfsduur van de losinstallaties 
(blowers) bedraagt per bulkwagen 1.5 uur. 

3.2.4 Afvoer drijfmest 
In de dagperiode komen er 2 a 3 vrachtwagens bij het bedrijf voor de afvoer van de 
mest. Op 1 a 2 dagen per jaar bedraagt dit aantal 4 tot 10 vrachtwagens. 
Bij de stallen zijn verschillende laadpunten aanwezig (zie figuur 3). De tankwagens zijn 
uitgerust met verdringerpompen. De effectieve laadtijd bedraagt circa 20 minuten per 
wagen. 

3.3 Vergunde representatieve bedrijfssituatie 

In figuur 4 is de plattegrond van het bedrijf te zien volgens de vergunde situatie. Voor 
een gedetailleerdere weergave wordt verwezen naar de MER. 
De stalgebouwen 2 en 3 worden uitgebreid. Hierdoor komt het bestaande gebouw 5 te 
vervallen. Stalgebouw 4 wordt vervangen door een nieuw, langer gebouw. 

3.3.1 Afvoer biggen/slachtzeugen 
Ten opzichte van de afvoer van slachtzeugen is de afvoer van biggen maatgevend. De 
afvoer van slachtzeugen is daarom verder buiten beschouwing gelaten. 

Aan de noordzijde komt een laadpunt bij het nieuwe gebouw 4 (zie figuur 4). Hier is een 
laadruimte gepland, waarin een beweegbare laadbrug wordt aangebracht. Met de laad
brug worden de hoogteverschillen tussen de verschillende niveaus van de laadruimte 
van de vrachtwagens overwonnen en is het gebruik van de lift van de vrachtwagens niet 
meer nodig. De vrachtwagens rijden vanaf de westzijde voor de laadbrug en staan ge
deeltelijk in de laadruimte (zie figuur 5). Het aantal vrachtwagens (een in de dagperio
de) blijft ongewijzigd. De laadtijd neemt aan deze zijde van het bedrijf toe tot 3 uur. 
Ook in de toekomst blijft het laden van biggen op 16 dagen per jaar bij stal 1 plaatsvin
den. Met betrekking tot de langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT) geldt ook voor de 
toekomstige situatie dat de afvoer van drijfmest maatgevend is. 

3.3.2 Ventilatie 
Alle ventilatoren worden vervangen voor een nieuw ventilatiesysteem. Bij het nieuwe 
systeem wordt de lucht afgevoerd via luchtwassers. De aangevoerde ventilatielucht 
wordt gekoeld met grondwater, waardbor de benodigde hoeveelheid lucht kleiner is. 
Hierdoor kan het aantal en het vermogen van de ventilatoren beperkt worden. Dit heeft 
tevens een gunstig effect op de geluidemissie. 
De ventilatoren worden ve6r de luchtwassers in de stalgebouwen geplaatst. De lucht
wassers en de ventilatoren draaien continuo Het toerental van de ventilatoren wordt 
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temperatuursafhankelijk geregeld en varieert tussen de 71 en 32 %. V~~r gedetailleer
dere informatie wordt verwezen naar hoofdstuk 4. 

De posities van de luchtwassers zijn te zien in figuur 4. 

3.3.3 Aanvoer bulkvoer 
De silo's worden geplaatst veer de kopse gevels aan de zuidzijde van de stalgebouwen 
(zie figuur 4). De bulkwagens maken gebruik van een nieuwe in-/uitrit die gepland is 
aan de Oude Rijssenseweg (zie figuur 4). Het aantal vrachtwagens blijft onder represen
tatieve omstandigheden 1 a 2 per dag (in de dagperiode). Ook de lostijd blijft ongewij
zigd (1.5 uur per bulkwagen). 

De verdeling van de lostijd over de stallen is als volgt: 
o stal1 en 2: 12.5 %; 
o stal 3 : 25 %; 
o stal4 : 50 %. 

3.3.4 Afvoer drijfmest 
Tussen de mestkelders worden transportleidingen aangebracht. Voor het transport wor
den in de leidingen pompen geplaatst. De pompen worden ge'installeerd in afgesloten 
putten en zijn hierdoor niet akoestisch relevant. Er komt een laadpunt voor alle kelders 
aan de zuidzijde van gebouw 1. 
Het aantal vrachtwagens en de laadtijd blijft ongewijzigd. De vrachtwagens zullen ge
bruikmaken van de nieuwe in-/uitrit die gepland is aan de Oude Rijssenseweg (zie 
figuur 4). 

3.4 Nieuwe voorkeursalternatief, representatieve bedrijfssituatie 

Het nieuwe voorkeursalternatief wijkt op de hieronder beschreven punten af van de 
vergunde situatie. In figuur 6 is de plattegrond van het bedrijf te zien volgens het nieu
we voorkeursalternatief. Voor een gedetailleerdere weergave wordt verwezen naar de 
MER. 

3.4.1 Afvoer biggen/slachtzeugen 
Ook voor deze situatie geldt dat ten opzichte van de afvoer van slachtzeugen de afvoer 
van biggen maatgevend is. De afvoer van slachtzeugen is daarom verder buiten be
schouwing gelaten. 

Volgens het nieuwe plan worden er op twee punten biggen (en slachtzeugen) geladen. 
Naast de oorspronkelijke positie aan de noordzijde gaat er nu ook geladen worden aan 
de zuidzijde van stal 3 (zie figuur 6). Op beide plaatsen is een overdekte laadinrichting 
gepland De vrachtwagens rijden vanaf de westzijde voor de laadbrug en staan gedeelte
lijk in de laadruimte (zie figuur 5). 
Het aantal vrachtwagens (een in de dagperiode) blijft ongewijzigd. Er wordt dus binnen 
een representatief etmaal een van de twee laadinrichtingen gebruikt. De laadtijd is op 
beide locaties 3 uur. 
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In de nieuwe opzet worden wel opfokzeugen aangevoerd. Dit gebeurt eens per maand in 
de dagperiode (lostijd circa 0,5 uur). Nadien wordt deze vrachtwagens gereinigd op de 
spoelplaats (zie figuur 6). De installatie van de hogedrukspuit is binnen opgesteld. De 
aanvoer opfokzeugen gebeurt niet op dezelfde dag dat biggen of slachtzeugen worden 
afgevoerd. 
De aanvoer van opfokzeugen is ten opzichte van het laden van biggen niet maatgevend 
en is daarom in het onderzoek verder buiten beschouwing gelaten 

3.4.3 Aanvoer bulkvoer 
De aanvoer van bulkvoer is met uitzondering van de verdeling van de lostijd over de si
lo's vergelijkbaar met de vergunde. De verdeling van de lostijd is volgens de nieuwe op
zet als volgt: 
o stal 1: 10 %; 
o stal 2: 20 %; 
o stal 3: 30 %; 
o stal 4: 40 %. 

3.4.4 Ventilatie 
In de nieuwe opzet wordt de aangevoerde ventilatielucht niet meer gekoeld. Hierdoor 
moet er meer geventileerd worden. Dit wordt bereikt door meer ventilatoren en een 
ander type ventilator toe te passen. Zie hoofdstuk 4. Voor het overige is het ventilatie
systeem (met luchtwassers) ten opzichte van de vergunde situatie ongewijzigd. 
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4 Geluidemissies en Best Beschikbare Technieken 

4.1 Emissiemetingen 

Op 28 oktober 2005 zijn de geluidemissies (immissierelevante bronvermogens) van de 
afvoer van biggen en de ventilatoren van de stallen gemeten. 
Bij de geluidsmetingen is gebruik gemaakt van de volgende meetapparatuur: 
o klasse I real-time geluidsniveaumeter RION, NA27; 
o condensator microfoon RION, UC-53A; 
o voorversterker RION, NH-20; 
o akoestische ijkbron Norsonic, type: 1251; 
o 5 m statief. 

De bronvermogens zijn gemeten conform methode 11.2 uit de "Handleiding Meten en Re
kenen Industrielawaai 1999". De bronuitwerkingen zijn te zien in bijlage 2. 

Bij het laden van de biggen is onderscheid gemaakt in de geparkeerde aanhanger met 
biggen en het laden van biggen. Het bronvermogen van het laden en de aanhanger res
pectievelijk 88 en 92 dB(A). Het bronvermogen van de geparkeerde wagen is hoger, om
dat de biggen vrijwel gedurende de gehele tijd onderling op elkaar reageren. Bij de te 
laden wagen is de emissie hoog op de momenten dat er een groep biggen met de lift in 
de wagen worden gebracht. Buiten deze momenten zijn deze biggen, ten opzichte van 
de biggen in de geparkeerde aanhanger, rustig. Het piekbronvermogen van de gepar
keerde wagen en het laden bedraagt respectievelijk 104 en 114 dB(A). 

De gegevens van de bestaande ventilatoren zijn vermeld in tabel 3. 

4.2 Nieuwe venti latiesysteem 

Alle ventilatoren worden vervangen voor een nieuw ventilatiesysteem. Bij het nieuwe 
systeem wordt de lucht afgevoerd via luchtwassers. 
Om tot een goede prognose van de geluidemissie van de luchtwassers te komen is over
legd met de leverancier van luchtwassers en LTO Vastgoed. 
Over de filterelementen van de luchtwassers wordt continu vloeistof rond gepompt. De 
luchtuitlaten van de wassers krijgen een verticale uitblaas. Uit metingen die door de le
verancier elders zijn verricht, is afgeleid dat het geluid van de wasser zonder het venti
latorgeluid per module een bronvermogen van circa 74 dB(A) heeft. 
Door LTO Vastgoed zijn berekeningen met betrekking tot de luchthoeveelheden en de 
aantallen ventilatoren gemaakt. Er wordt gekozen voor laagtoerige motoren. Het aantal 
benodigde ventilatoren is hierdoor relatief groot. Op de geluidemissie en het energie
verbruik heeft deze keuze gunstige effecten. 
De ventilatoren worden centraal in ventilatiegangen in de stalgebouwen opgesteld. Tus
sen de ventilatoren en de luchtwassers is een drukruimte aanwezig. 

Bij het oorspronkelijke plan (vergunde situatie) is uitgegaan van ventilatoren van het 
merk en type: Stienen, SGS-92-C4R. Het bronvermogen bedraagt volgens de leverancier 
bij het maximale toerental 94 dB(A). De bronvermogens bij lagere toerentallen zijn af
geteid van kengetallen van vergelijkbare ventilatoren. 
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De metingen die door Inno+ zijn verricht, zijn verricht aan een luchtwasser met verge
lijkbare ventilatoren. Hieruit is afgeleid dat de reductie van het ventilatorgeluid over 
de wasser bij een toerental van 74 % circa 5 dB(A} bedraagt. De reductie is relatief klein 
doordat de luchtstroom ruis in de wasserelementen veroorzaakt. 
In de rekenmodellen (zie hoofdstuk 6) zijn de luchtwasser met het geprognosticeerde 
bronvermogen met de ventilatoren op het maximale toerental ingevoerd. De correctie 
voor de lagere toerentallen is in de bedrijfsduurcorrecties ingevoerd. In tabel 1 zijn de 
aantallen ventilatoren, representatieve toerentallen en de geprognosticeerde correc
tiewaarden voor de bronvermogens volgens de vergunde situatie vermeld. Door de in
vloed van het pomp en watergeluid van de luchtwassers komen de reducties naar ver
wachting niet onder de 15 dB(A}. 

Tabel l' representatieve toerentallen en geprognosticeerde bronvermogens luchtwassers (vergund) 
lucht· aantal max. bron- representatieve toerental correctiewaarden** 
wassers ventilatoren vermogen* dag avond nacht dag avond nacht 
gebouw 1 1 89 71 53 35 -6 -12 -15 
gebouw 2 4 96 63 48 32 ·10 -12 ·15 
gebouw 3 5 97 64 48 32 -10 -12 ·15 
gebouw 4 2 x 3*** 94 67 50 33 -10 ·12 -15 .. 
* : bronvermogen luchtwasser bl] het maxlmale toerental van de ventllatoren 
** : correctiewaarden bronvermogen ten opzichte van het maximale gestuurde toerental van de ventilatoren 
***: vergunde situatie: twee identieke luchtwassers met 3 ventilatoren 

In de nieuwe situatie (het voorkeursalternatief) onderscheidt zich wat betreft geluid 
niet meer van het Meest milieu vriendelijke alternatief. 

De aangevoerde lucht wordt in de nieuwe situatie niet meer geconditioneerd (gekoeld). 
Dit betekent dat er meer geventileerd (grotere volumestromen lucht) moet worden. Dit 
wordt bereikt door meer ventilatoren en ventilatoren met een groter debiet te gebrui
ken. In de nieuwe situatie wordt gebruik gemaakt van ventilatoren Stienen SGS94 D4S 
i. p. v Stienen SGS92 C4R. Het bronvermogen van de ventilator Stienen SGS94 D4S is bij 
het maximale toerental (900 rpm) 2 dB(A) hager en bedraagt dus 96 dB(A) onder vrije 
veldcondities. Het ventilatiesysteem is echter zodanig gedimensioneerd dat de ventila
toren allemaal op circa 70% van het maximum toerental draaien. Boven dit percentage 
neemt het rendement van de ventilator sterk af. 
Het taerental van de ventilatoren wordt met frequentieregelaars gestuurd. Bij 70% is de 
frequentie 35 Hz. Uit meetgegevens van de leverancier is afgeleid dat het bronvermo
gen bij 35 Hz en 100 Pa 89 dB(A) bedraagt. In de praktijk kan blijken dat voor een sys
teem een wat hoger druk noodzakelijk is. Door de leverancier wordt geadviseerd om 
voor de luchtwassers uit te gaan van een drukverschil van ten hoogste 175 Pa. Voor het 
bronvermogen van de ventilator Stienen SGS92 C4R is daarom voor deze situatie uitge
gaan van 91 dB(A}. 

De aantallen ventilatoren en de geprognosticeerde bronvermogens voor de nieuwe situ
atie zijn vermeld in tabel 2. 
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Tabel 2' representatieve toerentallen en geprognosticeerde bronvermogens luchtwassers (voorkeur) 
lucht- aantal max. bron- representatieve toerental correctiewaarden** 
wassers ventilatoren vermogen* dag avond nacht dag avond nacht 
gebouw 1 1 86.5 71 53 35 -6 -12 -15 
gebouw 2 4 92.5 63 48 32 -10 -12 -15 
_g~~~~_~_L ___ 9 96.0 64 48 32 -10 -12 -15 

----------------------- ------------------------- -------67"------ ------50------ ------33------- ----------------- ----------------- ----------------
gebouw 4 noord 5 93.5 -10 -12 -15 
gebouw 4 zuid 6 94.3 67 50 33 -10 -12 -15 .. 
* : bronvermogen luchtwasser blJ het maxlmale toerental van de ventllatoren 
** : correctiewaarden bronvermogen ten opzichte van het maximale toerental van de ventilatoren 

4.3 Overige bronvermogens (kengetallen) 

Voor de bronvermogens van de overige geluidsbronnen zijn kengetallen gebruikt: 
o vrachtwagenbewegingen op het bedrijfsterrein: 104 dB(A); 
o lossen bulkwagen (met blowerinstallatie): 106 dB(A); 
o laden vrachtwagens met drijfmest (met verdringerpomp): 99 dB(A); 
o personenwagens: 90 dB(A). 
De kengetallen zijn gebaseerd op metingen die elders onder vergelijkbare omstandighe
den zijn uitgevoerd. 

De bedrijfsduur van de voertuigbewegingen op het bedrijfsterrein is berekend uit de 
gemiddelde rijsnelheid (15 km/uur), de lengte van de route en het aantal bewegingen. 

4.4 Best Beschikbare Technieken (BBT) 

In Artikel 8.11, lid 3 van de Wet milieubeheer is het volgende vermeld: 

'In het beLang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu 
worden aan de vergunning de voorschriften verbonden, die nodig zijn om de nadelige 
gevoLgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien 
dat niet mogelijk is, zoveeL mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en on
gedaan te maken. Oaarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de 
voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) wor
den toegepast' 

Om aan de streefwaarden te kunnen voldoen is bij de vergunde situatie rekening gehou
den met de volgende maatregelen om de inrichting aan het BBT-beginsel van de Wet mi
lieubeheer te laten voldoen: 
o een overdekte installatie met een beweegbare brug voor het laden en lossen van 

vee (zie figuur 5); 
o om aan de avond- en de nachtnorm te voldoen is voor het ventilatiesysteem geko

zen voor geluidsarme laagtoerige ventilatoren in combinatie met een tempera
tuursafhankelijke toerentalregeling (frequentieregeling); 

o een aarden wal aan de zuidzijde van de inrichting (zie figuur 5 en 6) met een mi
nimale hoogte 3.5 m. De vereiste lengte bedraagt minimaal120 m. De wal is no
dig om het geluid van de lossende bulkwagens aan de zuidzijde van de inrichting 
af te schermen. 

In het nieuwe plan (voorkeursalternatief) zijn ook deze maatregelen voorzien. 
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4.5 Geluidsbronnen 

In tabel 3 tim 5 zijn de geluidsbronnen vermeld zoals die in de rekenmodellen voor de 
representatieve bedrijfssituatie volgens de huidige situatie, vergunde situatie en het 
nieuwe voorkeursalternatief zijn ingevoerd. Ten aanzien van de aanvoer van bulkvoer 
en de afvoer van drijfmest is uitgegaan van de situatie met 2 vrachtwagens bulkvoer en 
3 vrachtwagens drijfmest. De situatie met 2 vrachtwagens bulkvoer en 4 tot 10 vracht
wagens drijfmest kan slechts incidenteel voorkomen. 

De ligging van de geluidsbronnen is te zien in de figuren 7 tim 9. In bijlage 3 zijn de in
voergegevens van de geluidsbronnen uitgebreid gegeven. 

Tabel 3' geluidsbronnen huidige representatieve bedrijfssituatie , 
geluidsbronnen bronvermogen aantal uren of bewegingen per bron 

bronnrs. omschrijving (Lwr) in dB (A) dag avond nacht 
ventilatoren 

1-2 vent. stal 4 Devrie 35 (3 st.) 81 9.6 uur 2.4 uur 3.2 uur 
3-4 vent. stal 4 Faneom 30em (5 st) 82 9.6 uur 2.4 uur 3.2 uur 
5-6 vent. stal 4 Faneom 35em (3 st) 84 9.6 uur 2.4 uur 3.2 uur 
7-10 vent stal 4 Faneom 50 em (1 st) 83 9.6 uur 2.4 uur 3.2 uur 
11-14 vent. stal 3 EMI 35em (3 st.) 81 9.6 uur 2.4 uur 3.2 uur 
15-18 vent. stal 3 Devrie 40 (4 st.) 90 9.6 uur 2.4 uur 3.2 uur 

19 vent. stal 2 Faneom 35em (5 st) 86 9.6 uur 2.4 uur 3.2 uur 
20-22 vent. stal 2 Fancom 35em (4 st) 85 9.6 uur 2.4 uur 3.2 uur 
23-24 vent. stal 2 Faneom 35em (1 st) 79 9.6 uur 2.4 uur 3.2 uur 
25-27 vent. stal1 Faneom 35em (4 st) 85 9.6 uur 2.4 uur 3.2 uur 

28 vent. stal 5 Fancom 35em (4 st) ....... ......... 85 
I 

9.6 uur 2.4 uur 
........... 

3.2 uur alvoerdrijfines{ ....................................... 

28-30 mixen drijfmest met trekker 99 0.333 uur -- --
31-33 laden drijfmest (pompen) 99 0.167 uur -- --

Tme1-7 ......~yT<l~~t\'(lg~I1~(TIl1~) 104 1 tot 3 bew. -- --
aanvoer bulkvoer 

34-39 lossen bulkwagen 106 0.5 uur -- --
....... T~.LJ .. 1.:.?!..?:.? 2 vraehtwagens (Tbu) 104 1 tot 2 bew -- --

···Ci{voerbTggen 
........... _ .... _ ...... 

40-41 laden biggen 88 1.0 uur -- --
42 aanhanger met biggen 92 1.0 uur -- --

....... T~i 1'~!.?L(, .. ...1yr<l~~t\'(lg~l1jT~i) 104 2 bew. -- --
personenwagens 

Tpe8 10 personenwagens 90 20 bew -- --
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Tabel 4: geluidsbronnen vergunde, representatieve bedrijfssituatie 
geluidsbronnen bronvermogen aantal uren of bewegingen per bron 

bronnrs. omschrijving (Lwr) in dB(A) dag avond nacht 

1 
2 
3 

4a en 4b 

luchtwassers 
wasser, stal 1 (1 ventilator) 
wasser, stal 2 (4 ventilatoren) 
wasser, stal 3 (5 ventilatoren) 
wassers, stal 4 (3 ventilatoren) a{voerdrijfmes£ ................ . 

5 laden drijfmest (pompen) 
Tbu~:},8 3 vrachtwagen 

aanvoer buikVoer 
lossen bulkwagen 
lossen bulkwagen 
lossen bulkwagen 

6 
7 

8-9 
Tbu2-8 

10 
11 

Tbi1 

2 vrachtwagens 
a{voerbiggen 
laden biggen 
aanhanger met biggen 
1 vrachtwas~£) 
personenwagens 

79 tot 88* 
85 tot 90* 
86 tot 91* 

tot 89* 

99 
104 + ............................... . 

106 
106 
106 
104 

88 
92 
104 

12.0 
12.0 
12.0 
12.0 

0.5 
6 bew. 

1.5 
0.75 
0.375 

2 tot 4 bew. 

2.0 
1.0 

1 bew. ........................... + ................. . 

Tpe8 10 personenwagens 90 20 bew 
*: het bronvermogen varieert afhankelijk van het toertal van de ventilatoren (zie tabel 1) 

Tabel 5' geluidsbronnen nieuwe voorkeursalternatief, representatieve bedrijfssituatie 

4.0 8 
4.0 8 
4.0 8 
4.0 8 

geluidsbronnen bronvermogen aantal uren of bewegingen per bron 
bronnrs. omschrijving (Lwr) in dB(A) dag avond nacht 

luchtwassers 
1 wasser, stal 1 (1 ventilator) 77 tot 87* 12.0 4.0 8 
2 wasser, stal 2 (4 ventilatoren) 88 tot 93* 12.0 4.0 8 
3 wasser, stal 3 (9 ventilatoren) 91 tot96* 12.0 4.0 8 

4a wassers, stal 4 (5 ventilatoren) 89 tot94* 12.0 4.0 8 
4b wassers, stal 4 (6 ventilatoren) 89 tot 94* 12.0 4.0 8 ......... a{voerdr!jfmesi .... . ....................................... . ..................... ........ .......... 

5 laden drijfmest (pompen) 99 0.5 -- --
...... !~.~.~.:.},.~ .... 3 vrachtwagen 104 6 bew, -- --

····aanvoerbiiik.voer 
6 lossen bulkwagen 106 1.5 -- --
7 lossen bulkwagen 106 0.75 -- --

8-9 lossen bulkwagen 106 0.375 -- --
Tbu2-8 2 vrachtwagens 104 2 tot 4 bew. -- --

·····a{voerbiggen** 
10 laden biggen 88 2.0 -- --
11 aanhanger met biggen 92 1.0 -- --

Tbi1 ......1yr(l~h~~(l~~£) 104 1 bew. -- --......... ... ~ ..... 

personenwagens 
Tpe8 10 personenwagens 90 20 bew -- --

* " : het bronvermogen vaneert afhankellJk van het toertal van de ventllatoren (zle tabel 2) 
**: omdat het laden van biggen op twee plaatsen kan plaatsvinden zijn er twee rekenmodellen gemaakt 
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5 Berekeningen en resultaten 

5.1 Computermodel en invoergegevens 

De geluidsoverdracht naar de berekeningspunten is berekend met behulp van het com
puterprogramma Geonoise V5.43, dat gebaseerd is op de methode 11.8 uit de 'Handlei
ding Meten en Rekenen Industrielawaai (1999)' dat deel uitmaakt van het 'Meet- en re
kenvoorschrift geluidhinder 2006'. 
In de rekenmodellen wordt met alle van belang zijnde factoren rekening gehouden, zo
als afscherming, afstandsreductie, bodem- en luchtdemping etc. 

Ten behoeve van de inzichtelijkheid van de berekeningsresultaten is in de rekenmodel
len gewerkt met brongroepen. De brongroepen zijn als volgt: 
o aanvoer bulkvoer; 
o afvoer biggen; 
o afvoer drijfmest; 
o personenwagens; 
o ventilatoren (alleen bestaande situatie); 
o luchtwassers (alleen vergunde situatie en nieuwe voorkeursalternatief). 
Omdat bij het nieuwe voorkeursalternatief het laden op twee verschillende plaatsen 
maar niet op dezelfde dag op deze plaatsen kan plaatsvinden, zijn voor het nieuwe 
voorkeursalternatief twee rekenmodellen gemaakt. 

De invoergegevens van de rekenmodellen zijn te zien in bijlage 3. 

5.2 Berekeningspunten 

Voor de gevels van de dichtstbijzijnde woningen van derden zijn de berekeningspunten 
1 tim 7 ingevoerd. De ligging van deze punten is te zien in figuur 10. leder punt heeft 
twee berekeningshoogten. De hoogte A bedraagt 1.5 m en is voor de beoordeling van de 
geluidsniveaus in de dagperiode. De hoogte B bedraagt 5.0 m en is voor de beoordeling 
van de geluidsniveaus in de avond- en nachtperiode. 
Bij de berekening van het geluidsniveaus op een punt is de reflectie van het geluid in de 
achter dat punt gelegen gevel niet meegenomen (invallende geluidsniveaus). 

Tenslotte zijn over het bedrijf en de directe omgeving rasters van rekenpunten inge
voerd. De maaswijdte van de rasters bedraagt 15 x 15 m. De rasters zijn gebruikt om de 
geluidscontouren vanwege het bedrijf te berekenen. Ook hierbij is onderscheid gemaakt 
in de dagperiode (beoordelingshoogte 1.5 m) en de avond- en nachtperiode (beoorde
lingshoogte 5.0 m). 
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5.3 Langtijdgemiddelde geluidsniveaus 

5.3.1 Representatieve bedrijfssituaties 

In de figuren 11 tim 13 zijn respectievelijk in de dag-, avond- en nachtperiode de lang
tijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT) op de rekenpunten bij de woningen van derden 
vermeld en zijn de geluidscontouren te zien. De resultaten zijn zowel voor de huidige 
situatie (figuren sub a), de vergunde situatie (figuren sub b) als het nieuwe voorkeursal
ternatief (figuren sub c en d) weergegeven. In bijlage 4 tim 6 zijn de berekeningsresul
taten op de gevels van de woningen volgens alle drie de situaties uitgebreid gegeven. 

In tabel 6 zijn de aantallen woningen van derden vermeld waar de streefwaarden wor
den overschreden. Tevens zijn hierin de ten hoogste optredende langtijdgemiddelde ge
luidsniveaus (LAr,LT) vermeld en de maximale overschrijdingen. 

Tabel 6' conclusies berekeningsresultaten langtijdgemiddeld geluidsniveaus (LAr LT) 

criteria langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT) in dB(A) 
huidige situatie vergunde situatie voorkeursalternatief 

dag avond nacht dag avond nacht dag avond nacht 
max. op woningen derde 42 41 40 40 33 30 40 32 29 
streefwaarden 40 35 30 40 35 30 40 35 30 
maximale overschrijding 2 6 10 -- -- -- -- -- --

Uit tabel 4 blijkt dat volgens de bestaande situatie in alle drie de perioden de streef
waarden op de gevels van de woningen van derden worden overschreden. Het aantal 
woningen dat een overschrijding ondervindt bedraagt in de dag-, avond- en de nachtpe
riode respectievelijk 3, 4 en 7. De hoogste overschrijding vindt plaats in de nachtperio
de en bedraagt 10 dB(A). Door de uitvoering van het oorspronkelijk plan, vergunde situ
atie, worden de overschrijdingen opgelost. Ook met de gewijzigde opzet, nieuwe voor
keursalternatief, wordt er aan de streefwaarden voldaan. 

5.3.2 Incidentele bedrijfssituatie 

Om de langtijdgemiddelde geluidsniveaus (LAr,LT) te bepalen die ten hoogste onder inci
dentele bedrijfsomstandigheden op de gevels van de woningen van derden optreden, is 
voor het nieuwe voorkeursalternatief een rekenmodel gemaakt. De maatgevende inci
dentele bedrijfssituatie wijkt in de dagperiode af van de representatieve situatie en 
heeft betrekking op de afvoer van maximaal 10 vrachtwagens drijfmest. In de avond- en 
nachtperiode zijn er geen incidentele situaties bekend die boven de representatieve si
tuatie uitgaan. 

In tabel 7 zijn de geluidsniveaus vermeld die onder incidentele bedrijfsomstandigheden 
ten hoogste op de gevels van de maatgevende woningen optreden. De niveaus zijn ver
geleken met de streefwaarden. In bijlage 7 zijn de resultaten uitgebreid gegeven. 
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Tabel 7' geluidsniveaus op woningen derden onder incidentele omstandigheden (dagperiode) 
situatie langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT) in dB(A) 

punt 1 punt 5 punt 8 
incidenteel 36 30 42 
streefwaarde 40 40 40 
verschll 

.... I ............... ........ 

·10 +2 
................. _ ..... 

-4 

Uit tabel 7 blijkt dag onder incidentele bedrijfsomstandigheden het langtijdgemiddeld 
geluidsniveau (LAr,LT) op de gevels van de woningen van derden in de dagperiode ten 
hoogste 2 dB(A) hoger is dan de streefwaarde. 

5.4 Maximale geluidsniveaus (LAmax ) 

De maatgevende maximale geluidsniveaus (geluidspieken, Lmax) worden veroorzaakt 
door de voertuigen op het bedrijfsterrein en de laad- en losactiviteiten. Om inzicht in 
de maximale geluidsniveaus te krijgen, zijn aparte rekenmodellen gemaakt voor de hui
dige situatie, bestaande situatie en het nieuwe voorkeursalternatief. De piekbronver
mogens zijn vermeld in tabel 8. Alle invoergegevens van de geluidsbronnen zijn gegeven 
in bijlage 3. 

In tabel 8 zijn de maximale geluidsniveaus, die op de gevels van de maatgevende wo
ningen, optreden vermeld. De ligging van de rekenpunten is te zien in figuur 10. De 
voertuigbewegingen vinden alleen in de dagperiode plaats. 
In bijlage 8 zijn de berekeningsresultaten uitgebreid gegeven. 

Tabel 8' maximale geluidsniveaus (LA ax) voertuigbewegingen en laad- en losactiviteiten (dagperiode) m 
geluidsbronnen Piekbrn- maxima Ie geluidsniveaus (LAmax) in dB(A) 

vermogen punt 1 punt 5 punt 8 
in dB (A) huidig vergund voork.alt. huidig vergund voork.alt. huidig vergund voork.alt. 

laden biggen 114(107*) 55 47 47 54 32 
geparkeerde 105 46 46 46 41 40 
wagen biggen 
lossen butkvoer 108** 50 41 41 48 36 
laden drijfmest 101** 48 31 31 24 21 
vrachtwagens 110" 58 51 58 53 53 
personenwagens 95** 50 50 50 32 32 
* . . met overdekte laadrulmte (vergunde sltuatle en meuwe voorkeursalternatlef) 
**:kengetal 

32 58 58 47 
40 32 33 45 

36 50 53 53 
21 37 47 47 
53 53 57 57 
32 29 30 30 

Uit tabel 8 blijkt dat onder representatieve bedrijfsomstandigheden de maximale ge
luidsniveaus op de gevels van de woningen van derden door de vrachtwagenbewegingen, 
volgens alle drie de situaties ten hoogste 58 dB(A) bedragen. Dit is 8 dB(A) hoger dan de 
streefwaarde van 50 dB(A). De geluidspieken zijn inherent aan de voertuigbewegingen 
en kunnen redelijkerwijs niet worden vermeden. Er wordt ruimschoots voldaan aan de 
grenswaarde van 70 dB(A). Deze geluidspieken kunnen daarom worden toegestaan. 

Verder blijkt uit tabel 8 dat bij het laden van biggen volgens de huidige situatie op de 
gevels van de woningen van derden maximale geluidsniveaus tot 58 dB(A) optreden. 
Door de bouw van de laadruimte nemen de geluidspieken op punt 1 en 5 bij zowel de 
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vergunde situatie als het nieuwe voorkeursalternatief af tot onder de voorkeurswaarde 
van 50 dB(A). Op punt 8 is dit niet het geval omdat het volgens deze situatie voorkomt 
dat er bij stalgebouw 1 ook in de toekomst biggen buiten worden geladen. Bij het nieu
we voorkeursalternatief vervalt het laden van biggen bij stalgebouw 1 en wordt ook bij 
punt 8 aan de voorkeurswaarde voldaan. 

6 Overige aspecten van geluid 

6.1 Het karakter van het geluid 

Het geluid van de ventilatoren, luchtwassers, het lossen van bulkvoer en laden van 
drijfmest is continu van karakter. Het geluid veroorzaakt door de voertuigen en het la
den van de biggen is fluctuerend van karakter. 
Het geluid van het bedrijf heeft bij de dichtstbijzijnde woningen geen duidelijk tonaal 
of impulsachtig karakter. 

6.2 Verkeersaantrekkende werking 

Onder de verkeersaantrekkende werking wordt verstaan de verkeersbewegingen van en 
naar het bedrijf op de openbare weg. Vrijwel alle voertuigen komen en gaan via de 
Groningerveldweg en de Oude Rijssenseweg. Beide wegen worden vrijwel evenveel ge
bruikt. Er is daarom van een fiftyfiftyverdeling uitgegaan. Het aan- en afrijdend verkeer 
moet aan de inrichting worden toegerekend tot de woning van derden waar dit verkeer 
zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag onderscheidt van het overige verkeer. 

Door de korte afstand tot de Oude Rijssenseweg en de situering ten opzichte van de 
nieuwe in-/uitrit is de woning met rekenpunt 8 (Oude Rijssenseweg 25) maatgevend. 
Onder representatieve bedrijfsomstandigheden komen er 6 vrachtwagens (12 bewegin
gen) en 10 personenwagens (20 bewegingen) in de dagperiode bij het bedrijf. De helft 
van deze voertuigen passeert de woning Oude Rijssenseweg 25. In de avond- en nacht
periode zijn er geen voertuigbewegingen. 

De geluidsbelasting op de voorgevel van de woning is berekend met Standaard Reken
methode 1 uit het 'Meet- en rekenvoorschrift wegverkeerslawaai 2006'. Bij de beoorde
ling van de geluidsbelasting is geen rekening gehouden met een aftrek conform artikel 
103 Wetgeluidhinder. De Oude Rijssenseweg heeft een wegdek van klinkers en de inrich
ting is zodanig dat deze geen hogere snelheden dan gemiddeld 60 km/uur toestaat. 

In bijlage 9 zijn de invoergegevens en de berekeningsresultaten te zien. Hieruit kan ge
concludeerd worden dat de geluidsbelasting niet meer dan 41 dB(A) bedraagt. Er wordt 
dus ruimschoots aan de voorkeurswaarde van 50 dB(A) voldaan. 
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7 Conclusies 

Uit het onderzoek is het volgende geconcludeerd: 

o Het langtijdgemiddelde geluidsniveau (LAr,LT) bedraagt op de gevels van de van wo
ningen derden volgens de huidige, representatieve situatie respectievelijk ten hoog
ste 42, 41 en 40 dB(A). In alle drie de perioden worden de streefwaarden voor een 
landelijke omgeving op de gevels van de woningen van derden overschreden. Het 
aantal woningen met een overschrijding bedraagt 7. De hoogste overschrijding vindt 
plaats in de nachtperiode en bedraagt 10 dB(A). 

o Door de uitvoering van het oorspronkelijke plan, vergunde situatie, wordt bij alle 
woningen aan de streefwaarden voldaan. Het langtijdgemiddelde geluidsniveau 
(LAr,LT) bedraagt in de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk ten hoogste 40, 
33 en 30 dB(A). 
Ingevolge artikel 8.11, lid 3 van de Wet milieubeheer moeten de Best Beschikbare 
Technieken worden toegepast. Om aan de streefwaarden te kunnen voldoen is bij 
de vergunde situatie rekening gehouden met de volgende maatregelen: 
• een overdekte installatie met een beweegbare brug voor het laden en lossen 

van vee; 
• een ventilatiesysteem met geluidsarme laagtoerige ventilatoren in combinatie 

met een temperatuursafhankelijke toerentalregeling; 
• een aarden wal aan de zuidzijde van de inrichting met een minimale hoogte 3.5 

m. De vereiste lengte bedraagt minimaal 120 m. De wal is nodig om het geluid 
van de lossende bulkwagens aan de zuidzijde van de inrichting af te schermen. 

o In het nieuwe plan, voorkeursalternatief, worden ook de bovenstaande maatregelen 
conform de vergunde situatie getroffen. De toename van de emissie door het grote
re aantal ventilatoren wordt gecompenseerd door een type ventilator te kiezen dat 
bij het benodigde maximum toerental een lager bronvermogen heeft. 
Bij alle woningen van derden wardt voldaan aan de streefwaarden. Het langtijdge
middelde geluidsniveau (LAr,LT) is in de dag-, avond- en nachtperiode geprognosti
ceerd op respectievelijk ten hoogste 40, 31 en 28 dB(A). 
Incidenteel is het langtijdgemiddeld geluidsniveau (LAr,LT) op de gevels van de wo
ningen van derden in de dagperiode ten hoogste 2 dB(A) hoger dan de streefwaarde. 

o Onder representatieve bedrijfsomstandigheden bedragen in de dagperiode de 
maximale geluidsniveaus (geluidspieken, LAmax) op de gevels van de woningen van 
derden door de vrachtwagenbewegingen volgens alle drie de situaties ten hoogste 
58 dB(A). Dit is 8 dB(A) hoger dan de streefwaarde van 50 dB(A). De geluidspieken 
zijn inherent aan de voertuigbewegingen en kunnen redelijkerwijs niet worden ver
meden. Er wordt ruimschoots voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A). Deze ge
luidspieken kunnen daarom worden toegestaan. 

o Bij het laden van biggen komen volgens de huidige situatie op de gevels van de wo
ningen van derden maximale geluidsniveaus tot 58 dB(A) optreden. Door de bouw 
van de laadruimte nemen de geluidspieken op punt 1 en 5 bij zowel de vergunde si
tuatie als het nieuwe voorkeursalternatief af tot onder de voorkeurswaarde van 50 
dB(A). Op punt 8 is dit niet het geval omdat het volgens deze situatie voorkomt dat 
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er bij stalgebouw 1 ook in de toekomst biggen buiten worden geladen. Bij het nieu
we voorkeursalternatief vervalt het laden van biggen bij stalgebouw 1 en wordt ook 
bij op alle punten aan de voorkeurswaarde voldaan. 

o In de avond- en nachtperiode zijn er geen geluidsbronnen die relevante geluidspie
ken veroorzaken. De maximale geluidsniveaus (LAmax ) blijven dan onder de streef
waarde van respectievelijk 45 en 40 dB(A). 

o Het geluid van de ventilatoren, luchtwassers, het lossen van bulkvoer en laden van 
drijfmest is continu van karakter. Het geluid veroorzaakt door de voertuigen en het 
laden van de biggen is fluctuerend van karakter. Het geluid van het bedrijf heeft bij 
de dichtstbijzijnde woningen geen duidelijk tonaal of impulsachtig karakter. 

o De geluidsbelasting door de verkeersaantrekkende werking bedraagt volgens de toe
komstige situatie op gevels van de woningen van derden onder representatieve om
standigheden niet meer dan 41 dB(A). Er wordt dus ruimschoots aan de voorkeurs
waarde van 50 dB(A) voldaan. 
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Figuur 2: situatie bedrijf en directe omgeving (schaal 1 5000) 
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Figuur 3: plattegrond bedrijf volgens bestaande situatie 
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Figuur 4: plattegrond bedrijf volgens vergunde situatie 
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Figuur 5: geplande laadruimte voor biggen/slachtzeugen 
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Figuur 6: plattegrond bedrijf volgens nieuwe voorkeursalternatief 
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Voorkeursalternatief (LAr,L T), 

100 rn 
I 

schaal = 1 : 3500 

oorsprong = 800, 540 

ndustrielawaai -IL, L TO-NAl0902 - Molennaars Fokbedrijf, Markelo - Voorkeursalternatief (LAr,L T), RBS laden bigg [F:IMijn documentenlKHAlprojectdirlLIL TO-NA1200910902IGeonoise 5.431] , Geonois. 

Berkeningsresultaten voorkeursalternatief met laden biggen noordzijde 
langtijdgemiddelde geluidsniveaus dagperiode (beoordelingshoogte 1.5 m) 



loLenaars Fokbedrijf, MarkeLo LTO-NA/0902lR001 
Figuur 11d 
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Voorkeursaltematief (LAr, L T), 

100 m 
! 

schaal = 1 : 3500 

oorsprong = 800, 540 

ndustrielawaai - IL, LTO-NN0902 - Molennaars Fokbedrijf, Markelo - Voorkeursalternatief (LAr,LT), RBS laden bigg [F:IMijn documenlenlKHAlprojectdirlLILTO-NAl200910902lGeonoise 5.431] , Geonoisl 

Berekeningresultaten voorkeursalternatief met laden biggen zuidzijde bedrijf 
langtijdgemiddelde geluidsniveaus dagperiode (beoordelingshoogte 1.5 m) 



\olennaars Fokbedrijf, Markelo LTO-NA/0901lR001 
Figuur 12a 
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Avond Periode 

Huidige situatie (LAr,L T) 

100 m 
I 

schaal = 1 : 3500 

oorsprong = 800, 540 

ndustrielawaai - IL, L TO-NAl0902 - Molennaars Fokbedrijf. Markelo - Huidige situatie (LAr,L T) [F:IMijn documentenlKHAlprojectdirlLIL TO-NA12009109021Geonoise 5.431J . Geonoise V5.43 

Berekeningsresultaten huidige situatie 
langtijdgemiddelde geluidsniveaus, avondperiode (beoordelingshoogte 5.0 m) 



\olenaars Fokbedrijf, Markelo LTO-NA/0902lR001 
Figuur 12b 
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schaal = 1 : 3500 

oorsprong = 800, 540 

ndustrielawaai - IL, LTO-NN0902 - Molennaars Fokbedrijf, Markelo - Vergunde situatie (LAr,L T), representatief [F:IMUn documentenlKHAlprojectdirlLILTO-NAl200910902lGeonoise 5.431) , Geonoise V5 

Berekeningsresultaten vergunde situatie 
langtijdgemiddelde geluidsniveaus avondperiode (beoordelingshoogte 5.0 m) 



Aolenaars Fokbedrijf, Markelo LTO-NA/0902/R001 
Figuur 12c 
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> 55,0 dB(A) 

Avond Periode 

Voorkeursalternatief (LAr,L T), 

100 m 
I 

schaal = 1 : 3500 

oorsprong = 800, 540 

ndustrielawaai - IL, L TO-NAl0902 - Molennaars Fokbedrijf, Markelo - Voorkeursalternatief (LAr,LT), RBS laden bigg (F:IMijn documentenlKHAlprojectdirlLIL TO-NA12009109021Geonoise 5.431J , Geonoisl 

Berkeningsresultaten voorkeursalternatief 
langtijdgemiddelde geluidsniveaus avondperiode (beoordelingshoogte 5.0 m) 



Aolennaars Fokbedrijf, MarkeLo LTO-NA/0902/R001 
Figuur 13a 
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Om 
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I 

Industrielawaai - IL, L TO-NAl0902 - Molennaars Fokbedrijf, Markelo - Huidige situatie (LAr,LT) [F:IMijn documentenlKHAlprojectdirlLIL TO-NA12009109021Geonoise 5.431] , Geonoise V5.43 

Berekeningsresultaten huidige situatie 
langtijdgemiddelde geluidsniveaus, nachtperiode (beoordelingshoogte 5.0 m) 



Aolenaars Fokbedrijf, Markelo 
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LTO-NA/0902/R001 
Figuur 13b 

LEGENDA 

periode: 

Om 
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30,0 - 35,0 dB(A) 

35,0 - 40,0 dB(A) 

40,0 - 45,0 dB(A) 

45,0 - 50,0 dB(A) 

50,0 - 55,0 dB(A) 

> 55,0 dB(A) 

Nacht Peri ode 

Vergunde situatie (LAr,L T), 

100 m 
I 

schaal = 1 : 3500 

oorsprong = 800, 540 

Induslrielawaai - IL, LTO-NAl0902 - Molennaars Fokbedrijf, Markelo - Vergunde situatie (LAr,L T), representatief [F:lMijn documentenlKHAlprojectdirlLIL TO-NA12009109021Geonoise 5.4311 , Geonoise V5 

Berekeningsresultaten vergunde situatie 
langtijdgemiddelde geluidsniveaus nachtperiode (beoordelingshoogte 5.0 m) 



Aolenaars Fokbedrijf, MarkeLo LTO-NA/0902/R001 
Figuur 13c 
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oorsprong = 800, 540 

ndustrieiawaai - ILo L TO-NAl0902 - Molennaars Fokbedrijf, Markelo - Voorkeursalternatief (LAr,L T), RBS laden bigg [F:IMijn documentenlKHAlprojectdirlLIL TO-NAI200SIOS02IGeonoise 5.431J ' Geonoisr 

Berkeningsresultaten voorkeursaLternatief 
langtijdgemiddelde geluidsniveaus nachtperiode (beoordelingshoogte 5.0 m) 
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Bijlage 1: geluidsvoorschriften vigerende vergunning (d.d. 27 maart 2007) 

Know How Acoustics . 



2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

.2.4. 

2.5. 

2.6." 

2.7. 

GELUfD 

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr, L T), veroorzaakt. door .ds. in ?e 
infichtlng aanwe.zige toestellen en Installaties, alsmede door de In de IOnchtmg 
venichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende sctiviteiten, mag ter plaatse 
van de vergunningpunten 1. 5 en a, zoals vetmeld bljlage 6 van het bij dez~ 
beschikking behorende akoesUsch mae-trapport (nr. L TG-NAl0504/R001), nlet maar 
bed rag en dan: 

Vergunnlngpunt OandB(A} Avond datA) Haeht dS(A) 

01 $5 33 30 

05 30 26 25 

08 -ro 33 30 

Onverminderd het gesteIde in voorschrfft 2.1. mogen de maximale geluidsniveaus 
(LAmax). voor zever dezl!! aen gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige 
toestellen en instaUaties, alsmeda Van de in de Imichting vetrichte werkzaemheden 
en de daarin plaatsvindende-activitei'ten, gemeten in de meterstand "h;lst", ter 
plaatse van de in voorschrift 2.1. genoemde vergunning punten. niet grater zijn dan: 

Vergunningpunt Dag d8(A)., r:_ :, .... AYon:dpr'l{A)" .-
, r ~a~ht ~B(A} : • """"j •• 

01 50 45 40 

05 60 4$ 40 

08 50 -is 40 

De controle op, of berekening van de In de voorschriften 2.1. en 2.2 va{3tgelegde 
geluidsniveaus. moet geschiaden overeenkomstig de "Handleiding meten en 
rekenen industrielawaai", uftgave 1999. Oek de:beoordeling van de meetresultaten 
!"noet oVereenkomstig deze handleiding pJaatsvlnden. Seoordefing in de dagpetiode 
vlndt pleats op een hoogie Vfi!T.l 1.f.\ ~e!ar, .. b~pofd~l!ngJn de avond,. ~n n~chtperiode 
vindt plaats op een hoagte vail 5 meter . 
Gedurende het laden en lossen mogen de motoren Van de voertuigen waarin wordt 
galaden of waaruit wordt gelast ntet in werking zijn, tenzij dlt noodzakeluk is ten 
behoeve van de Jaad- en foSappamtU'ur. 

Voorschrift 2.2 is nlet van tqepa~iog op ,het l~d~n en lO$~~n van, gpecteren en het 
ten behoeve hiervan manoeuyrer.en ~n mQtorvoert4igen, yoor zuver dft plaatsvindt 
tUsSen 07.00 en 19.00 uur. ' 

In de inrichUng megen slechta motorvoertuigen ,en andere apparat~n. machines of 
installaties met een (verbrandings)motor in werkIng zijn, die ziJn voor.den van een 
doefmatige en in goede staat verkerende ge/uiddemper en uitlaatsysteem. 

Maximaaf 2 keer per jaar mag ais gevolg van het leegzufgen van de mestkelders an 
de daarblj bahorende varvoersbewe9ingan de de gafuidnormen :zoals vastgelegd in 
voorschrift 2.1 en 2.2 worden oversohreden veor zover deze in de dagperlode 
plaatsvinden. 
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Molenaars Fokbedrij f, Markelo LTO-NA/0902/R001 
Bijlage 2 

II2 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel Ventilatoren stallen 
Bronnaam EMI diameter 35 em, stal 
MeetDatum 27-10-2005 
Meetduur ---
Type ge1uid Continu 
Temperatuur rOC] 
Windsnelheid [m/sl 
Hoek windricht [°1 
RV [% I 
Alu conform Ht1RI-II.8 
Bronhoogte [m) 1,50 
Meetafstand [m) 3,00 
Meethoogte [ml 1,80 

Frequentie [H 2 I 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

Lp [dB (A) I 38,0 42,8 44, 1 47, 6 53,5 51, 6 47, 1 34,8 57,3 
Achtergr [dB (A) I 
DGeo [dBI 20/5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 
DAlu*R [dBI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ° 
DBodem [dB) 6,0 6, ° 2,0 2, ° 2,0 2,0 2, ° 2,0 2,0 

Lw [dB (A) I 52,5 61,3 62,6 66,1 72,0 70,1 65,6 53,3 75,8 

II2 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel Ventilatoren stallen 
Bronnaam Devrie diameter 40 em, stal 3 
MeetDatum 27-10-2005 
Meetduur - ~~-

Type ge1uid Continu 
Temperatuur [ °CI 
Windsnelheid [m/s) 
Hoek windricht [ ° I 
RV [% I 
Alu conform HMRI-II.8 
Bronhoogte [m) 1,20 
Meetafstand [m) 2,20 
Meethoogte [m] 1,50 

Frequentie [HzJ 31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

Lp [dB (A) ) 39, 1 51,1 58,8 62,7 58,2 54,0 46,1 35,3 65,7 
Achtergr [dB (A) I 
DGeo [dB) 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 
DAlu*R [dBJ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ° 0,0 0,0 0,0 
DBodem [dBJ 0,0 0,0 0,0 0, a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lw [dB (A) J 56,9 68,9 76,6 80,5 76,0 71, 8 63,9 53,1 83,5 

II2 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel Ventilatoren stallen 
Bronnaam Devrie diameter 35 em, sta1 4 
MeetDatum 27-10-2005 
Meetduur ---
Type ge1uid Continu 
Temperatuur [OCI 
Windsnelheid [m/s) 
Hoek windricht [oJ 
RV [%J 
Alu conform HMRI-II.8 
Bronhoogte [mJ 4,50 
Meetafstand [mJ 4,00 
Meethoogte [m) 4,90 

Frequentie [HzI 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

Lp [dB(A) ) 38,3 42,6 48,9 46,9 47,2 43,0 34,7 26,2 53,6 
Achtergr [dB(A) I 
DGeo [dB] 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 
DAlu*R [dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
DBodem [dB] 0,0 0,0 0,0 0, ° 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ° 
Lw [dB(A) J 61,3 65,6 71,9 69,9 70,2 66,0 57,7 49,2 76,6 

Source Explorer V2.12 22-7-2009 22:10:33 



Molenaars Fokbedrij f, Markelo LTO-NA/0902/ROOl 
Bijlage 2 

II2 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel Ventilatoren stallen 
Bronnaam rancom diameter 30 em, stal 4 
HeetDatum 27-10-2005 
Heetduur 

---
Type geluid Continu 
Temperatuur [ 'CI 
Windsnelheid [m/sl 
Hoek windrieht ['I 
RV [% I 
Alu conform HHRI-II.8 
Bronhoogte [ml 3,20 
Heetafstand [ml 1,50 
Heethoogt.e [ml 3,50 

Frequentie [H z I 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB (A) 

Lp [dB (A) I 36,4 49,5 52,3 56,8 52,5 48,4 39,7 31,5 60,0 
Aehtergr [dB (A) I 
DGeo [dBI 1.4,5 14,5 14,5 14,5 14 I 5 14, 5 14,5 14,5 14,5 
DAlu*R [dBI 0,0 0,0 0, ° 0,0 0, ° 0,0 0, a 0,0 0,0 
DBodem [dBI 0,0 0,0 0,0 0, ° 0,0 0,0 0, a 0, a 0,0 

Lw [dB (A) I 50,9 64, a 66,8 71, 3 67,0 62,9 54,2 46, a 74,5 

II2 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdee1 Ventilatoren stall en 
Bronnaam Fancom diameter 35 em, stal 4 
HeetDatum 27-10-2005 
Heetduur 

----
Type geluid Continu 
Temperatuur [ 'CI 
Windsne1hei.d [m/sl 
Hoek windrieht ['I 
RV [% I 
Alu conform HHRI - I I. 8 
Bronhoogte [ml 3,50 
Heetafstand [ml 2,00 
Heethoogte [ml 3,70 

Freguentie [ HzI 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

Lp [dB(A) I 34,4 51,9 55,9 58,0 55,1 52,3 44,3 33,5 62,3 
Aehtergr [dB (A) I 
DGeo [dBI 17, a 17,0 17,0 17, ° l7, a 17,0 17,0 17, ° 17, a 
DAlu*R [dBI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
DBodem [dBI 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ° 0,0 0,0 0,0 0, ° 
Lw [dB(A) I 51, 4 68,9 72,9 75,0 72,1 69,3 61,3 50,5 79,3 

II2 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdee1 Venti1atoren stallen 
Bronnaam Fancom diameter 50 em, sta1 4 
HeetDatum 27-10-2005 
iv1eeLduUL 
Type ge1uid Continu 
Temperatuur ['CI 
Windsnelheid [m/sl 
Hoek windrieht ['I 
RV [% I 
Alu conform HMRI-II.8 
Bronhoogte [ml 4,50 
Meetafstand [ml 4,25 
Meethoogte [ml 4,80 

Freguentie [Hz I 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

Lp [dB(A) I 38,3 48,3 54,4 52,8 53,2 49, 8 41,5 30,3 59,3 
Aehtergr [dB(A) I 
DGeo [dBI 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6 
DAlu*R [dBI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
DBodem [dBI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lw [dB(A) I 61,9 71,9 78, a 76,4 76,8 73,4 65,1 53,9 82,9 
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Molenaars Fokbedrijf, Markelo LTO-NA/0902/ROOl 
Bijlage 2 

II2 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel Ventilatoren stallen 
Bronnaam Fancom diameter 35 em, stal 1, 2 en S 
MeetDatum 27-10-2005 
Meetduur ---
Type geluid Continu 
Temperatuur [ 'CI 
Windsnelheid [m/s] 
Hoek windricht ['I 
RV [% I 
Alu conform HMRI -I 1. 8 
Bronhoogte [m] 5,20 
Meetafstand [ml 2,20 
Meethoogte [m] 5,50 

Frequentie [H z I 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB IA) 

Lp [dB (AI] 36,6 51,3 53,5 56,2 54,9 50,5 45,5 37,4 60,9 
Achtergr [dB (AI I 
DGeo [dBI 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 
DAlu'R [dB] 0,0 0,0 0,0 0, ° 0,0 0, ° 0, ° 0,0 0,0 
DBodem [dB] 0,0 0, a 0,0 0, ° 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lw [dB (AI I 54 I 4 69, 1 71,3 74,0 72,7 68,3 63,3 55,2 78,8 

II2 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel Trekker I Renault 651 
Bronnaam mixen (ca. 1000 rpm stationair) 
MeetDatum 27-10-2005 
Meetduur ---
Type geluid Continu 
Temperatuur [ 'C] 
Windsnelheid [m/sl 
Hoek windricht ['I 
RV [% ] 
Alu conform HMRI-II.8 
Bronhoogte [ml 1,50 
Meetafstand [ml 5,00 
Meethoogte [m] 2,50 

Frequentie [Hz] 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(AI 

Lp [dB (AI] 57,7 63,2 64, 1 66,8 70,8 71. I 67, I 59,8 76, 1 
Achtergr [dB (AI] 
DGeo [dB] 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 
DAlu*R [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ° 0,0 0, ° 0,0 
DBodem [dB] 6, ° 6,0 2, ° 2,0 2, ° 2,0 2, ° 2,0 2, ° 
Lw [dB(A) ] 76,7 86,2 87,1 89,8 93,8 94, 1 90,1 82,8 99, 1 

II2 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel Trekker, Renault 651 
Bronnaam pompen (ca. 700 rpm stationair) 
MeetDatum 27-10-2005 
Meetduur ---
Type geluid Continu 
Temperatuur [ 'C] 
Windsnelheid [m/s] 
Hoek windricht [' ] 
RV [% ] 
Alu conform HMRI-II.8 
Bronhoogte [m] 1,50 
Meetafstand [m] 5,00 
Meethoogte [m] 2,50 

Frequentie [Hz] 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB IA) 

Lp [dB (A) ] 46,4 53,9 58,5 60,5 66,8 65,3 62,4 53,5 70,9 
Achtergr [dBIA) ] 
DGeo [dB] 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 
DAlu*R [dB] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
DBodem [dB] 6,0 6,0 2,0 2,0 2, ° 2,0 2, ° 2, ° 2,0 

Lw [dB (A) ] 65,4 76,9 81,5 83,5 89,8 88,3 85,4 76,5 93,8 
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Molenaars Fokbedrij f, Markelo LTO-NA/0902/ROOI 
Bijlage 2 

II2 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel Biggen laden (piekbronvermogen) 
Bronnaam Laden biggen 
MeetDatum 27-10-2005 
Meetduur ----
Type geluid Continu 
Temperatuur I 'C) 
Windsnelheid Im/s) 
Hoek windricht I') 
RV 1%) 
Alu conform HMRI-JI .S 
Bronhoogte 1m) 1,50 
Meetafstand 1m) 20,00 
Meethoogte 1m) 5,00 

Frequentie I Hz) 3l. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 SOOO dB(A) 

Lp IdB(A) ) 43,6 55,0 62,4 72,9 75,2 69,7 66, 4 62,7 7S,5 
Achtergr [dB (A) ) 
DGeo [dB) 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 
DAlu*R [dB) 0,0 0,0 0,0 0, ° 0,0 0,1 0,1 0,4 1,3 
DBodem IdB) 6, ° 6,0 2,0 2,0 2,0 2, ° 2, ° 2,0 2,0 

Lw IdB(A) ) 74, 6 90,0 97, 4 107, 9 llO,3 104,S 101,S 99, 1 ll3,6 

II2 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel Biggen laden (piekbronvermogen) 
Bronnaam Geparkeerde wagen met biggen 
MeetDatum 27-10-2005 
Meetduur ---
Type geluid Continu 
Temperatuur [ 'C) 
Windsnelheid Im/s) 
Hoek windricht I' ) 
RV 1%) 
Alu conform HMRI-II. 8 
Bronhoogte 1m) 2,00 
Meetafstand [m) 16,00 
Meethoogte [m) 5,00 

Frequentie [Hz) 31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 SOOO dB(A) 

Lp IdB(A) ) 30,2 47, 9 64,2 69,3 63,3 54,3 50,2 39,0 71,4 
Achtergr IdB(A) ) 
DGeo IdB) 35 1 1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 
DAlu*R IdB) 0,0 0,0 0, ° 0,0 0, ° 0,0 0,0 0,0 0,0 
DBodem [dB) 6, ° 6,0 2, ° 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Lw [dB (A) ) 59,3 Sl,O 97,3 102,4 96,4 87,4 83,3 72, 1 104,4 

II2 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel Biggen laden (equivalent bronvermogen) 
Bronnaam Laden biggen 
MeetDatum 27-10-2005 
t·1eetduur ---
Type geluid Continu 
Temperatuur I 'C) 
Windsnelheid [m/s) 
Hoek windricht (

0
) 

RV [%) 
Alu conform HMRI-II.8 
Bronhoogte 1m) 1,50 
Meetafstand 1m) 20,00 
Meethoogte [m) 5,00 

Frequentie [Hz) 31. 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A) 

Lp [dB (A) ) 19,3 35,9 46,4 48,8 45,0 43,0 39,7 35,2 52,7 
Achtergr [dB (A) ) 
DGeo IdB) 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 
DAlu*R [dB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0, 4 1,3 
DBodem [dB) 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2, ° 2,0 

Lw [dB (A) ) 50,3 70,9 81,4 83,8 80,1 78,1 75,1 71,6 87,S 
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112 GECONCENTREERDE BRON 

Onderdeel 
Bronnaam 
~jeetDatum 

Meetduur 
Type geluid 
Temperatuur ['CI 
Windsnelheid [m/sl 
Hoek windricht ['I 
RV [% I 
Aiu conform 
Bronhoogte [ml 
Meetafstand [ml 
Meethoogte [ml 

Frequentie [Hz I 

Lp [dB (A) I 
Achtergr [dB(A) I 
DGeo [dBI 
DAlu*R [dBI 
DBodem [dBI 

Lw [dB(A) I 

Biggen laden (equivalent bronvermogen) 
Geparkeerde wagen met biggen 
27-10-2005 

Continu 

HMRI-II.8 
2,00 
16,00 
5,00 

31.S 63 125 250 500 

31,0 40,9 49,5 51,9 

35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
6,0 6, ° 2,0 2,0 2,0 

60,1 74,0 82,6 85,0 

Source Explorer V2.12 

1000 2000 4000 

52,8 52,2 50,2 

35,1 35,1 35,1 
0,0 0,0 0, ° 
2,0 2, ° 2, ° 

85,9 85,3 83,3 

8000 

40,7 

35,1 
0,0 
2,0 

73,8 

LTO-NA/0902/R001 
Bij1age 2 

dB(A) 

58,6 

91,7 
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.101enaars Fokbedrijf, Markelo 
nvoergegevens geluidsbronnen, huidige situatie 

odel:Huidige situatie (LAr,LT) 
roep:hoofdgroep 
ijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

j Omsehrijving Maaiveld Hoogte Gevel Brontype 

L TO-NAJ0902/ROO 1 
Bijlage 3 

Rieht. Hoek Cb(D) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 
3 

5 

6 
7 

8 
9 

° 

4 
5 

vent. Devrie diameter 3S ern, stal 
vent. Devrie diameter 3S em, stal 
vent. fancorn diameter 30 em, stal 
vent. fancorn diameter 30 em, stal 
vent. Fancorn diameter 35 em, stal 

vent. Fancom diameter 35 em, stal 
vent. FanCOffi diameter 50 em, stal 
vent. FanCOffi diameter 50 em, stal 
vent. Fancom diameter 50 em, stal 
vent. FanCOffi diameter SO em, stal 

(3 st) 
(3 st) 
(5 st.) 
(5 st.) 
(3 st.) 

(3 st.) 
(1 stl 
(lst) 
(lst) 
(1st) 

vent. EMI diameter 35 em, stal 3 (3 st.) 
vent. EMI diameter 35 em, stal 3 (3 st.) 
vent. EMI diameter 35 em, sta1 3 (3 st.) 
vent. EMI diameter 35 em, sta1 3 (3 st.) 
vent. Devrie diameter 40 emf stal 3 (4 st.) 

vent. Devrie diameter 40 em, stal 
vent. Devrie diameter 40 em, stal 
vent. Devrie diameter 40 em, stal 
vent. faneom diameter 35 em, stal 
vent. Faneom diameter 35 em, stal 

(4 st.) 
(4 st.) 
(4 st.) 
(5 st.) 
(4 st. ) 

vent. Faneom diameter 35 em, 
vent. Faneorn diameter 35 em, 
vent. Faneom diameter 35 em, 
vent. Faneom diameter 35 em, 
vent. Faneom diameter 35 em, 

stal (4st.) 
stal 2 (4st.) 
stal 2 
sta1 
sta1 (4 st.) 

vent. Faneom diameter 35 em, stall (4 st.) 
vent. Faneom diameter 35 em, stall (4 st.) 
vent. Faneom diameter 35 em, sta1 5 (4 st.) 
laden drijfmest (tankwagen) 
laden drijfmest (tankwagen) 

laden drijfmest (tankwagen) 
lossen bulkwagen 
lossen bu1kwagen 
lossen bu1kwagen 
lossen bulkwagen 

lossen bu1kwagen 
lossen bulkwagen 
Laden biggen 
Laden biggen 
Geparkeerde wagen met biggen 

reonoise V 5.43 

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

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

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

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

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

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

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

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

4,50 06 
4,50 06 
3,20 06 
3,20 06 
3,50 06 

3,50 06 
4,50 06 
4,50 06 
4,50 06 
4,50 06 

1,50 03 
1,50 03 
1,50 03 
1,50 03 
6,70 

6,70 
6,70 
6,70 
5,20 02 
5,20 02 

5,20 02 
5,20 02 
5,20 02 
5,20 02 
5,20 08 

5,20 08 
5,20 08 
2,30 08 
1,00 
1,00 

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

1,00 
1,00 
1,50 
1,50 
2,00 

Normaa1 
Normaa1 
Normaa1 
Normaal 
Normaal 

Normaal 
Normaal 
Normaal 
Normaa1 
Normaa1 

Normaal 
Normaal 
Normaal 
Normaa1 
Normaal 

Normaal 
Normaal 
Normaal 
Normaa1 
Normaal 

Normaal 
Normaal 
Normaal 
Normaa1 
Normaal 

Normaal 
Normaal 
Normaa1 
Normaal 
Normaal 

Normaal 
Normaal 
Normaa1 
Normaal 
Normaa1 

Normaa1 
Normaa1 
Normaal 
Normaal 
Normaa1 

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

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

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

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

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

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

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

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

0,97 
0,97 
0,97 
0,97 
0,97 

0,97 
0,97 
0,97 
0,97 
0,97 

0,97 
0,97 
0,97 
0,97 
0,97 

0,97 
0,97 
0,97 
0,97 
0,97 

0,97 
0,97 
0,97 
0,97 
0,97 

0,97 
0,97 
0,97 

15,57 
15,57 

15,57 
13,80 
13,80 
13,80 
13,80 

13,80 
13,80 
10,79 
10,79 
10,79 
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violenaars Fokbedrijf, Markelo LTO-NAl0902/ROO 1 

nvoergegevens geluidsbronnen, huidige situatie Bijlage 3 

odel:Huidige situatie (LAr,LT) 
roep:hoofdgroep 
ijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

d Cb(A) Cb(N) Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr lk L\-Jr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2,22 3,98 66, 13 70,43 76,73 74,73 75,03 70,83 62,53 54,03 81, 40 

2,22 3,98 66,13 70,43 76,73 74,73 75,03 70,83 62,53 S4 I 03 81, 40 

2,22 3,98 57, 91 71,01 73,81 78, 31 74,01 69,91 61,21 53,01 81,51 

2,22 3,98 57,91 71,01 73,81 78, 31 74, 01 69, 91 61, 21 53,01 81,51 

S 2,22 3,98 56,21 73,71 77,71 79,81 76, 91 74, 11 66, 11 55,31 84, 12 

2,22 3,98 56,21 73,71 77,71 79,81 76,91 74,11 66,11 55,31 84, 12 

7 2,22 3,98 61, 86 71,86 77,96 76,36 76,76 73,36 65,06 53,86 82,90 

8 2,22 3,98 61, 86 71,86 77,96 76,36 76,76 73,36 65,06 S3,86 82,90 

9 2,22 3,98 61, 86 71,86 77, 96 76,36 76,76 73,36 65,06 53,86 82,90 

° 2,22 3,98 61, 86 71, 86 77,96 76,36 76,76 73,36 65,06 53,86 82,90 

2,22 3,98 57,33 66,13 67,43 70,93 76,83 74,93 70,43 58,13 80,55 

2,22 3,98 57,33 66,13 67,43 70,93 76,83 74,93 70,43 58,13 80,55 

2,22 3,98 57,33 66,13 67,43 70,93 76,83 74,93 70,43 58,13 80,55 

2,22 3,98 57,33 66,13 67, 43 70,93 76,83 74,93 70,43 58,13 80,55 

5 2,22 3,98 62,94 74,94 82,64 86,54 82,04 77,84 69,94 59,14 89,54 

2,22 3,98 62,94 74, 94 82,64 86,54 82,04 77,84 69, 94 59,14 89,54 

7 2,22 3,98 62, 94 74, 94 82, 64 86,54 82,04 77,84 69,94 59, 14 89,54 

8 2,22 3,98 62, 94 74, 94 82, 64 86,54 82,04 77,84 69,94 59,14 89,54 

9 2,22 3,98 61, 44 76,14 78,34 81,04 79,74 75,34 70,34 62,24 85,78 

° 2,22 3,98 60, 44 74, 14 77,34 80,04 78,74 74, 34 69,34 61, 24 84,68 

1 2,22 3,98 60, 44 74, 14 77,34 80,04 78,74 74,34 69,34 61,24 84,68 

2 2,22 3,98 60,44 74, 14 77,34 80,04 78,74 74,34 69,34 61, 24 84,68 

3 2,22 3,98 54, 44 69,14 71,31 74,04 72,74 68,34 63,31 55,24 78,78 

2,22 3,98 54, 44 69,14 71,34 74,04 72,74 68,34 63,34 55,24 78,78 

2,22 3,98 60, 44 74,14 77,34 80,04 78,74 74,34 69,31 61,24 84,68 

6 2,22 3,98 60,44 74,14 77,34 80,04 78,74 74,34 69,34 61,24 84,68 

7 2,22 3,98 60, 44 74, 14 77,34 80,04 78,74 74,34 69,34 61,24 84,68 

8 2,22 3,98 60,44 74,14 77,34 80,04 78,74 74,34 69,34 61,24 84,68 

1 65,50 75,80 82,90 91,90 95,60 93,60 88,50 78,10 99,28 

2 65,50 75 1 80 82,90 91,90 95,60 93,60 88,50 78,10 99,28 

65,50 75,80 82,90 91,90 95,60 93,60 88,50 78,10 99,28 

4 68,10 91, 1O 91,50 98,70 103,00 99,00 91,60 80,10 105,97 

5 68,10 91, 10 91,50 98,70 103,00 99,00 91,60 80,10 105,97 

6 68,10 91, 1O 91, 50 98,70 103,00 99,00 91,60 80,10 105,97 

68,10 91, 1O 91, 50 98,70 103,00 99,00 91,60 80,10 105,97 

3 68,10 91,10 91, 50 98,70 103,00 99,00 91,60 80,10 105,97 

9 68,10 91,10 91,50 98,70 103,00 99,00 91,60 80,10 105,97 

J 50,31 70,92 81,43 83,85 80,07 78, 14 75,09 71,56 87,84 

1 50,31 70,92 81,43 83,85 80,07 78,14 75,09 71,56 87,84 
60,07 73,97 82,57 84, 97 85,87 85,27 83,27 73,77 91, 70 

:reonoise V5.43 22-7-200921:10:44 



Aolenaars Fokbedrijf, Markelo 
nvoergegevens geluidsbronnen, huidige situatie 

odel:Huidige situatie (LAr,LT) 
roep:hoofdgroep 
ijst van Mobiele bron, v~~r rekenmethode Industrielawaai - IL 

d 

1me 
3me 
4me 
5me 
6me 

7me 
2me 
1bu 
2bu 
3bu 

5bu 
6bu 
7bu 
1bi 
4bi 

5bi 
6bi 
8pe 

,.) 

Omschrijving 

vrachtwagens (mest) 
vrachtwagens (mest) 
vrachtwagens (mest) 
vrachtwagens (mest) 
vrachtwagens (mest) 

vrachtwagens (mest) 
vrachtwagens (mest) 
vrachtwagens (bulkvoer) 
vrachtwagens (bulkvoer) 
vrachtwagens (bulkvoer) 

vrachtwagens (bulkvoer) 
vrachtwagens (bulkvoer) 
vrachtwagens (bulkvoer) 
vrachtwagens (biggen) 
vrachtwagens (biggen) 

vrachtwagens (biggen) 
vrachtwagens (biggen) 
personenwagens 

, ' 

!' .1. 

, ; . ~ I 
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18 ,85 
149,81 

24, 31 
25/ 11 
30,10 

109,43 
133,70 

18,85 
133,70 
149,81 

25,11 
30,10 
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18,85 
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25,11 
30,10 
29,18 

I; 
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10 
10 

10 
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10 
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10 
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!lolenaars Fokbedrijf, Markelo 
nvoergegevens geluidsbronnen, vergunde situatie 

Jdel:Vergunde situatie (LAr,LT) I representatief 
roep:hoofdgroep 
ijst van Puntbronnen, voor reKenmethode Industrielawaai ~ IL 

':.J :. 

bu 

b:...:, 

b~. 
1>·) 

DU 

Omschrijving 

laden drijfmest Itankwagen) 
lossen bulkwagen 
lassen bulkwagen 
lossen bulkwagen 
lassen bulkwagen 

Laden biggen 
Geparkeerde wagen met biggen 
luchtwasser stal 1 
luchtwasser stal 2 
luchtwasser stal 3 

luchtwasser stal 
luchtwasser stal 

'. f' 

",:::, 

;:FJ c~ rl;~J : ht; 

;"f 

d~'ht ld.a'JC>llf·; "t,u.: i,V<)(':C; 

vrachLh'<:1q-?nS {L'u-:..~~v',:"e;:.~,' 
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reonoise V5.43 
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f), 

{Jet tiC 
~)L t 6(, 
~jC f i>;~i 

'.)G, CC 
, bC 

, -:, 

'.14, 

Maaiveld 

" 

:;, 

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

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

0,00 
0,00 

,,'{ \ 

Sl ~j J :):~, 

~~'5, ~~C 

'~ .. ' I ," 

Hoogte Gevel 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
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Normaal 
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Richt. Hoek CbIO) 

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

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

0,00 360,00 
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violenaars Fokbedrijf, Markelo 
nvoergegevens geluidsbronnen, voorkeursaltematief laden biggen noord 

odel:Voorkeursalternatief (LAr,LT), RBS laden biggen Noord 
roep:hoofdgroep 
ijst van Puntbronnen r voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

d Omschrijving Maaiveld 

6 
7 
8 
9 

ON 
IN 
1 
2 
3 

4a 
4b 

'Dc.; 

D,.; 

laden drijfmest (tankwagen) 
lossen bulkwagen 
lossen bulkwagen 
lossen bulkwagen 
lossen bulkwagen 

Laden biggen 
Geparkeerde wagen met biggen 
luchtwasser stal 1 
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lVoergegevens rekenmodellen 
igging geluidsbronnen voorkeursalternatief, laden biggen zuidzijde 



Aolenaars Fokbedrijf, Markelo 
nvoergegevens geluidsbronnen, voorkeursaltematief laden biggen zuid 

odel:Voorkeursalternatief (LAr,LT), RBS laden biggen Zuid 
roep:hoofdgroep 
ijst van Puntbronnen , voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

j 

5 
6 
7 
8 
9 

OZ 
1Z 
1 
2 
3 

4a 
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Omschrijving 

laden drijfmest (tankwagen) 
lossen bulkwagen 
lossen bulkwagen 
lossen bulkwagen 
lossen bulkwagen 

Laden biggen 
Geparkeerde wagen met biggen 
luehtwasser stal 1 
luehtwasser stal 2 
luehtwasser stal 3 
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lVoergegevens rekenmodellen 
igging geluidsbronnen m. b. t. LAmax , huidige situatie 



-101enaars Fokbedrijf, Markelo 
t1Voergegevens geluidsbronnen, huidige situatie (LAmax) 

~del:Huidige situatie (LAmax) 
roep:hoofdgroep 
ijst van Puntbronnen, VQor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Omsehrijving 

lassen bulkwagen 
lassen bulkwagen 
lassen bulkwagen 
lassen bulkwagen 
lassen bulkwagen 

lassen bulkwagen 
laden drijfmest (tankwagen) 
laden drijfmest (tankwagen) 
laden drijfmest (tankwagen) 
Laden biggen 

Laden biggen 
Geparkeerde wagen met biggen 
Laden biggen 
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Ivoergegevens rekenmodellen 
,gging geluidsbronnen m. b. t. LAmax, vergunde situatie 



l101enaars Fokbedrijf, Markelo 
nvoergegevens geluidsbronnen, vergunde situatie (LAmax) 

Jdel:Vergunde situatie, maximale geluidsniveaus (hAmax) 
roep:hoofdgroep 
ijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

j 
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Omsehrijving 

lassen bulkwagen 
laden drijfmest (tankwagen) 
Laden biggen 
Geparkeerde wagen met biggen 
lassen bulkwagen 

lossen bulkwagen 
lossen bulkwagen 
Laden biggen 
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lvoergegevens rekenmodellen 
igging geluidsbronnen m. b. t. LAmax, voorkeursalternatief 



Ilolenaars Fokbedrijf, Markelo 
nvoergegevens geluidsbronnen, voorkeursalternatief (LAmax) 

odel:Voorkeursalternatief, maximale geluidsniveaus (LNnax) 
raep:haafdgraep 
ijst van Puntbronnen, vaor rekenmethode Industrielawaai - IL 
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I nvoergegevens rekenmodellen 
Ligging gebouwen (objecten) huidige situatie 
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:1.olenaars Fokbedrijf, Markelo 
l1voergegevens gebouwen (objecten), huidige situatie 

Jdel:Huidige situatie (LAr,LTI 
roep:hoofdgroep 
ijst van Gebouwen, voar rekenmethode Industrielawaai - IL 

Omschrijving 

MrB, gebouw 2 
MrB, gebouw 2 (dl 
MFB, gebouw 3 
MFB, gebouw 3 (dl 
MFB, gebouw 

MrB, gebouw 4 (dl 
MrB, gebouw 1 
MfB, gebouw 1 (dl 
MfB, gebouw 6 
MFB, gebouw 6 (dl 

MFB, gebouw (dl 
MfB, bedrijfswoning 
MrB, bedrijfswoning (dl 
MFB, bedrijfswoning 
MFB, bedrijfswoning (dl 

MfB, gebouw 5 
woning Dude Rijssenseweg 23 
woning Dude Rijssenseweg 25 
woning Oude Rijssenseweg 27 
woning Dude Rijssenseweg 29 

woning Dude Rijssenseweg ? 
woning Dude Rijssenseweg ? 
woning Groningerveldweg ? 
bedrijfsgebouw buren 
bedrijfsgebouw buren (dl 

bedrijfsgebouw buren 
bedrijfsgebouw buren (dl 
bedrijfsgebouw buren 
bedrijfsgebouw buren (dl 
bedrijfswoning buren (dl 

:.:, 

C; r .5C 
() I ~;U 

() I > "~ 
o I i~::' 
'J, :::<! 

" 

0,80 

o(so 
(; t f~~! 
0,. ~:(j 

'.;, 

~'! ( 

,,;( 

reonoise V5.43 

C: I ·.~n 
I >?(1 

, :50 
,30 
·~O 

thO 
~'! {~50 

I t~O 
I), ('0 
0,00 

0, f~O 
o I ~$(l 
n/bO 
() I' ;~o 

0, "30 

-' ( ~~ ij 

U r t~ i_' 
.' ""f 

<:if (:-0 

", 
"I 

Or ~HJ 
(), ~~ () 

Cl/He 
0 1 

:~it ,:1(' 

n ( ~:() 
~) I ~~~; 

i), H) 

o I ~30 
() I f~() 
o f ~~O 
(J, +::1 

, JU 

0, f~(} 
,,],'.1(': 

~1 ( ~:,) 
(;, . ~ ," 

I ""~ .: 

Vorm 

Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 

Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Polygoon 
Rechthoek 

Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Po1ygoon 
Rechthoek 

Rechthoek 
Rechthoek 
Po1ygoon 
Rechthoek 
Polygoon 

Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 

Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 

0, 
0 , 
1) f }~U 

Of )(1 

0, ?~o 
0, :,)0 
0, a(l 

0, 

::! I ~~G 

(1, '30 
0, :)U 

i) I f"~iJ 

n I ~}() 

0, gO 
O,flO 
iJ, dO 

o ( ~jO 
() f r~o 
Of I:h) 
i) I PO 
0,30 

Or 

0, Y; 
0, 

".;, 

:,,', 
~; ( 

~') { ~~c 

U, " .. :' 
C, ~<C 
~'":( <: 

() ( ~.~(i 

Ci,SU 

(),Wl 

(( '"~c 
C,;:<i 

r), "~~C 

'. «: 
:..~ I "~~' 

(~ ( ~~ ( 

Nodes 

4 
4 
8 

4 
4 

10 

Cl,'{P 
0, :'5U 
0, 
0, 
0, f-;O 

0, ~.~i.1 
(l,r·:(l 

0, 
o I ~HJ 
0, :HJ 

(1 I '~i) 

0, >'.:\.) 

0 1 

0, 
U, .'H) 

0, ,iO 
0, f<O 
0, L:(l 
0, BO 
0, ~30 

0, ~::O 
(l j f~() 

() f ~~O 

0, >\0 
o / ~-;iJ 

0, 
U, y) 

U I ~~O 
P, \0 
I), 

X-1 

1055,24 
1060,79 
1113,06 
1081,90 
1136,25 

1101,63 
1032,75 
1053,95 
1069,96 
1071,17 

1079,52 
1058,96 
1057,56 
1012,02 
1006,43 

1046,08 
917,32 
936,12 

1017,02 
1034,43 

1062,69 
1163,61 
1289,48 
1365,37 
1364,35 

1392,65 
1395,08 
1403,18 
1403,67 
1425,22 

"'"r 

"', 

,'r 
"1 )f) 

'"',:·k 

!) ( ~~() 
;),[/; 

'.J ( ~'<!.~ 

LTO-NAl0902/ROO 1 
Bijlage 3 

Y-1 Maaiveld 

885,87 
884,52 
973,13 
867,90 
964,82 

853,37 
887,98 
933,19 
986,46 
986,21 

991,34 
993,36 
981,97 
872,20 
874,73 

877,03 
752,22 
786,46 

1019,99 
1064,69 

1143,68 
1183,77 

976,46 
845, 62 
841,32 

855,27 
853,81 
835,66 
833,07 
826,92 

,:,"","' 

',' , ~:j:; 

(;,h) 

Of »U 
0, t1G 
,') I 8C: 

(), f5G 
0, ~n 
n,h) 

C,30 

,:::, 

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

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

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

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

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

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

Hoogte Cp 

2,00 ° dB 
dB 
dB 
dB 

5,50 
2,00 ° 
5,50 2 
2,00 ° dB 

5, :)0 2 dB 
2,00 ° dB 
5,50 2 dB 
2,20 ° dB 
4,20 2 dB 

4,20 2 dB 
2,70 ° dB 
7,00 2 dB 
2,30 ° dB 
7,00 2 dB 

2,00 ° dB 
7,00 ° dB 
7,00 ° dB 
7,00 ° dB 
7,00 ° dB 

7,00 ° dB 
7,00 ° dB 
7,00 ° dB 
2,00 ° dB 
5,00 2 dB 

2,00 ° dB 
6,00 2 dB 
2,00 ° dB 
5,00 2 dB 
7,00 ° dB 

22-7-200921:24:06 
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I nvoergegevens rekenmodellen 
Ligging gebouwen (objecten), vergunde situatie en voorkeursalternatief 
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.101enaars Fokbedrijf, Markelo 
nvoergegevens gebouwen (objecten), vergunde situatie en voorkeursalternatief 

odel :Voorkeursalternatief (LAr, LT), RBS laden biggen Noord 
roep:hoofdgroep 
ijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai ~ IL 

d 

5 

6 
7 
8 
9 
o 

Omschrijving 

MFB, gebouw 2 
MFB, gebouw 2 (d) 
MFB, gebouw 3 
MFB, gebouw 3 (d) 
Mt'B, gebouw 

MFB, gebouw 4 (d) 
MFB, gebouw 1 
MFB, gebouw 1 (d) 
MFS, gebouw 6 
MFB, gebouw 6 (d) 

MFB, gebouw (d) 
MFB, bedrijfswoning 
MFB, bedrijfswoning (d) 
MFB, bedrijfswoning 
MFB, bedrijfswoning (d) 

woning Dude Rijssenseweg 23 
woning Oude Rijssenseweg 25 
woning Dude Rijssenseweg 27 
woning Oude Rijssenseweg 29 
woning Dude Rijssenseweg ? 

woning Oude Rijssenseweg ? 
woning Groningerveldweg ? 
bedrijfsgebouw buren 
bedrijfsgebouw buren (d) 
bedrijfsgebouw buren 

bedrijfsgebouw buren (d) 
bedrijfsgebouw buren 
bedrijfsgebouw buren (d) 
bedrijfswoning buren (d) 
overdekt laadperron biggen 

MFB, gebouw 5 
MFB, gebouw 5 (d) 
geluidswal 

'.; I :.~~; 

,t::() 

:_, I 8 ~~j 
0, 

J:i 

'.,:, 

:'1 

',: I 8(, 
Ci f 8(..1 
~j( 'V) 

f) , f~ () 

~') ( ',:;U 
OJ I ~~ G 

'.':, 

,:, 

1.1, 
(! ~ ~5 (1 

0, 
D/Be 
0/30 

Of 
Ott:{(J 

0, ~5U 
::1, ~~ (.l 

0 1 :<:: 

,.'{ 

I >5U 
Q,tH) 
(1 I ~~::J 

0 , :"{O 
o f ~::G 
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n t ~(C 
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o I ,~;O 

U, 

(l,'<3 
(J( "JU 
('/20 
O{30 

.:, 

,) I - ~ ~) 

',J/ ;..<:) 

l;, 

f···· 

reonoise V5.43 

0,'";'_) 
Or "hi 
(I, 

i')(".i l'! 
(l,t:,:(l 

(), )0 
0,80 
0, :::0 

0, «0 

0, 

o {~<} 
0, /"<;) 

0, ('<U 
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0,80 
0, 
0,::30 
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(i I f3(1 

n, ~~() 
[) ( t:(~ 

Or 
11 ' 
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Vorm 

Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 

Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Polygoon 
Rechthoek 

Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Polygoon 
Rechthoek 

Rechthoek 
Polygoon 
Rechthoek 
Polygoon 
Rechthoek 

Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 

Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 

Rechthoek 
Rechthoek 
Polygoon 

0, :3() 
~) ( >,~O 
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t, I ~~ ) 

0, Y) 

i) I t~;'.: 

~1 ( (1G 
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,) ( >~(~ 

~1 ( >;() 

'--'I S,-, 
c:, C~0 
() { ',~O 
C, (~c: 
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0 , 
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0, 'jG 
0, 

~)} ~--:U 

o f ~~O 
(, ,::)(\ 
0,80 
0, 

0, f) 
{J t ,n~! 

(1/ 

0, f~(; 

OJ :'<i 

0, t~U 
U, ,>.1 
o I ~.:i 

n I f,~z,! 

fl, .';~: 

0, 
o,eo 
0, t~G 
0, ~n 
o I (~:O 

iJ, ',)\! 

o I ~~O 
0, ',:0 
(I / ::~fJ 

;J I ~:iJ 

0, 
() I " 

Nodes 

4 
4 
4 
8 
4 

4 
4 

10 
4 

4 
8 
4 
6 
4 

4 
4 
6 

C, 
C,Y; 
~.) ( ~1U 

':J, 
0,30 

~1 ( ',1\! 
~), f/i 
~) I :-.i(; 
G, He 

~ ,<) 

:";, 

(:, SCi 
(i,:-3Ci 

X-l 

1089,51 
1095,40 
1113,06 
1119,29 
1155,86 

1140,50 
1032,75 
1053,95 
1069,96 
1071,17 

1079,52 
1058,96 
1057,56 
1012,02 
1006,43 

917,32 
936,12 

1017,02 
1034,43 
1062,69 

1163,61 
1289,48 
1365,37 
1364,35 
1392,65 

1395,08 
1403,18 
1403,67 
1425,22 
1135,93 

1052,62 
1056,86 
1001, 16 

0, 
C I ~30 
iJ, )0 

')" <.: 
ti , ::::(! 
0, 

(l,GU 

0, 

;:/ k 
C), 

L TO-N AJ0902/ROO 1 
Bijlage 3 

Y-1 Maaiveld 

981,40 
979,01 
973,13 
970,01 
957,77 

962,65 
887,98 
933,19 
986,46 
986,21 

991,34 
993,36 
981,97 
872,20 
874,73 

752,22 
786,46 

1019,99 
1064,69 
1143,68 

1183,77 
976,46 
845,62 
841,32 
855,27 

853,81 
835,66 
833,07 
826,92 
968,16 

944,49 
943,61 
845,38 

'I 

'.: I eCi 

,,', .)l 

:,.,'{:";:"; 

(,:, (:-(1 

~! (~<! 
;,J,>'l() 

oJ,80 
(1 I t~(1 

, '-"~ :..;,,,,,; 

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

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

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

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

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

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

0,00 
0,00 
0,00 

Hoogte Cp 

2,00 ° dB 
5,50 2 dB 
2,00 a dB 
5,50 2 dB 
2,00 a dB 

6, 00 dB 
2,00 a dB 
5,50 2 dB 
2,20 a dB 
4,20 2 dB 

4,20 2 dB 
2,70 ° dB 
7,00 2 dB 
2,30 a dB 
7,00 2 dB 

7,00 ° dB 
7,00 0 dB 
7,00 a dB 
7,00 a dB 
7,00 a dB 

7,00 a dB 
7,00 a dB 
2,00 a dB 
5,00 2 dB 
2,00 a dB 

6,00 2 dB 
2,00 a dB 
5,00 2 dB 
7, 00 a dB 
4,80 a dB 

2,00 a dB 
5,50 2 dB 
3,50 2 dB 

22-7-200921:25:29 



~olennaars Fokbedrijf, Markelo 
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lvoergegevens rekenmodellen 
igging bodemgebieden huidige situatie 



Aolenaars Fokbedrijf, Markelo 
nvoergegevens bodemgebieden, huidige situatie 

odel:Huidige situatie (LAr,LT) 
roep:hoofdgroep 
ijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Omschrijving 

Oude Rijssenseweg 
Hochtweg 
Groningerveldweg 
MfB, terreinverharding 

reonoise V5.43 

X-1 

878,22 
556,57 

1449,93 
1069,18 

Y-l 

606,53 
1273,55 
830,61 

1006,11 

LTO-NAJ0902/ROO 1 
Bijlage 3 

Vorm 

Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Polygoon 

Nodes 

25 

Bf 

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

22-7-200921 :29:26 



Aolenaars Fokbedrijf, Markelo 
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lVoergegevens rekenmodellen 
igging bodemgebieden, vergunde situatie en voorkeursalternatief 



lo1enaars Fokbedrijf, Markelo 
1Voergegevens bodemgebieden, vergunde situatie en voorkeursalternatief 

)del:Voorkeursalternatief (LAr,LT), RBS laden biggen Noord 
roep:hoofdgroep 
ijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Omschrijving 

Oude Rijssenseweg 
Hochtweg 
Groningerveldweg 
MfB, terreinverharding 

ieonoise V5.43 

X-I 

878,22 
556,57 

1449,93 
1069,18 

Y-l 

606,53 
1273,55 
830,61 

1006,11 

LTO-NAl0902/ROOl 
Bijlage 3 

Vorm 

Rechthoek 
Rechthoek 
Rechthoek 
Polygoon 

Nodes 

25 

Bf 

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

22-7-200921 :26:53 



\olennaars Fokbedrijf, Markelo 
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Ivoergegevens rekenmodellen 
igging rekenpunten (ontvangers) 



violenaars Fokbedrijf, Markelo 
nvoergegevens rekenpunten (ontvangers) 

odel:Huidige situatie (LAr,LTl 
roep:hoofdgroep 
ijst van Ontvangers, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

d Omschrijving 

bi won ng van derden 
2 bi won ng van derden 
3 bi won ng van derden 

bi won ng van derden 
5 bi won ng van derden 

6 b won ng van derden 
7 b won ng van derden 
8 b won ng van derden 

'eonoise V5.43 

x 

1018,79 
1035,82 
1060,52 
1170,13 
1291, 34 

1422,56 
919,79 
940,36 

Y Maaiveld 

1024,10 <--> 
1068,16 <--> 
1144,42 <--> 
1182,09 <--> 

980,14 <--> 

822,15 <--> 
758,52 <--> 
798,59 <--> 

LTO-NAl0902/ROO 1 
Bijlage 3 

Hoogte A Hoogte 8 Gevel 

1,50 S,OO 18 
1,50 5,00 19 
1,50 5,00 20 
1 f 50 5,00 21 
1,50 5/00 22 

1,50 5,00 29 
1,50 5,00 16 
1/50 5,00 17 

22-7-200921:31:18 



Molenaars Fokbedrijf, Markelo 
LTO-NA/00902/R001 

Bijlage 4: berekeningsresultaten (LAr,LT) huidige situatie 

Know How Acoustics 



;folenaars Fokbedrijf, Markelo 
lerekeningsresultaten (LAr,LT) huidige situatie 

Jdel: Huidige situatie (LAr,LT) - Molennaars Fokbedrijf, Markelo - LTO-NA/0902 
ijdrage van hoofdgroep op aIle ontvangerpunten 
.kenmethode Industrielawaai - IL; Periode: AIle periaden 

Omschrijving Haagte 

1 A bij woning van derden 1,5 
-

1 B bij woning van derden 5,0 -
2 A bij waning van derden 1,5 

-

2 B bij waning van derden 5,0 
-

J A bij woning van derden 1,5 -

J B bij woning van derden 5,0 
1 A bij woning van derden 1,5 

-

1 B bij - woning van derden 5,0 
) A bij woning van derden 1,5 
) B bij woning van derden 5, a -

5 A bij woning van derden 1,5 
-

J B bij woning van derden 5,0 
7 - A bij woning van derden 1,5 
7 B bij woning van derden 5,0 -
1 A bij woning van derden 1,5 -

1 B bij waning van derden 5,0 -

" Ie getaande dB-waarden zijn A-gewogen 

eonoise V5.43 

Dag Avond 

41,7 37,8 
44,7 41, 4 
41,2 36,8 
43,3 39,6 
37,3 32,8 

39,1 35,1 
37,3 29,6 
39,5 33,0 
36,9 31, 7 
39,8 35,7 

28,6 26,2 
33,0 30,0 
37,6 32,8 
39,5 35,3 
39,8 35,2 

41,9 37,8 

LTO-NAJ0902/ROO 1 
Bijlage 4 

Nacht Etmaal Li 

36,1 46,1 69,2 
39,6 49, 6 70, 1 
35,0 45,0 69,7 
37,9 47, 9 69,7 
31,1 41, 1 66,9 

33,4 43,4 67,0 
27,8 37,8 65,2 
31, 2 41, 2 66,1 
30,0 40,0 65,6 
33,9 43,9 66,2 

24,4 34,4 54,1 
28,2 38,2 58,4 
31, 1 41,1 63,3 
33,5 43,5 64,2 
33,5 43,5 64, 9 

36,0 46, ° 65,7 
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101enaars Fokbedrijf, Markelo 
lerekeningsresultaten (LAr,L T) huidige situatie 

Jdel: Huidige situatie (l~r,LT) - Molennaars rokbedrijf, Markelo - LTO-NA/0902 
ijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 01 A - bij woning van derden 
2kenmethode Industrielawaai - IL; Periode:-Alle perioden 

'roep 
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roep 
roep 
roep 

Jtalen 

Omschrijving 

ventilatoren 
aanvoer bulkvoer 
afvoer drijfmest 
afvoer biggen 
personenwaqens 

lIe getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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lo1enaars Fokbedrijf, Markelo 
lerekeningsresultaten (LAr,L T) huidige situatie 

)del: Huidige situatie (LAr,LT) - Molennaars Fokbedrijf, Markelo - LTO-NA/0902 
ljdrage van hoofdgroep op antvangerpunt 02 A - bij waning van derden 
ekenmethode Industrielawaai - IL; Periode:-Alle perioden 
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10lenaars Fokbedrijf, Markelo 
~erekeningsresultaten (LAr,L T) huidige situatie 

)del: Huidige situatie (LAr,LT) - Molennaars tokbedrijf, Markelo - LTO-NA/0902 
ljdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt OS A - bij woning van derden 
,kenmethode Industrielawaai - IL; Periode:-Alle perioden 
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afvoer biggen 
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101enaars Fokbedrijf, Markelo 
:erekeningsresultaten (LAr,L T) huidige situatie 

)del: Huidige situatie (LAr,LT) - Molennaars Fokbedrijf, Markelo - LTO-NA/0902 
~jdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 08 A - bij woning van derden 
,kenmethode Industrielawaai IL; Periode:-Alle perioden 
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Molenaars Fokbedrijf, Markelo 
LTO-NA/00902/R001 

Bijlage 5: berekeningsresultaten (LAr,LT) vergunde situatie 

Know 'How Acoustics 



101enaars Fokbedrijf, Markelo 
,erekeningsresultaten (LAr,L T) vergunde situatie 

)del: Vergunde situatie (LAr, LT), representatief - Molennaars fokbedrij f, Markelo - LTO-NA/0902 
jdrage van hoofdgroep op aIle ontvangerpunten 

!kenmethode Industrielawaai - IL; Periode: AIle perioden 

Omschrijving Hoogte Dag Avond 

LTO-NAl0902/ROO 1 
Bijlage 5 

Nacht Etmaal Li 
._-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A bij woning van derden 1,5 36,4 30,7 27,7 37,7 65,5 

- B bij woning van derden 5,0 39,7 33,4 30,4 40,4 66,2 , A bij - woning van derden 1/5 35,2 29,4 26,4 36,4 65,0 

- B bij woning van derden 5,0 37,5 31,0 28,0 38,0 65,4 
I A bij - woning van derden 1,5 31,8 25,4 22,4 32,4 61,8 

I B bij - woning van derden 5,0 33,7 26,8 23,8 33,8 62,3 
; 
- A bij woning van derden 1,5 30,4 22,5 19,5 30, 4 59,3 
, B bij woning van derden 5,0 32,3 24, 4 21, 4 32,3 60,1 
) 
-"A bij woning van derden 1,5 30,2 25,8 22,8 32,8 59,7 

) 
-

B bij Honing van derden 5,0 32,6 28,1 25,1 35,1 60, 4 

i - A bij woning van derden 1,5 26,8 20,8 17,8 27,8 50,2 
i - B bij woning van derden 5,0 28,7 22,9 19, 9 29,9 53,5 

- A bij woning van derden 1,5 37,1 28, 1 25, 1 37, 1 61,2 
B - bij woning van derden 5,0 40,2 29,7 26,7 40,2 62,3 

I A bij woning van derden 1,5 40,3 30,6 27,6 40,3 65,1 

I - B bij woning van derden 5,0 43,5 32,7 29,7 43,5 66,6 

Ie getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

feonoise V5.43 22-7 -2009 21 :42 :05 



10lenaars Fokbedrijf, Markelo 
,erekeningsresultaten (LAr,LT) vergunde situatie 

)del: Vergunde situatie (LAr,LT), representatief - Molennaars fokbedrijf, Markelo - LTO-NA/0902 
jdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 01 A - bij woning van derden 

,kenmethode Industrielawaai - IL; Periode: -AIle perioden 

Omschrijving 

coep 1uchtwassers 
'oep aanvoer bulkvoer 
'oep afvoer biggen 
'oep afvoer drijfmest 
'oep personenwagens 

'oep geluidswa1 

)talen 

Ie getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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10lenaars Fokbedrijf, Markelo 
,erekeningsresultaten (LAr,L T) vergunde situatie 

)del: Vergunde situatie (LAr,LT), representatief - Molennaars Fokbedrijf, Markelo - LTO-NA/0902 
jdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 02 A - bij woning van derden 

,kenmethode Industrielawaai - 1L; Periode:-Alle perioden 

Omschrijving 

'oep luchtwassers 
'oep afvoer biggen 
'oep aanvoer bulkvoer 
'oep a fvoe r drijfmest 
'oep personenwagens 

'oep geluidswal 

lta 1 en 

Ie getoonde d8~waarden zijn A-gewogen 
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101enaars Fokbedrijf, Markelo 
:erekeningsresultaten (LAr,LT) vergunde situatie 

)del: Vecgunde situatie (LAr,LT), representatief - Molennaars tokbedrijf, Markelo - LTO-NA/0902 
,jdcage van hoofdgroep op ontvangerpunt 05 A - bij woning van derden 
,kenmethode Industrielawaai - IL; Periode: -Alle perioden 

Omschrijving Hoogte Dag Avond 

"oep luchtwassers 27,9 25,8 
"oep aanvoer bulkvoer 24,8 
'oep afvoer biggen 20,7 
"oep afvoer drijfmest 10, 1 
"oep personenwagens 2,5 

'oep geluidswal 

)La len 30,2 25,8 

Ie getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

.1... 

,';..j 

I , , 

h , "" 
! )-" " , ,j 

f/ , ; , ., , 
, 

, ;, 

, n , '; , 
" , 

., ";.~ 

, , 
P(~: 

., ", " , " , .. ., 

~j , ,l 
,', ; 

C.l ,", , ,. 
/'l , 
, c· , i' 

,; , 
, 
, ," - , , 
, " 

reonoise V5.43 

; 

LTO-NAl0902!ROO 1 
Bijlage 5 

Nacht Etmaal Li 
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lo1enaars Fokbedrijf, Markelo 
lerekeningsresultaten (LAr,L T) vergunde situatie 

"del: Vergunde situatie (LAr,LT), representatief - Molennaars rokbedrijf, Markelo - LTO-NA/0902 
ijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 08 A - bij woning van derden 
ekenmethode Industrielawaai - IL; Periode:-Alle perioden 

Omschrijving 

roep aanvoer bulkvoer 
roep afvoer drijfmest 
roep luchtwassers 
roep afvoer biggen 
roep personenwagens 

coep geluidswal 

Jtalen 

lIe getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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L TO-NAl0902/ROO 1 
Bijlage 5 

Nacht Etmaal Li 
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27,6 37,6 4:), 1 
11,7 47,2 
-1,9 30,6 

27,6 40,3 65,1 
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Molenaars Fokbedrijf, Markelo 
LTO-NA/00902/R001 

Bijlage 6: berekeningsresultaten (LAr,LT) nieuwe voorkeursalternatief 

Know How Acoustics 



101enaars Fokbedrijf, Markelo 
;erekeningsresultaten (LAr,LT) voorkeursalternatief, laden biggen Noord 

LTO-NAl0902/ROO 1 
Bijlage 6 

)del: Voorkeursalternatief (LAr,LT), RBS laden biggen Noord - Molennaars Fokbedrijf, Markelo - LTO-NA/0902 
.jdrage van hoofdgroep op aIle ontvangerpunten 
!kenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Ornschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 

A bij woning van derden 1,5 35,4 29,1 26,1 36,1 65,S 
B bij woning van derden 5,0 39,0 31,9 28,9 39,0 66,2 

> ·-A bij woning van derden 1,5 34,6 28,1 25,1 35,1 65,0 -
> B bij - woning van derden 5,0 37,0 29,7 26,7 37,0 65 I 4 
I - A bij woning van derden 1,5 31,4 24,2 21,2 31, 4 61,8 

I - B bij woning van derden 5,0 33,2 25,6 22,6 33,2 62,3 
, A bij - woning van derden 1 r 5 29,9 21, 4 18,4 29,9 59,3 
I B bij woning van derden 5 1 0 31,8 23,3 20,3 31,8 60,1 

-

> A bij woning van derden 1,5 29,8 24, 9 21, 9 31,9 59,6 -
> B bij woning van derden 5,0 32,3 27,2 24,2 34, 2 60, 4 -

iA bij woning van derden 1,5 26,3 19,9 16, 9 26,9 50,1 
) B bij woning van derden 5,0 28,2 22,0 19,0 29,0 53,5 -

A bij woning van derden 1,5 37,0 27,1 24, 1 37,0 61,2 -, 
B bij waning van derden 5,0 40, 4 28,7 25,7 40,4 62,3 

i -A bij \ .. ,roning van derden 1,5 4 0, 1 29, 4 26,4 4 0, 1 65,1 -

; B bij vioning van derden 5,0 44, ° 31,6 28,6 44,0 66,6 
-

Ie getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

eonoise V5.43 22-7-200921:47:16 



10lenaars Fokbedrijf, Markelo 
:erekeningsresultaten (LAr,LT) voorkeursalternatief, laden biggen Noord 

L TO-NAl0902/ROO 1 
Bijlage 6 

ldel: Voorkeursalternatief (LAr,LT), RBS laden biggen Noord - Molennaars Fokbedrijf, Markelo - LTO-NA/0902 
.jdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 01 A - bij woning van derden 
,kenmethode Industrielawaai - IL; Periode:-Alle perioden 

Omschrijving 

'oep luchtwassers 
'oep aanvoer bulkvoer 
'oep afvoer biggen 
'oep afvoer drijfmest 
'oep personenwagens 

'oep geluidswal 

Ie getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

, .f.,: 

i , " ~ ,., 

, ".: ~ , 

·lr, .. ;,.j·ltVi,:,<~.··;n,·.:. 11 ) >, > 

v~' d ch t \··n:i9 Co' lV~ ~ bu .>. !.::,~ ~'>-';i .~' : 

reonoise V5.43 

Hoogte 
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,.~ I ,> 
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.~, :..: 

'j, '-i 

L, 

Dag Avond Nacht Etmaal Li 

31, 9 29,1 26,1 36,1 43,8 
31, 1 31, 1 61,2 
26,0 26,0 61,0 
22,1 22, 1 59,2 
20,4 20, 4 51,2 

35,4 29,1 26, 1 36, 1 65,S 

1"" i···., 
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10lenaars Fokbedrijf, Markelo 
:erekeningsresultaten (LAr,LT) voorkeursalternatief, laden biggen Noord 

L TO-NAJ0902/ROO 1 
Bijlage 6 

)del: Voorkeursalternatief (LAr,LT), RBS laden biggen Noord - Molennaars fokbedrijC Markelo - LTO-NA/0902 
ljdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 02 A - bij woning van derden 
,kenmethode Industrielawaai - IL; Periode:-Alle perioden 

Omschrijving Hoogle 

-:-oep luchtwassers 
'oep afvoer biggen 
coep aanvoer bulkvoer 
'oep afvoer drijfmest 
~oep personenwagens 

'oep geluidswal 

)talen 

_Ie getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

.. ' .. - .~ '.J: 

ICi , ,. 
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,:-&j.;~r ~Jr.:..) .J. 

, 

t· h , :.:-

p"' 

.} 

., , ,: 
i ; 

,! 

;: 

, 
:J 
~i 

eonoise V5.43 
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28, 1 
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Li 

43, 1 
62,6 
58,7 
57,5 
46,5 

65,0 

22-7-200921 :49:48 



10lenaars Fokbedrijf, Markelo 
erekeningsresultaten (LAr,LT) voorkeursalternatief, laden biggen Noord 

L TO-NAl0902/ROO 1 
Bijlage 6 

)del: Voorkeursalternatief (LAr,LT), RBS laden biggen Noord - Molennaars rokbedrijf, Markelo - LTO-NA/0902 
jdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 05 A - bij woning van derden 

:kenmethode Industrielawaai - IL; Periode:-Alle perioden 

Omschrijving 

'oep lucht\'lassers 
'oep aanvoer bulkvoer 
oep a fvoe r biggen 
'oep afvoer drijfmest 
'oep personenwagens 

oep geluidswal 

)talen 

Ie getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

i 'v' 
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eonoise V5.43 
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25,2 
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Stmaal Li 

31, 9 40,0 
25,2 49,7 
20,7 58,9 
10, 1 45,8 

2,5 35,0 

31,9 59,6 
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lolenaars Fokbedrijf, Markelo 
erekeningsresultaten (LAr,LT) voorkeursalternatief, laden biggen Noord 

LTO-NAJ0902/R001 
Bijlage 6 

)del: Voorkeursalternatief (LAr,LT), RBS laden biggen Noord - Molennaars Fokbedrijf, Markelo - LTO-NA/0902 
jdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 08 A - bij woning van derden 

'kenmethode Industrielawaai - IL; PeriodA:-Alle perioden 

Omschrijving 

'oep aanvoer bulkvoer 
'oep afvoer drijfmest 
oep luchtwassers 
'oep afvoer biggen 
'oep personenwagens 

oep ge1uidswal 

Ie getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

:h:' "~' 
n(j:.!,;;~· :':' '. ,::' 

~r~~htwagens (bu:~ ~~: 

".'>;: dch t ~',:dq2n:::: 
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Nacht Etmaal 

37,8 
34,6 
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11, 7 
-1, 9 

26, 4 40,1 
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10lenaars Fokbedrijf, Markelo 
lerekeningsresultaten (LAr,LT) voorkeursalternatief, laden biggen Zuid 

L TO-NAJ0902/ROO 1 
Bijlage 6 

)del: Voorkeursalternatief (LAr,LT), RBS laden biggen Zuid - Molennaars Fokbedrijf, Markeio - LTO-NA/0902 
ijdrage van hoofdgroep op aile ontvangerpunten 
ekenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Omschrijving Dag Avond Nacht Etmaal Li 

1 A bij woning van derden IrS 35,3 29,1 26,1 36, 1 64,6 
1 B bij woning van derden 5,0 37,8 31,9 28,9 38,9 65/1 
2 -A bij woning van derden 1/5 33,4 28,1 25,1 35,1 62,4 -
2 8 bij - woning van derden 5,0 35,8 29,7 26,7 36,7 63,3 
3 A bij woning van derden 1 r 5 30,5 24,2 21,2 31,2 59,3 

-

3 B bij woning van derden 5,0 32,5 25,6 22,6 32,6 60,4 
1 -A bij woning van derden 1,5 29,5 21, 4 18,4 29, :) 57,2 -
1 8 bij - woning van derden 5,0 31,5 23,3 20,3 31,5 58/3 
) 
- A bij woning van derden 1,5 29,2 24,9 21, 9 31, 9 52,2 

) B bij - woning van derden 5,0 31,8 27,2 24,2 34, 2 54,7 

i A bij - waning van derden 1,5 26,3 19,9 16,9 26,9 49,2 
i B bij vloning van derden 5,0 28,1 22,0 19,0 29,0 50,7 
7 -A bij woning van derden 1,5 37,2 27, 1 24, 1 37,2 62,2 -
7 B bij waning van derden 5,0 40,6 28,7 25,7 40,6 63,2 
3 -A bij - woning van derden 1,5 40,3 2. 9, 4 26,4 40,3 66,2 

3 B bij waning van derden 5,0 44,2 31,6 28,6 44,2 67,6 -

de getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

eonoise V5.43 22-7-200921 :52:30 



10lenaars Fokbedrijf, Markelo 
;erekeningsresultaten (LAr,L T) voorkeursalternatief, laden biggen Zuid 

L TO-NN0902/ROO 1 
Bijlage 6 

)del: Voorkeursalternatief (LAr,LT), RBS laden biggen Zuid - Molennaars Fokbedrijf, Markelo - LTO-NA/0902 
ljdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 01 A - bij woning van derden 
~kenmethode Industrielawaai - IL; Periode:-Alle perioden 

Omschrijving 

-oep luchtwassers 
:oep aanvoer bulkvoer 
:oep afvoer biggen 
:oep afvoer drijfmest 
-:-oep personenwagens 

-oep geluidswal 

)talen 

_le getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

j,-' 

t " 

eonoise V5.43 

}I-;: 

b'-:1 :1'''' 
(;"""':i 

.i: 
(; I 
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Hoogte 

'," 
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Dag Avond 

31,9 29,1 
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20,4 
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. ,Y"., 
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'>i, 
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Etmaal 
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31, 1 
24,4 
22, 1 
20,4 

36,1 
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" 
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Li 

43,8 
61,2 
57,8 
59,2 
51,2 

64,6 
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10lenaars Fokbedrijf, Markelo 
,erekeningsresultaten (LAr,L T) voorkeursalternatief, laden biggen Zuid 

L TO-NN0902/ROO 1 
Bijlage 6 

ldel: Voorkeursalternatief (LAr,LT), RBS laden biggen Zuid - Molennaars Fokbedrijf, Markelo - LTO-NA/0902 
jdrage van haofdgroep op ontvangerpunt 02 A - bij woning van derden 

,kenmethade Industrielawaai - IL; Periode: -Alle perioden 

ltalen 

Omschrijving 

luchtwassers 
aanvoer bulkvoer 
afvoer drijfmest 
afvoer biggen 
personenwagens 

geluidswal 

.le getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

:.--,; f 

t>iaqen8 '0:"':' 1.)-: ?<.·<::',c " 
,:.j,"[; .';-i·:~q(>n,':; ;t~' .. :.\L.-'<"':"~;;" 

eonOlse V5.43 
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Etmaal 

3S, 1 
28,7 
23,3 
19,2 
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'1-}t4 
·;1 ~.' I .J 

Li 

43, 1 
58,7 
S 7 ,5 
55,8 
46,5 

62,4 
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Aolenaars Fokbedrijf, Markelo 
krekeningsresultaten (LAr,L T) voorkeursalternatief, laden biggen Zuid 

LTO-NAl0902/ROO 1 
Bijlage 6 

Jdel: Voorkeursalternatief (LAr,LT), RBS laden biggen Zuid - Molennaars Fokbedrijf, Markelo - LTO-NA/0902 
ijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 05 A - bij woning van derden 
ekenmethode 1ndustrielawaai - 1L; Periode:-Alle perioden 

Omschrijving 

roep luchtwassers 
roep aanvoer bulkvoer 
roep afvoer drijfmest 
coep afvoer biggen 
coep personenwagens 

coep geluidswal 

)Lalen 

Lle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

;j:3[).~2. ~·~e~2x.';je 

r'£::::s .. n(--:D.;';,S:.0;~!n.s 
-·7t'.\;"Y" 

'»'d~:h 
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Hoogte 

.. ;.:; 

~.1" ~'j .. , 

c· 

.,".' 
,f.l 

,) 

,;' 
(, h 

:" 

,; ~ ,', 

'," 

", , 
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Nacht 
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Etmaal 

31, 9 
25,2 
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6,6 
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31, 9 

't f > 

Li 

40,0 
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45,8 
43,6 
35,0 
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101enaars Fokbedrijf, Markelo 
,erekeningsresultaten (LAr,LT) voorkeursalternatief, laden biggen Zuid 

LTO-NAl0902/R001 
Bijlage 6 

)del: Voorkeursalternatief (LAr,LT), RBS laden biggen Zuid - Molennaars Fokbedrijf, Markelo - LTO-NA/0902 
jdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 08 A - bij woning van derden 

,kenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Omschrijving 

'oep aanvoer bulkvoer 
'oep afvoer drijfmest 
'oep luchtwassers 
oep afvoer biggen 
oep personenwagens 

oep geluidswal 

le getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

:::.J 

eonolse V5.43 

Hoogte 
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Dag 

37,8 
34, 6 
31,5 
27,3 
-1, 9 

40,3 
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Avond 

29,4 

29, 4 

Nacht 

26, 4 

26, 4 
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,', ' 

': ' 
" 
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Etmaal 

37,8 
34,6 
36, 4 
27,3 
-1, 9 

40, 3 
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~ I ' 
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\ .)/ ' 
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!.j ~ I ~; 

:< ~ 'I 
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"" 'J"'i 
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Li 

62,7 
61,2 
44,0 
60,0 
30,6 

66,2 

J, ;.; 
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Molenaars Fokbedrijf, Markelo 
LTO-NA/00902/R001 

Bijlage 7: resultaten (LAr,LT) incidenteel, nieuwe voorkeursalternatief 

Know How Acoustics. 



folenaars Fokbedrijf, Markelo 
erekeningsresultaten (LAr,LT) voorkeursalternatief, incidenteel 

,del: Voorkeursalternatief (LAr,LT), Incidenteel - Molennaars Fokbedrijf, Markelo - LTO-NA/0902 
jdrage van hoofdgroep op alle ontvangerpunten 

'kenmethode Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Omschrijving Hoogte Dag Avond 

L TO-NN0902/ROO 1 
Bijlage 7 

Nacht Etmaal Li 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------

A bij woning van derden 1 t 5 35,9 29,1 26,1 36,1 65,5 
B bij woning van derden 5,0 39,3 31,9 28,9 39,3 66,2 
A bij woning van derden 1,5 35,3 28,1 25/1 35,3 65,0 
B - bij woning van derden 5,0 37,6 29,7 26,7 37,6 65,4 
A bij woning van derden 1,5 32,2 24,2 21,2 32,2 61,8 

B - bi j woning van derden 5,0 33,9 25,6 22,6 33,9 62,3 
A bij woning van derden 1,5 30,3 21,4 18,4 30,3 59,3 
B - bij woning van derden 5,0 32,3 23,3 20,3 32,3 60,1 
A bij woning van derden 1,5 29,9 24, 9 21,9 31,9 59,6 
B bij woning van derden 5,0 32, 4 27,2 24,2 34,2 60,4 

A bij woning van derden 1,5 26, 4 19,9 16, 9 26,9 50,1 
B - bij woning van derden 5,0 28,3 22,0 19,0 29,0 53,5 
A bij woning van derden 1,5 38,6 27,1 24, 1 38,6 61,2 
B bij woning van derden 5,0 41, 9 28,7 25,7 41, 9 62,3 

-A bij woning van derden 1,5 42,3 29, 4 26,4 42,3 65, 1 

B bij woning van derden 5,0 45,7 31,6 28,6 45,7 66,6 

Ie getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

~onoise V5.43 22-7-200921:56:08 



101enaars Fokbedrijf, Markelo 
;erekeningsresultaten (LAr,LT) voorkeursaltematief, incidenteel 

ldel: Voorkeursalternatief (LAr,LT), Incidenteel - Molennaars Fokbedrijf, Markelo - LTO-NA/0902 
jdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 01 A - bij woning van derden 

,kenmethode Industrielawaai - IL; Periode:-Alle perioden 

Omschrijving 

'oep luchtwassers 
'oep aanvoer bulkvoer 
'oep afvoer drijfmest 
'oep afvoer biggen 
'oep personenwagens 

'oep geluidswal 

Ie getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 
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L TO-N N0902/ROO 1 
Bijlage 7 

Nacht 
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Etmaal 
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Li 

43,8 
61,2 
59,2 
61,0 
51,2 

6S,S 

" I .~ 

.;,' 

'., 

22-7-200921 :57:39 



101enaars Fokbedrijf, Markelo 
,erekeningsresultaten (LAr,L T) voorkeursalternatief, incidenteel 

)del: Voorkeursalternatief (LAr,LT), Incidenteel - Molennaars Fokbedrijf, Markelo - LTO-NA/0902 
,jdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 02 A - bij woning van derden 
,kenmethode Industrielawaai - IL; Periode:-Alle perioden 

Omschrijving 

'oep luchtwassers 
'oep afvoer biggen 
'oep aanvoer bulkvoer 
'oep a fvoer drijfmest 
'oep personenwagens 

'oep geluidswal 

ltalen 

le getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

,,' ' 

1:'.1 

.' ~; 

·/r -··l·.·Lt:\<;~:·'<Jt·:!l':·) ib,,, 
V":" d ch ':. ~;::!'~~·)~'i:'.; 't< .. 

"j 

vr.ncn: .. \>:<\:·.!G~·)('i~'~ (l>~L}:vr 0< ' 

eonOlse V5.43 

1",": 

!,,' 

Hoogte Dag Avond 

30,6 28,1 
28,8 
28,7 
28,5 
15,0 

35,3 28,1 

, ,oj: , "" 

;:'f 1, ' 

:./ 

i., 

; .« 

~ t ' 

, " , 

:', 

LTO-NAl0902/ROO 1 
Bijlage 7 

Nacht Etmaal Li 

25, 1 35,1 43, 1 
28,8 62,6 
28,7 58,7 
28,5 57 / 5 
15,0 46,5 

25,1 35,3 65/0 

.. ", .. , 

" ,,; , " .. i~' 

" \, 
, 

" 

, j 

.. ,J , J 
, 
~, 

("1 .::< 

" 
" 

; 

" ': 
! " , : , .~ f ".; 

i , ,> " 
" , 6 , 

:', i , .<\ 
j~. I 

: , 
~J I " , 
F t ,".' ,', 

'1 , ! :.1 t~ , ,) 

,1 :,~ 

, ) " , 
" j / , :i 

22-7-200921:58:33 



101enaars Fokbedrijf, Markelo 
erekeningsresultaten (LAr,L T) voorkeursaltematief, incidenteel 

)del: Voorkeursalternatief (LAr,LT), Incidenteel - Molennaars FokbedrijE, Markelo - LTO-NA/0902 
jdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 05 A - bij woning van derden 

ikenmethode Industrielawaai - IL; Periode:-Alle perioden 

Omschrijving 

oep luchtwassers 
oep aanvoer bulkvoer 
oep afvoer biggen 
oep a fvoe r drijfmest 
oep personenwagens 

oep geluidswal 

.talen 

le getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

N 

:.""::l.~.Hri 

"}/ ,:~ (:r1 !:. ~·i;·j;;l t:- (l3 

V ?..'·,::i ;..:-"l~ t Vli:l;j C ns 

eonOlse V5.43 

i.' 1'1" 

"," I: 

Hoogte Dag Avond 

26,9 24,9 
25,2 
20,7 
15, 4 
2,5 

29,9 24, 9 

~ ( .) 

( I 

,", 

1 i, 

,u 

'..:, 

i,1 

., . 

'I>"~ 

u, 

I') 

LTO-NN0902/ROO 1 
Bijlage 7 

Nacht 

21,9 

21,9 

{, 

-"J,'j 
-::], ,1 

Etmaal 

31, 9 
25,2 
20,7 
15 r 4 
2,5 

31, 9 

I:: 
. i, 

! , 
:1 I , 

;'; .\ , :".l , ( ~ 
1 I , 
., I , I 
, lJ, ;: 

-, :!, 
-1 '1 , 
~~ >~~, ,. 
~l J , 

Li 

40,0 
49,7 
58,9 
45,8 
35,0 

59,6 

" , .. 
~; ,-
'1 ,-. 

, (: 

, ( 

'j C: 

'i , b 
, C: 

,. c (, , ,.~ 
" , lj 
'i , (; 

22-7-200921:59:08 



101enaars Fokbedrijf, Markelo 
,erekeningsresultaten (LAr,L T) voorkeursalternatief, incidenteel 

,del: Voorkeursalternatief (LAr,LT), Incidenteel - Molennaars l'okbedrijf, Markelo - LTO-NA/0902 
jdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 08 A - bij woning van derdon 

:kenmethode Industrielawaai - IL; Periode:-Alle perioden 

oep 
oep 
oep 
oep 
oep 

oep 

Omschrijving 

afvoer drijfmest 
aanvoer bulkvoer 
luchtwassers 
afvoer biggen 
personenv1agens 

geluidswal 

Ie getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

,,".,._(i 

~onoise V5.43 

Hoogte 

':::, 

b, 

'. ~ " " 

Dag Avond 

39,8 
37,8 
31.,5 29,4 
11,7 
-1,9 

42, 3 29, 4 

-- \ 

" ' 

, 'f 

:,. 
.:,,(. 

; -', '"" 

b, 

·'1 

LTO-NAl0902/ROO 1 
Bijlage 7 

Nacht 

26,4 

26, 4 

')/ 

", , 

, .' 

l.e t 

u/ 
'"1,. 

:, 
" ! 

; I ~} 

/.1 

Etmaal 

39,8 
37,8 
36,4 
11,7 
-1,9 

42,3 

", 

, <, 

:,i' 

-', " , '.~ I 

'i '", ',. 

Li 

61,2 
62,7 
44,0 
47,2 
30,6 

65, 1 

.', 

< I ~. 

':if" 

<.if ." 

.~, '; 

22-7-200921 :59:45 



Molenaars Fokbedrijf, Markelo 
LTO-NA/00902/R001 

Bijlage 8: berekeningsresultaten maximale geluidsniveaus (LAmax) 

Know How Acoustics 



101enaars Fokbedrijf, Markelo 
,erekeningsresultaten (LAmax) huidige situatie 

~ax resultaten per bron/groep voor ontvanger 01 A ~ bij woning van derden 
)del: Huidige situatie (LAmax) 
"oep: hoo fdgroep 

!entificatie 
"on/Groep 

'"bu 
~me 

bu 
me 
bi 

,bu 
Ibi 
·me 

,bi 
,me 
.bu 
me 
bi 

pe 

me 
bu 

me 
bu 

.,,> 

eonoise V5.43 

Omschrijving 

vrachtwagens (bulkvoer) 
vrachtwagens (mest) 
vrachtwagens (bulkvoer) 
vrachth'agens (mest) 
vrachtwagens (biggen) 

Laden biggen 
Laden biggen 
vrachtwagens (bul kvoer) 
vracht\vagens (biggen) 
vrachtwagens (mest) 

vrachtwagens (biggen) 
vrachtwagens (mest) 
vrachtwagens (bulkvoer) 
vrachtvJagens (mest) 
vracht~vagens (biggen) 

personenwagens 
lassen bulkwagen 
vrachtwagens (mest) 
vrachtwagens (bulkvoer) 
laden drijfmest (tankwage 

lassen bulkwagen 
vrachtwagens (mest) 
vrachtHagens (bulkvoer) 
Geparkeerde wagen met big 
Laden biggen 

laden drijfmest (tankwage 
lassen bulkwagen 
lassen bulkwagen 
lassen bulkwagen 
lassen bulhiagen 

laden drijfmest (tankwage 

':.i:ad'tt.\·J3·?0.n~~ '~-',;:::~S t) 
\~C..!(~ ': ':.-:''';,:1:1 C;":;3 tb~~ :1(F'n; 
;,~ :'H:: l~ ::. ~'i ·::n (oJ; ,.! r b.i ~J :.y.! n ': 
~,"?:i"; r~tw~·t~Jr~~l~., ·"·~·~,:.~1 .. : 
.~~ ~';.I ~~h :'.:,:..,' '.~:~ ~.) t ;'.; (b:.l., kv ·if.':-; 

~~:<3':;~-::C' ·u.l k~";,~~]f.:)n 
l.tl·:jp:n df..iJ !:'r.'C-;f)::. (! .. ;·.~nJ<vi;:lq(·~< 

Dag 

57,8 
57,8 
57 17 
57,7 
57,7 

55 1 0 
54 I 3 
52,7 
52,7 
52,7 

52, 4 
52 14 
52,4 
52,0 
52,0 

50,3 
50,0 
49,5 
49,5 
48,0 

47,0 
46,8 
46,8 
46,5 
43,9 

43,9 
39,5 
37,5 
36,8 
35,7 

29,6 

" ( 
, b 

t G 

.:::L:, =...: 

<lf~ I ( 

:1;, 
'~·~1 , ) 
4.:~ C 

:5~), 6 
'3~) ( '! 

Avond Nacht 

L TO-N N0902/ROO 1 
Bijlage 8 

em 

3,9 
3,9 
3,4 
3,4 
3,4 

4, ° 
3,8 
4,0 

4, ° 
4,0 

4,2 
4,2 
4,2 
3,8 
3,8 

2,7 
4,2 
3,9 
3,9 
3,7 

4, ° 
4,1 
4,1 
3,6 
4,0 

4, 1 
4,1 
4,2 

4, ° 
4,3 

4,3 

22-7-200922:04:31 



101enaars Fokbedrijf, Markelo 
:erekeningsresultaten (LAmax) huidige situatie 

~ax resultaten per bron/groep voor ontvanger 05 A - bij woning van derden 
ldel: Huidige situal:ie (LAmax) 
~oep: hoofdgroep 

jentificatie 
-on/Groep 

ime 
ibu 
ibi 
Ime 

Ibu 

me 
,me 
bu 
me 
me 

bu 

me 
bi 
bu 

pe 

:ir.<: :Juld.i 
:;(":P: }"IO il:dq;.z ep 

~onoise V5.43 

Omschrijving 

Laden biggen 
vrachtwagens (mest) 
vrachtwagens (bulkvoer) 
vrachtwagens (biggen) 
vrachtwagens (mest) 

vrachtwagens (bulkvoer) 
Laden biggen 
vrachtwagens (bulkvoer) 
vrachtwagens (biggen) 
vrachtwagens (biggen) 

vrachtwagens (mest) 
vrachti-Jagens (mest) 
vrachtwagens (bulkvoer) 
vrachtwagens (mest) 
vrachtwagens (mest) 

vrachtwagens (bulkvoer) 
lassen bulkwagen 
vrachtwagens (mest) 
vrachtwagens (biggen) 
vrachlwagens (bulkvoer) 

laden drijfmest (tankwage 
Geparkeerde wagen met big 
Laden biggen 
lossen bulkwagen 
lossen bulkwagen 

lossen bulkwagen 
lassen bulkwagen 
personenwagens 
lassen bulkwagen 
laden drijfmest (tankwage 

laden drijfmest ( tank\,age 

\' c,:~::.:t,· l.b 
;.<Y·):~:":·)r~ i>'J. Lh,.1q(:;n 

V y.L,;:;r;t: ':i,'~:·~qbn.'3 f:'~ .. ·.' : .. ~ t.;
\n.\:~ct·,: :/iaq':.>nf-:; (t)s.y .. ~er; 
.: ':'-S3-d~ biJ}. vJJc):'jeu 

'n.\)i".'t ,. ;''';:')~:1(·~n3 I 

~,::{ ~":; ~ ." .,,,::;() C' n,'~ 

,~:;:;;". \",t'I;'::;:"J':~n~::: 

~,::.~d(;I"' 

.. ,,<.If':?", 

r::,u:. 

Dag 

S3,7 
53,1 
53,1 
S3 r l 
52/8 

52,8 
52,7 
51,5 
51,5 
51,5 

51,5 
51,5 
48, 9 
48, 9 
48, 7 

48,7 
48,3 
46, 9 
46, 9 
46,9 

44, 1 
41, 4 
4 0,1 
37,2 
34,5 

32,4 
32,3 
31,5 
31,5 
24, 4 

20,2 

,.'! ~ ~ I 

1:"1, 
0)-{, i 

, 
') ~"~ I ,. 

.i6 f ~.{ 

36 f f.!. 
.~6 I ,:"; 

~; f; , ;." 

:1.>/"· 

. ~ 6 I :..~ 

, 
·;.1:)/ 

" .. :, C~ I :) 

Avond Nacht 

LTO-NN0902/ROOI 
Bijlage 8 

em 

4, ° 
4,2 
4,2 
4,2 
4,3 

4, 3 
4,1 
4,3 
4,3 
4,4 

4,4 
4,3 
4,4 
4,4 
4,4 

4,4 
4, 1 
4,4 
4,4 
4, 4 

4 r 2 
3,9 
4, 4 
4,3 
4,4 

4,4 
4,5 
4, 6 
4,5 
4, 4 

4,4 

22-7-200922:04:57 



10lenaars Fokbedrijf, Markelo 
erekeningsresultaten (LAmax) vergunde situatie 

@ax resultaten per bron/groep voor ontvanger 01 A - bij woning van derden 
ldel: Vergunde situatie, maximale geluidsniveaus-(LAmax) 
oep: hoofdgroep 

lentificatie 
on/Groep 

bi N 
bu 
me 
pe 
bu 

me 
bu 
bu 
me 
bu 

bu 
bu 
N 
N 

t· , 

eonoise V5.43 

Omschrijving 

vrachtwagens (biggen) 
vracht~"agens (bulkvoer) 
vracht\.,ragens (mest) 
personenwagens 
vrachtwagens (bulkvoer) 

vracht\..;agens (mest) 
vrachtwagens (bulkvoer) 
vrachtwagens (bulkvoer) 
vrachtwagens (mest) 
vrachtwagens (bulkvoer) 

vrachtwagens (bulkvoer) 
vrachtwagens (bulkvoer) 
Laden biggen 
Geparkeerde wagen met big 
Laden biggen 

lassen bulkwagen 
lossen bulkwagen 
lassen bulkwagen 
lassen bulkwagen 
laden drijfmest (tankwage 

:: ! 

<.1": 

: )d,,",' 1'" "<.) ".:J" 

Dag Avond 

57,6 
51,0 
51,0 
50,3 
50,1 

50, ] 
49, 9 
49,8 
49,8 
49,6 

48,3 
47,5 
46,7 
45,8 
43,9 

41, 1 
39,4 
38,2 
37,9 
31,4 

,', 

", ; , 

'l " t< 

"i ! , 
:) I , ~J 
:, t) , t< 

~1 Ii .. " 

li 6 . ~ 

,;', 
J , '>,1.. 

!j ::; :.: 
,~ () , 

3;'~ , 

f, 

Nacht 

LTO-NAl0902/ROO 1 
Bijlage 8 

Cm 

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

4,4 
4, 4 
4,3 
4,3 
4,5 

4,5 
4,5 
3,7 
3 f 2 
4,0 

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

:1 , 
i , ,', 

-1 , " 
1 , " 
i , 

, 
!} , 
:1 , 
., , 
~; , ,", 

, " 
".; , 
)1 
{} , " !j , 

, 
;'} 

4 , 
., , .. 
,1 , 

22-7-200922:05:44 



101enaars Fokbedrijf, Markelo 
:erekeningsresultaten (LAmax) vergunde situatie 

~ax resultaten per bron/groep voor ontvanger 05 A - bij woning van derden 
)del: Vergunde situatie, maximale geluidsniveaus~(LAmax) 
-oep: hoofdgroep 

ienti ficatie 
-on/Groep 

bi 
Ibu 
Ime 
N 

bu 

>bu 
'bu 
,bu 
'lou 
lme 

'me 
:bu 

IN 

pe 

b:...; 
i:.'i.l 

N 

~onoise V5.43 

Omschrijving 

vrachtwagens (biggen) 
vrachtwagens (bulkvoer) 
vrachtwagens (mest) 
Geparkeerde wagen met big 
vrachtwagens (bulkvoer) 

vracht_wagens (bulkvoer) 
vracht\-.'agens (bul kvoer) 
vrachtwagens (bulkvoer) 
vrachtwagens (bulkvoer) 
vrachtwagens (mest) 

vrachtwagens (mest) 
vrachtwagens (bulkvoer) 
lossen bulkwagen 
Laden biggen 
lossen bulkwagen 

Laden biggen 
personenwagens 
lossen bulkwagen 
lossen bulkwagen 
laden drijfmest (tankwage 

vt<:lc'htt';Ci~!er~:; lO:.J.~j.-:.",. :,,0;:'} 

"/ t'2:) r~~hU'l,;;,'~r£:ns .' t'::j t ;".:--:",: c-e:r; 
v I'a ChL '!(~.J(' ,'i;'-) : t>.d L\:~~"J~ 

- b.~ . 

Dag 

53,0 
39,6 
39,6 
39,6 
39,2 

38,5 
38,4 
38,3 
36, 4 
36, 4 

36,4 
36, 4 
36,2 
35,4 
31,9 

31,8 
31,5 
30,4 
29,9 
21,0 

".:, 

!j!l f q 

·1\ ( 
4 OJ f ~~ 

;n; t~ 
,1j f ,1 

'.)<),:1 
':;.:, .. ? 

.:~ .'.;, G 
.',.: 

Avond Nacht 

L TO-NAl0902/ROO 1 
Bijlage 8 

em 

4,2 
4,6 
4,6 
4, 1 
4, 6 

4, 6 
4, 6 
4, 6 
4, 6 
4, 6 

4, 6 
4, 6 
4,6 
4,4 
4, 6 

4,1 
4, 6 
4, 6 
4,5 
4 I 5 

f'''' 

22-7-200922:06:36 



101enaars Fokbedrijf, Markelo 
:erekeningsresultaten (LAmax) voorkeursaltematief 

~ax resultaten per bron/groep voor ontvanger 01 A - bij woning van derden 
)del: Voorkeursalternatief, maximale geluidsniveaus (LAmax) 
-oep: hoofdgroep 

ienti fica tie 
-on/Groep 

bi N 
Ime 
Ibu 
)iZ 
Ipe 

;bu 
;me 
'bu 
'me 
'bu 

bu 
,bu 
,bu 
IN 
N 

Z 
Z 

~onoise V5.43 

OmschJ:'ijving 

vrachtwagens (biggen) 
vrachtwagens (mest) 
vrachtwagens (bulkvoer) 
vrachtwagens (biggen) 
personenwagens 

vrachtwagens (bulkvoeJ:') 
vrachtwagens (mest) 
vrachtwagens (bul kvoer) 
vrachtwagens (mest) 
vrachtwagens (bulkvoer) 

vrachtwagens (bulkvoer) 
vrachtwagens (bulkvoer) 
vrachtwagens (bulkvoer) 
Laden biggen 
GeparkeeJ:'de wagen met big 

Geparkeerde wagen met big 
Laden biggen 
lassen bulkwagen 
lossen bulkwagen 
lassen bulkwagen 

lassen bulkwagen 
laden cirijfmest ( tankwage 

V fo'd f.:h!:. ",~.<~<; c, ~,: (~)') L i--..}"CJ; ~':' 

>:" ~:aC'ht v:, :,.J:::. rlS (1 'u .:. K\; ~y.~ {~ 
r;drs:)nen;,;aq, .. :~r i:: 
~.1 (":'.i( r"'d:.h';)~.10C: : ~>.;t~>J'.:J; ~'~ 
\~:t<t;ll ;ht.ld~:'lq(~nS (t,~J.? ;c,;<)C~f:) 

;,:;(~r;.;;<! i~'~'-:(:'~"'i;:' ~J<J;::~~' 

~ ":3B(>J" ;',,; ~ k~~'dni,,~n 

l:>,~ 1. L-}d <,n·.<', 
" ~" ~.' ~~ t. 

Dag 

57,6 
51,0 
51,0 
50,8 
50,3 

50,1 
50,1 
49,9 
49,8 
49,8 

49,6 
48,3 
47,5 
46,7 
45,8 

43,1 
41,3 
41, 1 
39,4 
38,2 

37,9 
31,4 

tit·, :"5 

~i ':, ( .. 
:} J ( ~) 
<1:3,:? 
!~ () r 

'~ , 

Avond Nachl 

LTO-NAl0902/ROO 1 
Bijlage 8 

em 

3, :) 
4,3 
4,3 
4,3 
2,7 

4,4 
4,4 
4,4 
4,3 
4,3 

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

3,9 
4, 1 
4, 1 
4,5 
4,5 

4,3 
4,2 

;,' 

:~ , 

'~ , 
<1 { ',~ 

':)/6 

22-7-200922:07:29 



101enaars Fokbedrijf, Markelo 
:erekeningsresultaten (LArnax) voorkeursalternatief 

~ax resultaten per bron!groep voor ontvanger 05 A - bij woning van derden 
)del: Voorkeursalternatief, maximale geluidsniveaus (LAmax) 
coep: hoofdgroep 

jenti fica tie 
con/Groep 

.bi N 
lme 
lbu 
.N 
lbu 

ibu 
'bu 
,bu 
Ime 
'bu 

Ibu 
'me 

liZ 

'N 
pe 

Z 

Z 

N 

~onoise V5.43 

Omschrijving 

vrachtwagens Ibiggen) 
vrachtwagens Imest) 
vrachtwagens Ibul kvoer) 
Geparkeerde wagen met big 
vrachtwagens (bulkvoer) 

vrachtwagens (bulkvoer) 
vrachtwagens (bulkvoer) 
vrachtwagens I bu 1 kvoe r) 
vrachtwagens (mest) 
vrachtwagens (bulkvoer) 

vrachtwagens (bulkvoer) 
vrachtwagens (mest) 
lassen bulkwagen 
vrachtwagens Ibiggen) 
lassen bulkwagen 

Laden biggen 
personenwagens 
lassen bulkwagen 
lassen bulkwagen 
Geparkeerde wagen met big 

Laden biggen 
laden clrijfmest Itankwage 

:.,r:;;:j{:~n b~ "j.:Je:; 
;;<:~r'd ).·j:('(~~'d{~ h'(:;cy·:.r: 
Vt~(:ht.wag0r:3 \~~.q~erl~ 

vr6c~hLhiagens f;:f: .. 2 t-: 
~/ ~~-::-:; "ht H E~l~1f? n;3 

~.<)SSfm bu.:.kl...raqsrl 
.1 ~)~h:jHn bll L k\-:'{;19;:·~·n 
Ge} ~~!!. ~-: ':' '::.~::' d·:;, \'} ~~ ,?c: r: 

q 

Dag 

~3,O 

39,6 
39,6 
39,6 
39,2 

38/5 
38,4 
38,3 
36, 4 
36,4 

36, 4 
36, 4 
36,2 
36,2 
31,9 

31,8 
31,5 
30,4 
29,9 
25,7 

24,1 
21,0 

:: {~, -:. 

':( 

,c:, 

';,1 

.. ,-< 
~ .. , , 

;;) '3 ! ::~ 

.~ j, :! 

Avond Nacht 

L TO-NN0902/ROO 1 
Bijlage 8 

em 

4,2 
4,6 
4,6 
4, 1 
4, 6 

4,6 
4, 6 
4, 6 
4,6 
4, 6 

4,6 
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__________________________________ ~ ____ ~Iage 9 

Ontvanger 
Omschrijving 

Rijlijn 

Wegdekhoogte [m] 
Verhardingsbreedte [m] 
Bodemfactor [-] 
Objectfractie [-] 
Zichthoek [grad] 
Wegdektype [-] 

Resultaten in dB(A) 
C_reflectie 
C_zichthoek 
D_afstand 
DJucht 
D_bodem 
D_meteo 

Standaard rekenmethode 1 V1.12 

08 
Rekenpunt 8 

Oude Rijssenseweg 

0,00 
4,00 
0,54 
0,00 
127 

Waarneemhoogte [m] 

Afstand horizontaal [m] 
Afstand schuin [m] 
Afstand kruispunt [m] 
Afstand obstakel [m] 

1,5 

15,00 
15,02 
0,00 
0,00 

*Klinkers - Verharding met klinkers 

0,00 
0,00 

11,77 
0,11 
2,04 
0,82 

LAeq,dag 
LAeq, avond 
LAeq, nacht 
Etmaalwaarde excl. Art.6 (103) 
Etmaalwaarde incl. Art.6 (103): 0,0 dB(A) 
Lden 

41,33 
0,00 
0,00 

41 
41 

38,32 
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